Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(74)

Sammanträdesdatum

2015-05-28
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen kl 18.00 – 23.10

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2015-05-19 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2015-05-19 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2015-05-20 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2015-05-21.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Ronneby kl 15.00 2015-06-04

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Annbritt Olsson

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

2015-05-28

Datum då anslaget sätts upp

2015-06-05

Datum då anslaget tas ner

2015-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Annbritt Olsson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 109-147
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (FP) Ordförande
Christoffer Stenström (M) 1:e vice ordförande §§ 109-129,131-147
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande §§
109-138, 140-147
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromée (M)
Lennarth Förberg (M)
Birgitta Lagerlund (M) §§ 109-138, 140-147
Claes Diurhuus-Gundersen (M) T o m § 121

Anders Lund (M) §§ 109-129,131-147
Christer Stenström (M) §§ 109-129,131-147
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C) §§ 109-129,131-147
Roger Gardell (FP)
Willy Persson (KD)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S) T o m § 136
Tjänstgörande ersättare

Mikael Karlsson (S)
Annette Rydell (S)
Ola Robertsson (S)
Monika Lindqvist (S) T o m § 136
Jan-Eric Wildros (S) §§ 109-129,131-147
Ingrid Karlsson (S) §§ 109-138, 140-147
Stefan Österhof (S)
Marie Olsson (S) Fr o m § 111
Magnus Pettersson (S)
Tina Lindqvist (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V) Fr o m §§ 110-129, 131-147
Eric Ohlson (V)
Helena Augustsson (MP)
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD) §§ 109-129,131-147
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD) Fr o m § 122
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Anna Carlbrant (RP)
Sune Håkansson (RP)
Sandra Bergkvist (SD)

Therese Lagerkvist (SD), tjänstgörande ersättare för Liz Stridh (SD) §§ 109-134
Omid Hassib (V), tjänstgörande ersättare för Angela Leyton (V)
Thomas Svensson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Olsson (S) §§ 109-110
Thomas Svensson (S), tjänstgörande ersättare för Jan-Eric Wildros (S) § 130
Thomas Svensson (S), tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S) §§137-147
Magnus Persson (M), tjänstgörande ersättare för Claes Diurhuus-Gundersen (M) §§ 122-147

Mats Olsson (MP), tjänstgörande ersättare för Lova Necksten (MP)
Haide Friberg (SD), tjänstgörande ersättare för Rose-Marie Leksell (SD) §§ 109-121
Haide Friberg (SD), tjänstgörande ersättare för Tomas Lund (SD) § 130
Haide Friberg (SD), tjänstgörande ersättare för Liz Stridh (SD) §§ 135-147
Margareta Yngveson (S), tjänstgörande ersättare för Amani El-Ali (S) §§ 137-147
Bengt Holm (C), tjänstgörande ersättare för Mats Paulsson (C) § 130
Övriga närvarande
Ersättare

Lena Mahrle (FP) §§ 109-119

Tjänstemän

Anna-Clara Eriksson och Annbritt Olsson

Övriga

Mats Hadartz

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Johannes Chen (KD) §§ 109-138

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-28

3(74)

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 109 Dnr 2015-000005 101

Justering av dagordningen .................................................................................. 6
§ 110 Dnr 2015-000238 101

Närpolischef Mats Hadartz informerar om trygghets-mätningen i
Ronneby kommun ............................................................................................... 7
§ 111 Dnr 2015-000035 101

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 8
§ 112 Dnr 2015-000210 109

Anmälan av medborgarförslag från Lars-Erik Ludvigsson gällande att
kommunen bygger en bilväg Påtorp - bussvändplanen till vägen som
ansluter till E22 ................................................................................................... 9
§ 113 Dnr 2015-000236 109

Anmälan av medborgarförslag från Tommy Kalmteg angående
omfördelning av medel så att fibernätet kan utvecklas ...................................... 10
§ 114 Dnr 2015-000229 109

Anmälan av medborgarförslag från Agne Petersson gällande översikt
av hastigheter i Ronneby kommun .................................................................... 11
§ 115 Dnr 2015-000246 109

Anmälan av medborgarförslag från Eva Lind gällande att sätta upp en
skylt med information om den ursprungliga Surbrunnen med mera ................... 12
§ 116 Dnr 2015-000036 109

Medborgarförslag .............................................................................................. 13
§ 117 Dnr 2015-000172 133

Besvarande av interpellation ställd till kommun-styrelsens ordförande
Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamöterna i
Vänsterpartiet om romsk inkludering i Ronneby ................................................ 14
§ 118 Dnr 2015-000192 101

Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet Roger
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell
(SD) angående olika behandling av krögare i Ronneby..................................... 16
§ 119 Dnr 2015-000220 841

Besvarande av interpellation ställd till fritid- och kulturnämndens
ordförande Lena Mahrle (FP) från kommunfullmäktigeledamot Peter
Bowin (V) gällande turism- och turistfrågorna .................................................... 18
§ 120 Dnr 2015-000272 101

Anmälan av interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric
Wildros (S) gällande kostnader samt sämre kvalitet för städet .......................... 21
§ 121 Dnr 2015-000278 709

Anmälan av interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa
Evaldsson (M) från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V)
angående hemlösa EU- migranter i Ronneby.................................................... 22
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§ 122 Dnr 2015-000037 101

Interpellationer .................................................................................................. 24
§ 123 Dnr 2015-000038 101

Frågor ............................................................................................................... 25
§ 124 Dnr 2014-000205 310

Förändrad hantering avseende uteserveringar på allmän plats ......................... 26
§ 125 Dnr 2014-000604 011

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun ............................ 30
§ 126 Dnr 2015-000188 269

Avtal om nyttjanderätt Påtorp 3:1 och del av Påtorp 1:7, Ronneby
Horse Center .................................................................................................... 32
§ 127 Dnr 2015-000178 012

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet ............................................................. 34
§ 128 Dnr 2015-000206 252

Köp av fastighet RBU-stugan ............................................................................ 36
§ 129 Dnr 2015-000177 012

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ ................................................................... 38
§ 130 Dnr 2015-000121 170

Räddningstjänsten Östra Blekinges Förvaltnings-berättelse för år
2014.................................................................................................................. 40
§ 131 Dnr 2015-000103 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner ....................... 42
§ 132 Dnr 2015-000102 109

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag .............................................................................................. 43
§ 133 Dnr 2014-000278 109

Besvarande av medborgarförslag från Elisabeth Andersmark
angående ett skjul eller en plats på Angelskog där man kan ställa
hela saker som andra kan överta ...................................................................... 44
§ 134 Dnr 2014-000429 730

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik
Mattson (MP) och tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP) gällande
att vård- och omsorgs-personal i Ronneby ges rätt till fria arbetskläder ............ 47
§ 135 Dnr 2015-000158 101

Återrapportering av uppdrag och beslut från kommunfullmäktige ...................... 50
§ 136 Dnr 2015-000054 049

Finansiering av Cefur 2015-2017 ...................................................................... 52
§ 137 Dnr 2014-000583 252

Inköp av strategisk mark genom markbyte - Kalleberga .................................... 57
§ 138 Dnr 2015-000132 049

Äskande av driftmedel Backsippans förskola .................................................... 60
§ 139 Dnr 2015-000198 007

Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling samt
fråga om ansvarsfrihet för år 2014 .................................................................... 62
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§ 140 Dnr 2015-000209 049

Investeringsplan för AB Ronneby Industrifastigheter avseende år
2015.................................................................................................................. 64
§ 141 Dnr 2015-000228 001

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg
(C) gällande att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun .................................. 65
§ 142 Dnr 2015-000263 001

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell
(SD) angående turistbyrån i Ronneby ............................................................... 66
§ 143 Dnr 2015-000268 101

Anmälan av motion från Ronnebypartiet genom
kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant gällande att Ronneby
kommun bör ingå i Nätverk mot rasism och diskriminering ................................ 67
§ 144 Dnr 2015-000269 045

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson
(RP) angående lägre hyror ................................................................................ 69
§ 145 Dnr 2015-000271 866

Anmälan av motion från Socialdemokraterna genom
kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall angående dekoration av
betongväggar .................................................................................................... 71
§ 146 Dnr 2015-000275 809

Anmälan av motion från Sverigedemokraterna genom
kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell och Nicolas Westrup
angående bidrag till Folkets hus i Kallinge ........................................................ 72
§ 147 Dnr 2015-000039 101

Anmälan av motioner ........................................................................................ 74
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§ 109

Dnr 2015-000005 101

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
någon ändringen av dagordningen inte är aktuellt.
.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Dnr 2015-000238 101

Närpolischef Mats Hadartz informerar om trygghetsmätningen i Ronneby kommun
Sammanfattning
Närpolischef Mats Hadartz informerar om genomförd trygghetsmätning i
Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP),
Christer Leksell (SD), Mats Paulsson (C), Peter Bowin (V), Willy Persson
(KD), Ylva Olsson (SD), Nicolas Westrup (SD) och Malin Norfall (S).

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111

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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§ 112

Dnr 2015-000210 109

Anmälan av medborgarförslag från Lars-Erik
Ludvigsson gällande att kommunen bygger en bilväg
Påtorp - bussvändplanen till vägen som ansluter till
E22
Lars-Erik Ludvigsson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att
kommunen bygger en bilväg Påtorp – bussvändplanen till vägen som ansluter till E22.
Sammanfattning
Det är många från Påtorp som kör till Karlskrona för att spara tid, bensin och
miljön. Jag föreslår att kommunen bygger en bilväg från bussvändplanen ner
för backen och bort till vägen som ansluter till E22. .
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsförvaltningen.
________________
Exp:
Lars-Erik Ludvigsson
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Dnr 2015-000236 109

Anmälan av medborgarförslag från Tommy Kalmteg
angående omfördelning av medel så att fibernätet kan
utvecklas
Tommy Kalmteg har lämnat in följande medborgarförslag angående omfördelning av medel så att fibernätet kan utvecklas.
Sammanfattning
För att hela kommunen skall leva, även landsbygden bör kommunfullmäktige ta ställning till och omfördela medel så att minst 90 % av befolkningen
har tillgång till bredband (fiber) 2020. Detta är en överlevnadsfråga för hela
kommunen. En digital kommunikation gör att vår kommun kan ligga i framkant vad det gäller tillväxt och inflyttning.
Mitt förslag innebär att medel som är tänkta att utveckla sopsorteringen på
Miljöteknik (bra projekt, men ej livsviktigt) senareläggs och att dessa medel
omfördelas så att fibernätet kan utvecklas. Tillsätta kompetent personal som
sköter hela den praktiska sidan åt samhällsföreningarna och villa hem föreningar i tätorterna. Då detta är genomfört kommer Ronneby att ligga i framkant och inte som nu sladda på slutet.
Jag efterlyser ett snabbt beslut för hela kommunens bästa.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Kalmteg.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen.
________________
Exp:
Tommy Kalmteg
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Dnr 2015-000229 109

Anmälan av medborgarförslag från Agne Petersson
gällande översikt av hastigheter i Ronneby kommun
Agne Petersson har lämnat in följande medborgarförslag gällande översikt
av hastigheter i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Mitt förslag är: Översikt på hastigheten där det är 50 km förslår jag 40 km,
30 km kvar. Polismyndigheterna tycker att det är bra med 40 i stället för 50
km.
Snart blir det lag men jag tycker det kan fixas tidigare i vår kommun. I Växjö
är det redan fixat, med en fin framtid i vår kommun.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till tekniska förvaltningen/kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Agne Petersson
Tekniska förvaltningen/Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Dnr 2015-000246 109

Anmälan av medborgarförslag från Eva Lind gällande
att sätta upp en skylt med information om den
ursprungliga Surbrunnen med mera
Eva Lind har lämnat in följande medborgarförslag gällande att sätta upp en
skylt med information om den ursprungliga Surbrunnen med mera.
Sammanfattning
Den ursprungliga Surbrunnen låg inte där den ligger nu utan precis nedanför
A-huset på glasbrukstomten (kolla exakt med Björn O Svensson).
Mitt förslag är att sätta en skylt med information plus eventuellt en pump.
Detta för att göra Nedre Brunnsvägen än mer attraktivt för turister och
givetvis ortsbor.
Sätt upp motsvarande skyltar på de hus längs Nedre Brunnsvägen som är
intressanta ur historiska synpunkter. Som gamla BB och Folkskolan, Danska
konsulatet med flera.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till fritid- och
kulturnämnden och tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Eva Lind
Fritid- och kulturnämnden
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Dnr 2015-000036 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga ytterligare medborgarförslag har lämnats in för denna perioden.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Dnr 2015-000172 133

Besvarande av interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från
kommunfullmäktigeledamöterna i Vänsterpartiet om
romsk inkludering i Ronneby
Kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin (V), Erik Ohlson (V) och
tjänstgörande ersättare Omid Hassib (V) har lämnat in följande interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) om romsk
inkludering i Ronneby.
Sammanfattning
”Regeringen beslutade 2012-0216 om en samordnad och långsiktig strategi
för romsk inkludering under 2012 – 2032. Kommunerna har en viktig och
central roll i arbetet med att förbättra romers situation, eftersom de ansvarar
för verksamheter som är avgörande för romernas möjligheter till inkludering
i samhället.
Med anledning av detta ansvar undrar vi hur Ronneby kommun hanterat regeringens beslut.
Vilka åtgärder har blivit utförda av Ronneby kommun över den sista 3årsperioden kring uppdraget?
Vilken plan/strategi finns i Ronneby kommun och vilka insatser och rapporter om planens/strategins utveckling och förverkligande finns?”
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-29
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen bordläggs och besvaras på
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015.
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar
på interpellationen.
De frågor som ställs i interpellationen är inte direkt relevanta att svara på
kopplat till den strategi om romsk inkludering som regeringen har fattat beslut om.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Till och med under 2015 pågår en kunskapsuppbyggnad runt dessa frågor
och i den delen ingår fem pilotkommuner och ett antal myndigheter. De kunskaper man tillgodogör sig kommer sedan att omsättas i praktisk handling i
övriga landet. Man kan löpande följa arbetet via en särskild hemsida samt
via anordnade informationsmöten. Ronneby kommun har varit representerad
vid åtminstone en sådan träff.
Jag bedömer att vi har anledning att återkomma i frågan om hur vi ska jobba
med strategin senast under 2016.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V) och
Malin Norfall (S).
Ledamot Peter Bowin (V) tackar för svaret.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.
________________
Exp:
Peter Bowin
Eric Ohlson
Omid Hassib
Roger Fredriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Dnr 2015-000192 101

Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet
Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot
Christer Leksell (SD) angående olika behandling av
krögare i Ronneby
Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) har lämnat in följande
interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) angående
olika behandling av krögare i Ronneby.
Sammanfattning
Hur motiverar alliansen att man sponsrar vissa krögare i Ronneby, men inte
andra?
Att investera 5 miljoner i Villa Vassen och sedan hyra ut den för 5 000:-/mån
och dessutom hyra ut restaurangen på Karön för samma hyra låter orimligt.
Att sedan kommunen skall stå för driftkostnaden av Villa Vassen gör det
hela ändå värre! Det innebär att kommunen går back varje år med över en
halv miljon enbart på Villa Vassen om man slår ut det på en 10-års period.
Enligt uppgift betalar krögaren på Brunnscafét 16 250:-/mån i hyra + el och
värme och krögaren på Bergslagskrogen betalar 31 250:- inkl. el och värme,
så kan man fråga sig om detta verkligen är konkurrans på lika villkor. Är det
ens lagligt?
Vill kommunen att centrum i Ronneby ska bli ett tomt och öde område?
Jag har personligen pratat med flera krögare som har planer på att lägga ner
sin verksamhet i centrum för dom anser att dom inte kan konkurrera på
samma villkor.
Är motivet bakom de låga hyrorna att man befarar att man inte hade fått
någon som varit intresserad av att hyra Karön och Villa Vassen? Om så är
fallet, borde man inte då som rättvisekrav sänka hyrorna även för andra
krögare, eller varför inte avyttra Villa Vassen till en krögare som själv får stå
för sina kostnader inkl. driftkostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-29
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015.
________________
Exp:
Christer Leksell
Roger Fredriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Dnr 2015-000220 841

Besvarande av interpellation ställd till fritid- och
kulturnämndens ordförande Lena Mahrle (FP) från
kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) gällande
turism- och turistfrågorna
Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) har lämnat in följande interpellation ställd till fritid- och kulturnämndens ordförande Lena Mahrle (FP)
gällande turism- och turistfrågor.
Sammanfattning
”Sedan ett par år tillbaka har Ronneby kommun sagt sig vilja satsa på
turism- och turistfrågorna. Med början förra året/förröra året har turistfrågan
i centrum präglats av oklarhet kring vem som har ansvar för vad? Var den
finns rent fysiskt och när nu biblioteket har långstängt och Äggaboda har nya
krav (enligt uppgift) på när, var och hur (och till vilken kostnad) så känns det
som att det behövs ett klargörande!
Var finns Ronneby kommuns turistbyrå 2015? Vem har ansvaret för turismfrågan? Hur ser planerna ut framdeles?”
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-29
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015.
Fritid- och kulturnämndens ordförande Lena Mahrle (FP) lämnar följande
svar på interpellationen.
Fritid och Kulturnämnden har ansvar för turistinformation, personal och
materialproduktion och -distribution. För kontakter och samarbete med
besöksnäringen ansvarar dock Näringslivsenheten vilken är direkt
underställd Kommunstyrelsen.
Senaste beslutet i frågan om fysisk placering av turistinformation är tagen i
FKN vid samanträdet 18 mars.
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På grund av uppkommen anledning behövdes akut en ny placering av
turistinformation eftersom näringsidkaren med kontrakt för nämnda
verksamhet och fritid- och kulturförvaltningen gemensamt avslutade
samarbetet.
Eftersom vi redan vid det tillfället visste att vårt stadsbibliotek inte skulle
finnas tillgängligt för placering av turistinformation på grund av renovering
valde vi att placeringen Kulturcentrum, en av södra Sveriges mest besökta
konsthall. Turistinformationen på KC skulle bemannas inom maj månad.
Bemannad turistinformation ska enligt tidigare planering också finnas på
Ronneby Brunnshotell, vårt allra största hotell. Beslutet var fortsättningsvis
också att vidareutveckla informationsmöjligheterna med digitala hjälpmedel
och två interaktiva storskärmar har köpts in för detta ändamål. Parallellt med
detta pågår sedan några år sammarbete med organisationer i några av våra
tätorter utanför centrala Ronneby med bemannad turistinformation.
Vidare var det också nämndens mening att tillhandahålla turistinformation
mer flexibelt: när nya behov uppstår eller när nya möjligheter öppnar sig ska
vi också kunna anpassa turistinformationens placering såväl som innehåll.
Planerna för 2015 är således enligt nämndens beslut: Primär
turistinformation på KC med bemanning, bemannad turistinformation på
Ronneby Brunnshotell, kompletterat med interaktiva storskärmar och med
möjlighet att svara upp mot nya behov eller nya möjligheter till placering
runt hela vår kommun.
Vi kommer noggrant att följa upp resultatet av våra satsningar under 2015
med mätbara nyckeltal. Mycket viktigt för att inför kommande år kunna fatta
välgrundande beslut i denna fråga. Kommande års verksamhet fortsätter
utvecklingen med digitala hjälpmedel som komplement till bemannade
turistinformationer.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Lena Mahrle (FP), Peter Bowin (V), Malin
Norfall (S), Christer Leksell (SD), Willy Persson (KD), Roger Fredriksson
(M), Eric Ohlson (V), Hillevi Andersson (C), Kenneth Michaelsson (C),
Anna Carlbrant (RP), Roger Gardell (FP), Tommy Andersson (S) och Ola
Robertsson (S).
Ledamot Peter Bowin (V) tackar för svaret.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.
________________
Exp:
Peter Bowin
Lena Mahrle
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§ 120

Dnr 2015-000272 101

Anmälan av interpellation ställd till Kommunstyrelsens
ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) gällande kostnader samt sämre kvalitet för städet
Kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) har lämnat in följande
interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson
(M) gällande kostnader samt sämre kvalitet för städet.
Sammanfattning
Jag har i olika sammanhang frågat om kostnaden för städet, sedan kommunen lade ut det i privat regi, men inte fått något svar. Jag har också fått en hel
del synpunkter om att kvaliteten blivit sämre. Det har nyligen gjorts en enkätundersökning av föräldrarådet i Bräkne-Hoby, riktad till elever och personal. Resultatet är mycket nedslående.
Min fråga är. Har det blivit billigare eller dyrare sedan vi privatiserade städverksamheten? Om det blivit dyrare och om kvaliteten blivit sämre, är du då
villig att ta initiativ att ta tillbaka städverksamheten i kommunal regi?

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på kommunfullmäktige sammanträde den 17 juni 2015.
________________
Exp:
Jan-Eric Wildros
Roger Fredriksson
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§ 121

Dnr 2015-000278 709

Anmälan av interpellation ställd till Socialnämndens
ordförande Åsa Evaldsson (M) från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) angående hemlösa
EU- migranter i Ronneby
Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) har lämnat in följande interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) angående
hemlösa EU- migranter i Ronneby.
Sammanfattning
Alla länder i Europa har en lång och tragisk tradition av förföljelse och trakasserier mot romer och resandefolk. Rasismen runt om i Europa är stark
och i länder som till exempel Rumänien pågår utbredd diskriminering av
romer och resandefolk. Många av dessa tvingas söka sig till andra länder
för att kunna försörja sig själva och sina familjer, ett fåtal av dessa kommer
till Sverige.
Vänsterpartiet menar att det behövs en aktiv politik för att förbättra situation
en i Rumänien och att Sverige genom EU ska bidra till detta. MEN vi har
samtidigt ett ansvar att att se till att de människor som vistas i Sverige kan
göra det under värdiga former. Även om staten borde bidra med finansiering
måste kommunen ta det praktiska ansvaret för att människor som vistas inom
kommunens gränser kan leva under värdiga och humana omständigheter.
EU- migranter i Ronneby har övernattat eller övernattar nu i bilar, tält eller
på en bänk på järnvägsstationen.
Goda exempel på kommuners agerande finns från Linköping, Göteborg,
Uppsala och många fler kommuner som ekonomiskt stöder frivilligorganisationernas hjälpverksamhet, med bl a härbärge.
Med anledning av ovanstående ställs följande frågor kring EU- migranter
med rätt att uppehålla sig i Ronneby:
1. Vilken kännedom/kunskap har nämnden om:
a. antal bostadslösa EU- migranter?
b. antal barn?
c. deras behov/problem?
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2. Vilket stöd/hjälp har erbjudits?
3. Vilka initiativ har tagits för samarbete/stöd till frivilligorganisationer?

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015.
________________
Exp:
Peter Bowin
Åsa Evaldsson
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§ 122

Dnr 2015-000037 101

Interpellationer
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga ytterligare interpellationer har lämnats in.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 123

Dnr 2015-000038 101

Frågor
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga frågor har lämnats in.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 124

Dnr 2014-000205 310

Förändrad hantering avseende uteserveringar på
allmän plats
Sammanfattning
I enlighet med beslut i KSau 2014-12-15 har tidigare redovisat förslag
skickats på remiss.
Bedömning
Tidigare framfört förslag om ändrad hantering av uteserveringar har skickats
som remissförfrågan. Följande frågor har ställts i samband med remissförfrågan:
1. Vad anser Ni om det föreslagna handläggningsförfarandet
totalt sett?
2. Vad anser Ni om föreslagna avgifter för markupplåtelsen?
3. Vad anser Ni om föreslagen ändrad hantering av staketstolpar?
4. Vad anser Ni om föreslagen kostnad för inköp av begagnade
staketstolpar?
5. Övriga synpunkter?
Förfrågan om yttrande har skickats till ett stort antal berörda restaurangägare
och fastighetsägare, se bifogad lista, samt till ett antal andra aktörer. Av dessa har endast 6 st valt att yttra sig, se bifogade yttranden. Utöver detta har
generell e-post inkommit från Puls, men vid fråga om detta var ett yttrande
på utskickad remiss var svaret negativt då formellt yttrande senast avsågs
skickas in.
Förfrågan till Polismyndigheten skilde sig mot övriga förfrågningar då deras
fråga endast berörde förslaget om att tillståndsansökan enligt ordningslagen
skulle utgå. I sammanställning nedan redovisas inte Polismyndighetens yttrande då detta endast är av intresse för den formella hanteringen.
Nedan följer komprimerad sammanställning av inkomna synpunkter:
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Miljö- och Byggnadsförvaltningen
Fastighetsägarna Syd

1
2
Positiv Positiv

3
Positiv

4
Positiv

5
-

Positiv Negativ Positiv

Ronneby handel- och
intresseförening
Näringslivsrådet

Positiv Positiv

Varken eller
Negativ -

-

Positiv

Negativ -

-

Bistro Bakgården

-

Varken
eller

Negativ -

-

Baserat på ovanstående inkomna synpunkter önskar Tekniska förvaltningen
justera förslaget enligt följande:
Avseende förändrat hanteringsförfarande avseende tillstånd enligt ordningslagen
Baserat på Polisens yttrande samt efter samråd med Kommunjuristen justeras förslaget till att sökanden även i fortsättningen skall söka tillstånd hos
polisen. Då syftet med tidigare förslag var att inte försvåra för den sökande
eller göra ansökningsprocessen längre i samband med att markhyra föreslås
införas skall rutin för detta tas fram där Tekniska förvaltningen i yttrandet
klargör för sökanden fastställd upplåtelsetaxa samt upplåtelsens övriga ansvarsförhållanden. Upplåtelsetaxans storlek skall fastställas av Kommunfullmäktige.
Avseende avgift för markupplåtelse
Då endast yttrandet från Fastighetsägarna Syd varit emot avgift för
markupplåtelse anser Tekniska förvaltningen att erforderlig acceptans finns
för redovisad totalavgift. Då ansökningsavgiften för polistillståndet (dvs 700
kr) kvarstår enligt reviderat förslag bör kommunens upplåtelsetaxa justeras
med motsvarande summa. Förslag på kommunal taxa är 15 kr/m2 (dock
minst 800 kr) inom Ronneby Centrum samt 10 kr/m2 (dock minst 300 kr)
inom övriga områden.
Avseende ändrad hantering av staketstolpar
Förslaget möttes av både ris och ros från remissinstanserna. Tekniska förvaltningen är fortsatt övertygad om att kommunala skattemedel inte skall gå
till subventionering av enskilda näringsidkare varför förslaget bibehålls oförändrat.
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Förslaget innebär att sökanden ansvarar för allt inköp och montering av staketmaterial, inklusive stolpar, samt att samråd skall ske med Miljö- och
byggnadsförvaltningen om utformning, vilken skall följa kommunens gestaltningsprogram.
Samråd skall även ske med Tekniska förvaltningen om förankring av staketstolpar i mark. Tekniska förvaltningen markerar ut ny uteserverings yttre
begränsning och finns behov av fundamentsättning genomförs detta av Tekniska förvaltningen mot ersättning för nedlagda kostnader.
Avseende kostnad för inköp av begagnade staketstolpar
Kostnadsförslaget berördes endast i ett av yttrandena, och i detta fall togs
ingen direkt ställning till kostnaden. De övriga av remissinstanserna som var
emot förändrad hantering av staketstolparna valde att inte beröra kostnadsnivån.
Förslaget innebär att de av Tekniska förvaltningen sedan tidigare inköpta
staketstolparna erbjuds för försäljning till i första hand de näringsidkare som
idag nyttjar stolparna, i andra hand nya intressenter. Nypris för stolparna är
4000-5000kr/st, varför försäljningspris om 500-1000kr/st föreslås (beroende
av stolpens skick).
Avseende förändringar i Gestaltningsprogrammet
Baserat på justeringarna enligt ovan innebär det nedanstående förändringar i
”Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön”.
• Sid: 46 – stycke: Tillstånd – Ny mening efter www.polisen.se med lydelsen: Kommunen debiterar markhyra för området i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd taxa.
Sid: 47 – sista punkten, mening 2 och 3 – Slopas.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
• avslå beslutsförslaget från tekniska förvaltningen
• hantering av uteserveringar skall ske enligt nuvarande rutiner där näringsidkare inte debiteras av kommunen för stolpar, fundamentsättning etc.
• uppdra tekniska förvaltningen att utreda möjligheten till alternativa
stolpar
• uppdra tekniska förvaltningen att lägga fram ett beslutsförslag till
kommunstyrelsen rörande en rimlig servicetaxa för stolparna senast
oktober 2015
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Malin Norfall (S).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfalls (S) skriftliga tilläggsyrkande
rörande en rimlig taxa för stolparna, fundamentsättning med mera senast i
oktober 2015.
Propositionsordning 1
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Roger Fredrikssons (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Malin Norfalls (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
• avslå beslutsförslaget från tekniska förvaltningen
• hantering av uteserveringar skall ske enligt nuvarande rutiner där
näringsidkare inte debiteras av kommunen för stolpar, fundamentsättning etc.
• uppdra tekniska förvaltningen att utreda möjligheten till alternativa stolpar
• Tillägg i uppdraget till tekniska förvaltningen att lägga fram ett
beslutsförslag till kommunstyrelsen rörande en rimlig taxa för
stolparna, fundamentsättning med mera senast i oktober 2015.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 125

Dnr 2014-000604 011

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby
kommun
Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt
program. Ställning ska nu tas till om programmet ska antas.
Bedömning
Bakgrund
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt program. Kommunfullmäktige fastställde i budget 2014-2015 att ett nytt funktionshinderpolitiskt program ska tas fram. Organisationen för framtagandet
har bestått av en styrgrupp: Kommunens förvaltningschefsgrupp, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens olika förvaltningar och bolag samt en brukargrupp med representanter från fyra olika funktionsnedsättningsorganisationer. Förslaget grundar sig framförallt på ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” och den Svenska
regeringens ” Strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011 –
2016” Det är ett måldokument som anger vad som ska göras för att nå upp
till de nationella målen och FN konventionen. Programmet har utarbetats
med syfte att identifiera och undanröja hinder för funktionsnedsatta och vara
ett stöd för kommunens verksamheter i sitt arbete för denna grupp människor.
Kommunen har valt att fokusera på följande områden
Arbete
Utbildning
Socialt stöd
Folkhälsa
Fritid och kultur
Ökad tillgänglighet
Förslaget har varit ute på remiss under perioden 2015-01-01 till 2015-02-28.
I en samrådsredogörelse bemöts inkomna yttranden och här redovisas även
ändringar i dokumentet.
Behov för genomförandet av funktionshinderpolitiskt program
En samordnare (50 %) är mycket viktig för att implementera programmet
verksamheterna och genomdriva en förbättrad samverkan, samordna och
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driva funktionshinderfrågorna. Det finns även behov av att utbilda
webbredaktörer utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och en genomgång av
webbsidor för att rätta till fel. Inga medel finns avsatta till detta i budget
2015.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
• återremittera ärendet
• uppdra nämnder som inte har besvarat remissen att återkomma med
remissvar
• förslag presenteras på hur implementering av programmet sker om
finansieringsförslaget avslås
• omformulera den tredje punkten under stycket Delmål på sida 6 i dokumentet Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller Roger Fredrikssons (M) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
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§ 126

Dnr 2015-000188 269

Avtal om nyttjanderätt Påtorp 3:1 och del av Påtorp 1:7,
Ronneby Horse Center

Sammanfattning
Fritid- och kulturchef Tommy Johansson, konsult Per Engkvist samt kommunjurist Anna-Clara Eriksson redogör för förslag till avtal. Avtalet är ett 10
– årigt nyttjanderättsavtal mellan Ronneby kommun och Ronneby Ryttarförening avseende Ronneby Horse Center.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
•

godkänna nyttjanderättsavtalet

•

uppdra Fritid – och kultur att återkomma med förslag om budgetjusteringar till tekniska förvaltningen

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M)
och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
•

godkänna nyttjanderättsavtalet enligt bilaga 1.

•

uppdra fritid- och kulturnämnden att återkomma med förslag om
budgetjusteringar till tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(74)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-28

Kommunfullmäktige

§ 127

Dnr 2015-000178 012

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet
Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för
en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt,
en god välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en
rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna. Syftet
med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående insatser
samt stimulera till nya för att främja folkhälsan.
Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska mellan
olika grupper inom Ronneby och i jämförelse med länet och riket.
I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2016 prioriteras fyra målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Barn och ungas uppväxtvillkor
3. Fysisk aktivitet
4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Under året har implementeringsprocessen av policyn påbörjats med förvaltningarna via chefsmöten och ledningsgrupper. Ett arbete med att ta fram en
populärversion av policyn har även inletts.
I september antogs reviderad kommunövergripande handlingsplanen mot
våld i nära relationer (KF § 235/2014). Utifrån planen genomfördes utbildningsinsatser under 2014 som riktade sig enhetschefer och medarbetare inom
äldreförvaltningen.
Kampanjen Tänk Om genomfördes under 2014 i samverkan mellan Ronneby
kommun, närpolisen i Ronneby, IOGT- NTO samt länsstyrelsen.
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Informationen riktas främst till tonårsföräldrar och äldre syskon syftar till att
skapa kollektiva värderingar kring vikten av gränssättning, nyttan med att
inte köpa ut och risken med en tidig alkoholdebut.
I oktober genomfördes en föreläsning av Thomas Lundqvist, Leg psykolog
och docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, om Cannabis och Spice - likheter och olikheter. Medverkade gjorde socialtjänsten,
elevhälsan, fritidsledare, skolpersonal/skolledare, primärvården, psykiatrin
och politiker.
Referensgruppen för barns rätt i Ronneby kommun har påbörjat arbetet med
att integrera ett barnrättsperspektiv i kommunala verksamheter och att barnkonventionen ska beaktas i Ronnebys beslutsprocesser.
Tobakspolicy och handlingsplan för en rökfri skoltid i Ronneby kommun
följdes upp under hösten 2014 som underlag för revidering.
Under året har Folkhälsorådet varit involverad i ett antal större informationsinsatser; Blekinge Wellness festival 2014 samt Trafikantveckan.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera den
lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera den lämnade verksamhetsberättelsen
och verksamhetsplanen till protokollet.
________________
Exp:
Sofie Ceder
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§ 128

Dnr 2015-000206 252

Köp av fastighet RBU-stugan
Sammanfattning
Cura individutveckling har behov av att hyra detta hus som finns nere i
Sjöarp i anslutning till gymnasieskolan. Huset är idag vattenskadat och
skadan ska åtgärdas av Folksam, för att kunna hyra ut detta krävs
investeringar för att ställa huset i gott skick. RBU-förening som äger huset
har något intresse eller möjlighet att göra dessa investeringar.
Bedömning
Kostnaden för att köpa huset och renovera detta kommer att uppgå till ca
950 000, detta är en investeringskostnad som Cura individutveckling är
beredd att betala på sin hyra under en femårsperiod.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
•

tilldela 950 000 i investeringsanslag till Tekniska Förvaltningen för
köp och renovering av RBU-stugan

•

genomföra köp av RBU-stugan

•

beslutet gäller under förutsättning att Cura individutveckling tecknar
avtal som täcker kostnaderna

Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
•

tilldela 950 000 i investeringsanslag till Tekniska Förvaltningen för
köp och renovering av RBU-stugan

•

genomföra köp av RBU-stugan

•

beslutet gäller under förutsättning att Cura individutveckling tecknar
avtal som täcker kostnaderna

________________
Exp:
Cura individutveckling
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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§ 129

Dnr 2015-000177 012

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ
Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby
Kommun ett lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som
är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån
de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's
verksamhet är följande:
I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till trygghetsmätningarna.
Trygghetsmätningen för 2014 har presenterats i Kommunfullmäktige.
Ett nytt samverkansavtal mellan Polisen och Ronneby kommun har arbetats
fram under 2014. Avtalet har för perioden 2015-02-26 till 2015-12-31 tre
fokusområden: Våldsförebyggande arbete med barn och unga, Sociala insatsgrupper och Medborgarlöften. Förra avtalet 2013-2014 hade tre fokusområden: Minskat antal stölder från personer som besöker eller vistas i utsatta kommunala anläggningar och skolor, Ökad upplevelse av trygghet bland
gymnasietjejer och Minskning av digitala kränkningar på högstadiet.
Nattvandrande föreningar i Ronneby kommun har fortsatt under 2014. Med
nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande rådet stimulera till
ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Ronneby
kommun, närpolisen i Ronneby och föreningen Nattvandring.nu. Antalet
vandringar har utökats sedan förgående år och finansieras även av externa
intressenter.
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För andra året arrangerade lokala BRÅ ett seminarium om hur man kan arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet var att med medverkande lyfta skolans
roll och samarbetet mellan olika aktörer inom och utanför skolan. Polisen,
skolledning, elevhälsan, aktörer från fritid- och kulturverksamhet och socialtjänsten samt politiker inbjöds att medverka.
Dagen var uppdelad på två teman droganvändning bland unga och digitala
kränkningar.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera den lämnade verksamhetsberättelsen
och verksamhetsplanen till protokollet.
________________
Exp:
Sofie Ceder
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§ 130

Dnr 2015-000121 170

Räddningstjänsten Östra Blekinges Förvaltningsberättelse för år 2014

Sammanfattning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har avlämnat
årsredovisning för 2014 års verksamhet. Revisorerna har avgett
revisionsberättelse vari det tillstyrks att årsredovisningen godkänns och att
direktionen beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens beslut2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet samt
överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för beslut om
godkännande samt ansvarsfrihet
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Roger Fredriksson (M)
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till att
godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Blekinge för år 2014
samt bevilja direktionen ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Roger
Fredrikssons (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(74)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-28

Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Blekinge för år 2014 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen.
Jäv
Kommunfullmäktigeledamöterna Christoffer Stenström (M), Peter Bowin
(V), Anders Lund (M), Mats Paulsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Christer
Stenström (M) och Tomas Lund (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
_______________
Exp:
Räddningstjänsten Östra Blekinge
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§ 131

Dnr 2015-000103 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de motioner
vilkas beredning ej slutförts redovisas för kommunfullmäktige.
Redovisningen visar motioner som är föremål för beredning. Motionerna
anges med datum då motionen väcktes i kommunfullmäktige, beskrivning av
motionen (ärendemening), handläggare, status och orsak till försening.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Sune Håkansson (RP).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet.
________________
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§ 132

Dnr 2015-000102 109

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de
medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas för
kommunfullmäktige.
Redovisningen visar medborgarförslag som är föremål för beredning.
Medborgarförslagen anges med datum då de väcktes i kommunfullmäktige,
beskrivning av motionen (ärendemening), handläggare, status och orsak till
försening.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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§ 133

Dnr 2014-000278 109

Besvarande av medborgarförslag från Elisabeth
Andersmark angående ett skjul eller en plats på
Angelskog där man kan ställa hela saker som andra
kan överta
Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Elisabeth Andersmark lämnar förslag på att ha ett ”skjul” eller liknande på
Angelskog där man kan ställa hela saker som andra kan överta. Miljöteknik
har gjort en utredning för att öka materialåtervinningen dvs återbruk i
Ronneby kommun. Kommunledningens uppgift är att ta ställning till
utredningens förslag.
Bedömning
Elisabeth Andersmark lämnar förslag på att ha ett ”skjul” eller liknande på
Angelskog där man kan ställa t ex hela möbler, trädgårdsmöbler mm. Som
vem som helst kan hämta. Ta ut en avgift t ex 25 – 100 kr och skänk dem till
t ex Barncancerfonden. Detta är idag inte möjligt.
I Ronneby kommuns avfallsplan beslutad av kommunfullmäktige 28/5
2014§138 var ett av målen att utreda möjligheten att införa återbruk i
samband med avfallslämning i Ronneby kommun. Uppdraget gavs till
Ronneby Miljö och Teknik AB. Miljöteknik har gjort en utredning.
Sammanfattningsvis har i utredningen tre alternativ utretts
-

Obemannad mottagning

-

Bemannad mottagning

-

Bemannad mottagning med försäljning

I utredningen föreslår Miljöteknik att alternativet med en obemannad
mottagning med fartygscontainer på Angelskogs återvinningscentral för
återbruk och handla upp med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara
återanvändbara produkter. Man föreslår vidare att ingen försäljning på
platsen skall ske. Detta för att det kräver mer personal samt hantering av
kontanter, vilket man vill undvika. Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
har godkänt utredningen och föreslår ägaren att ge Miljöteknik i uppdrag att:
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Ha en obemannad mottagning för återbruk på Angelskogs
återvinningscentral.
Införskaffa en fartygscontainer för återbruket.
Upphandla med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara återanvändbara
produkter.
I och med förslaget anser Ronneby Miljö och Teknik AB att
medborgarförslaget från Elisabeth Andersmark angående återbruk är
besvarad.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge Miljöteknik i
uppdrag att:
•

ha en obemannad mottagning för återbruk.

•

införskaffa en fartygscontainer för återbruket.

•

upphandla med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara
återanvändbara produkter

Elisabeth Andersmarks medborgarförslag om återbruk anses därmed
besvarat.

Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Miljöteknik i uppdrag att:
•

ha en obemannad mottagning för återbruk.

•

införskaffa en fartygscontainer för återbruket.

•

upphandla med en välgörenhetsorganisation som tar tillvara
återanvändbara produkter

Elisabeth Andersmarks medborgarförslag om återbruk anses därmed
besvarat.
________________
Exp:
Elisabeth Andersmark
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 134

Dnr 2014-000429 730

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nils-Erik Mattson (MP) och tjänstgörande ersättare
Mats Olsson (MP) gällande att vård- och omsorgspersonal i Ronneby ges rätt till fria arbetskläder
Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Nils-Erik Mattsson (MP) och Mats Olsson (MP) har inkommit med motion
om rätten till fria arbetskläder för vård- och omsorgspersonal. Motionärerna
pekar på fyra perspektiv när det gäller arbetskläder; hygien-, självklarhets-,
trygghets- och ekonomiperspektivet. Dessa perspektiv ska samtliga gynna
brukaren, jämställdheten och samhället.
Motionärerna föreslår att:
Äldrenämnden får i uppdrag att inventera hur det praktiskt skulle kunna
genomföras med arbetskläder.
Äldreförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle
innebära.
Äldrenämnden återkommer till budgetberedningen så de kan ta utredningen i
beaktande.
Remissyttrande från Äldreförvaltningen:
Motionären pekar på fyra perspektiv när det gäller arbetskläder hygien,
självklarhet, som i den här motionen även kan tolkas som
jämställdhetsperspektiv, trygghet och ekonomi.
I planen för 2016 finns medel upptagna för arbetskläder inom äldreomsorgen
vilket är positivt ur aspekter som jämställdhet och igenkännande för
vårdtagarna som påpekas i motionen. Därtill har kammarrätten i en aktuell
dom meddelat att personalen inom hemtjänsten i Malmö har rätt till fria
arbetskläder.
Arbetskläder sett ur ett hygienperspektiv kan antas medföra en vidare
hantering av frågan som t ex tvätt och förvaringsutrymmen, vilket troligen
leder till större kostnader än vad som är planerade.
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Bedömning
Det finns goda skäl att tillhandahålla arbetskläder till personal i vård och
omsorg. Kostnaderna för arbetskläder är liten i jämförelse med kostnaderna
för vårdrelaterade infektioner vilka ofta medför sjukskrivningar.
Professionella arbetskläder är även en jämställdhetsfråga. Ofta exkluderas
vård- och omsorgspersonal från att få fria arbetskläder och detta missgynnar
en stor grupp där kvinnlig personal dominerar. Förutom detta ger
arbetskläder vårdtagaren en trygghet i att känna igen och identifiera
personalen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning
till ovanstående anse motionen besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Mats Olsson (MP), Malin Norfall (S), Roger
Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktigeledamöterna Mats Olsson (MP), Malin Norfall (S) och
Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på Roger Fredrikssons
(M) yrkande mot Mats Olssons (MP) med fleras yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej- för bifall till Mats Olsson (MP) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga B, tjugosju
(27) ja-röster och tjugotvå (22) nej-röster.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad.
________________
Exp:
Mats Olsson
Nils-Erik Mattsson
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§ 135

Dnr 2015-000158 101

Återrapportering av uppdrag och beslut från
kommunfullmäktige
Sammanfattning
I bifogad sammanställning Bilaga 1. Redogörs för de kommunfullmäktige
beslut som är tagna under 2011 – 2014 och som resulterat i ett uppdrag. Utskick har gjorts till ansvarig. Uppgiftslämnarens notering från februari 2015
finns i en särskild kolumn.
I var och ett av ärendena bedömer uppgiftslämnaren status, ärendet pågår (P)
eller ärendet avslutat(A). För att tydliggöra är avslutade ärenden dessutom
grönmarkerade.
Bedömning
Kategori
Ärenden
Budget
14
Övriga beslut
71
Totalt
85
Av 85 redovisade ärenden har 64 status ”Pågående”.

Pågående Avslutade

11
53
64

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att ärendet
bordläggs tillfälligt och tas upp senare under kvällen.
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson (S) med flera yrkar att
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera till protokollet samt ge berörda verksamheter i uppdrag att åtgärda/verkställa fattade
beslut.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller
Tommy Andersson (S) med fleras yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera återrapporteringen till protokollet
samt ge berörda verksamheter i uppdrag att åtgärda/verkställa fattade beslut.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
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§ 136

Dnr 2015-000054 049

Finansiering av Cefur 2015-2017
Sammanfattning
I underlagen till Ronneby kommuns budget 2015, anges att finansieringen av
Cefur åren 2015-2017 ska ske från AB Ronneby Helsobrunn/Ronneby Miljö
och Teknik AB.
Verksamheten i Cefur har hittills finansierats genom återbetalning av villkorade aktieägartillskott från Ronneby Miljö och Teknik AB till AB Ronneby
Helsobrunn, varifrån medel erhållits som aktieutdelning motsvarande upparbetade kostnader. Budget 2015 anger fortsatt finansiering enligt samma upplägg för åren 2015-2017. Beroende på hur väl verksamheten lyckas möta
kostnader med intäkter, beräknas behovet av finansiering ligga mellan 8-17
mkr för treårsperioden, se nedan. Cefurs chef lämnade nedanstående beräkning inför budgetbeslutet 2015-2017. Se bilaga.

Prognos - Villkorat aktieägartillskott mot prognos 2014 med 3D-lab 2015 och framåt

Total kostnad
Uttag - villkorat aktieägartillskott
Kvar av villkorat aktieägartillskott

UTFALL PROGNOS BUDGET
2013
2014
2015
-5 473 024 -7 226 006 -8 310 677
3 681 178
5 944 233 6 435 677
6 593 933
649 701 -5 785 976

PLAN
2016
-8 004 020
5 904 020
-11 689 996

PLAN
2017
-7 545 000
5 245 000
-16 934 996

PLAN
2016

PLAN
2017

Möjliga bidrag/intäkter (ej beslutade) – NETTO (med extrakostnader för genomförande bortdragna)
UTFALL
2013
Regionbidrag Fab-Lab

PROGNOS
2014

BUDGET
2015
1 100 000

Övriga bidrag Fab-Lab

1 000 000

1 000 000

Horisont 2020 BAMB

500 000

1 000 000

1 000 000

Horisont 2020 Ghent

500 000

1 000 000

1 000 000

Mistra - Closing the loop 2

150 000

300 000

300 000

2 250 000

3 300 000

3 300 000

Total möjlig uppsida:
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Bedömning
Inför den återbetalning av villkorat aktieägartillskott som gjordes 2012 t o m
räkenskapsåret 2011, gjorde EY en utredning om storleken på möjlig återbetalning och man beräknade då utrymmet genererat från icke taxebaserad
verksamhet till 12,6 mkr, vilket återbetalades från Ronneby Miljö och Teknik AB till AB Ronneby Helsobrunn, moderbolaget. Det utrymme som upparbetats från icke taxebaserad verksamhet sedan den förra återbetalningen är
ca 1,4 mkr, enligt en preliminär bedömning från bolaget.
Det finns obeskattade reserver i bolaget som kan vara möjliga att utnyttja för
återbetalning. Det pågår dock en rättslig process om att ett kommunalt elbolag ska tvingas återbetala överskott som genererats i den taxebaserade verksamheten till abonnenterna. Enligt en oenig dom i kammarrätten ska självkostnadsprincipen inte gälla i detta fall, utan speciallagstiftningen ska gå
före. Om domen står sig får ett kommunalt bolag, inom vissa specialreglerade områden, generera överskott, vilket då kan möjliggöra exempelvis större
återbetalning av villkorade aktieägartillskott. Ärendet ligger för beslut om
prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen.
Med hänsyn till ovanstående bör kommunens sakkunniga revisorer få möjlighet att yttra sig innan ett beslut fattas i frågan, samt också ange hur stora
uttag som är möjliga. Förvaltningsdomstolens slutliga avgörande bör inväntas innan beslut om återbetalning sker på enligt nytt beräkningssätt.
Verksamheten i Cefur är dock helt beroende av att få fortsatt finansiering för
att kunna bedriva verksamheten under perioden. Tillskjuts inte medel måste
verksamheten avvecklas snarast för att minska den kommunala kostnaden.
Beslut bör fattas skyndsamt eftersom verksamheten bedrivs enligt den plan
som redovisades i budgetarbetet innan beslut om budget 2015-2017.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
•

Justerandes sign

ge ägardirektiv till Ronneby Miljö och Teknik AB (RMT) innebärande att bolaget ska lämna ett extra koncernbidrag med 11,7 mkr till
moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn. Koncernbidraget ska finansieras från RMT:s rörelsegren Elnät genom att i första hand använda
fritt eget kapital och i andra hand lösa upp obeskattade reserver.
Eventuella skattekonsekvenser hanteras av RMT. Koncernbidraget
ska lämnas för räkenskapsåret 2015. Moderbolaget AB Ronneby
Helsobrunn äger hantera koncernbidraget på ett för bolaget skattemässigt fördelaktigt sätt.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Christer Leksell (SD), Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin
(V), Anders Bromée (M), Sune Håkansson (RP), Eric Ohlson (V) och Ylva
Olsson (SD).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) begär ajournering i en kvart.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Malin Norfalls (S) begäran och finner att kommunfullmäktige bifaller
ajournering i en kvart från kl 21.55 – 22.10.
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Malin Månsson (S) begär ajournering i fem
minuter.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Malin Månssons (S) begäran och finner att kommunfullmäktige bifaller ajournering i fem minuter från kl 22.30 - 22.35.
Yrkanden
Socialdemokratiska gruppen yrkar på återremiss och att återremissen skall
utreda alternativa finansieringslösningar av Cefur för perioden 2015-2017.
Vidare skall återremissen utförligare redogöra för de möjliga konsekvenser
som en försämrad soliditet kan medföra till för RMT och ABRI.
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att kommunstyrelsen återkommer till
kommunfullmäktige senast i december månad 2015 med förslag på en långsiktig finansiering och ett samlat nytt måldokument samt att stryka följande
text i kommunstyrelsens förslag ”i första hand använda fritt eget kapital och i
andra hand”.
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Kommunfullmäktigeledamöterna Sune Håkansson (RP) och Eric Ohlson (V)
yrkar bifall till att ta 6 miljoner för 2015 och låt Ronneby Miljö & Teknik
AB bestämma under vilken ”sektor” (el, vatten etc) men med tillägget att
dessa 6 miljoner ska tas ur de obeskattade reserverna.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på om frågan ska avgöras idag eller skjutas upp och finner att Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska avgöras idag.
Kontraproposition
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på ovanstående yrkande och finner bifall för Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Roger Fredrikssons (M) yrkande mot Sune Håkanssons (RP) och Eric
Ohlsons (V) yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Roger Fredrikssons (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Sune Håkanssons (RP) och Eric Ohlsons (V) förslag.
Omröstningsresultat 1
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga B, tjugosex
(26) ja-röster, femton (15) nej-röster och åtta röster (8) avstår vilket innebär
att Roger Fredrikssons (M) förslag blir motförslag till huvudförslaget.
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsen förslag.
Nej-röst för bifall till Roger Fredrikssons (M) förslag.
Omröstningsresultat 2
Efter företagen omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och Roger
Fredrikssons (M) förslag avges till detta protokoll fogad bilaga B, en (1) jaröst, fyrtiotvå (42) nej-röster och sex röster (6) avstår.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
•

ge ägardirektiv till Ronneby Miljö och Teknik AB (RMT) innebärande att bolaget ska lämna ett extra koncernbidrag med 11,7 mkr till
moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn. Koncernbidraget ska finansieras från RMT:s rörelsegren Elnät genom lösa upp obeskattade reserver. Eventuella skattekonsekvenser hanteras av RMT. Koncernbidraget ska lämnas för räkenskapsåret 2015. Moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn äger hantera koncernbidraget på ett för bolaget
skattemässigt fördelaktigt sätt.

•

Kommunstyrelsen återkommer till kommunfullmäktige senast i december månad 2015 med förslag på en långsiktig finansiering och ett
samlat nytt måldokument.

Reservation
Kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin (V), Eric Ohlson (V) och
tjänstgörande ersättare Omid Hassib (V) reserverar sig mot beslutet.
______________
Exp:
Johan Sjögren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

56(74)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-28

Kommunfullmäktige

§ 137

Dnr 2014-000583 252

Inköp av strategisk mark genom markbyte - Kalleberga
Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kalleberga 8:266 mellan Ronneby och Kallinge är till salu. I
Översiktsplanen är marken markerad som framtida utredningsområde för
bebyggelse. Tekniska förvaltningen har förhandlat om att köpa fastigheten
och dessa förhandlingar har mynnat ut i ett förslag om markbyte.
Bedömning
Fastigheten är strategiskt belägen mellan Ronneby och Kallinge. Kallinge
Vattentorn höjer sig över skogen i sällskap med några master. Två
kraftledningar sträcker sig genom fastigheten. Genom området går många
stigar som används flitigt för friluftsändamål, en del används som ridvägar.
Även Kallingegölen och delar av Skärsjön tillhör.
I norra delen finns en befintlig detaljplan med bostadstomter. Det har också
tidigare funnits planer på bostadsområde längs med Skärsjön.
Området är till salu för 6,5 miljoner kronor. Ett köpeavtal finns för detta
område. Säljaren önskar behålla jakten på området. Ett jaktarrendeavtal är
upprättat.
Säljaren önskar byta till sig skogsdelen av Kalleberga 1:3 och Kalleberga
1:7. På denna mark finns ett jaktarrende och Naturbruksgymnasiet använder
en mindre del av området. Befintliga arrendeavtal övertas av köparen. Ett
köpeavtal för detta område är upprättat.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsens beslutar att:

Justerandes sign

•

tillstyrka markbytena och skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige

•

ärendet kompletteras med köpeavtalet till kommunfullmäktige

•

ärendet kompletteras med yttrande från Naturbruksgymnasiet
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Komplettering till ärendet från Eva Lydin på tekniska förvaltningen enligt
följande:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tillstyrkte markbyte och skickade ärendet vidare till
kommunfullmäktige med önskan om komplettering.
Bedömning
Naturbruksgymnasiet har svarat att de inte har något att erinra mot försäljningen om jakttrycket bibehålls. Köparen tar över befintligt jaktarrende och
tills vidare är det, det nuvarande jaktlaget som fortsätter jaga. Köparen är
dessutom mycket jaktintresserad.
Köparen har föreslagit att vi ska skriva ett 5-årigt avtal. Naturbruksgymnasiet har svarat att de tycker att ett 5-årigt arrendeavtal är en bra lösning.
Naturbruksgymnasiet har på pekat att det är viktigt att vägarna som leder till
och från skogsmarken regleras. Avtalet bör kompletteras med att servitut för
väg ska upprättas till förmån för köparen.
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att markbytet ska genomföras med följande
tillägg:
•

5-årigt arrendeavtal upprättas med Naturbruksgymnasiet.

•

Avtalet kompletteras med att servitut för väg upprättas till förmån för
köparen.

Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att markbytet ska genomföras med följande
tillägg:
•

5-årigt arrendeavtal upprättas med Naturbruksgymnasiet.

•

Avtalet kompletteras med att servitut för väg upprättas till förmån för
köparen.

________________
Exp:
Eva Lydin
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§ 138

Dnr 2015-000132 049

Äskande av driftmedel Backsippans förskola
Sammanfattning
Backsippans förskola i Listerby har varit stängd under några för ombyggnad
till en större förskola med tillagningskök för eget bruk samt förser numer
även närliggande skolor och förskolor. I samband med kostnadsäskning inför
byggnationen lyfte verksamheten varken medförda ökade kostnader för
kökspersonal eller för transporter till nytillkomna mottagningskök. Dessa
fanns inte heller med i den större utredning som låg till grund för det beslut
som fattades avseende kommunens övergripande kostverksamhet.

Bedömning
Före ombyggnationen arbetade en kokerska (1 årsarbetstid) vilket räckte till
för att täcka behovet för gamla Backsippans 4 avdelningar, dvs ca 70 portioner. Idag tillagas 450 portioner till Backsippans förskola, Listerbyskolan,
Johannishusskolan, Prästgårdens förskola och Nyponhusets förskola, med ett
personalbehov om 3 årsarbetstid (1 kock samt 2 ekonomibiträden). Förändringen ger en merkostnad om 2 årsarbetstid vilket innebär 790 tkr.
Tidigare gick kalla mattransporter till Johannishus/Listerbyområdet från
Kallinge produktionskök 3 gånger/vecka (ej preciserad leveranstid), vilket
efter förhandling med transportföretaget beräknas kunna minskas med ca 20
tkr. Utöver detta skedde transport från köket på Ålycke till Prästgårdens förskola till en årskostnad av 60 tkr. Transporter går idag en gång per dag med
varm mat till Listerbyskolan, Johannishusskolan, Prästgårdens förskola och
Nyponhusets förskola samt tillbaka till Backsippan med tomma matvagnar
från gårdagen. Dagens transportkostnader är 360 tkr/år. Förändringen ger en
merkostnad för transporter om 280 tkr/år
Totalt sett innebär förändringen att kostnader om 1070 tkr ej finns finansierade i Tekniska förvaltningens budget.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
•

lämna tilläggsanslag på1034 tkr till tekniska förvaltningen för att
täcka de tidigare ej redovisade kostnaderna för utökningen av Backsippans köksverksamhet

•

kostnaden ska belasta kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
kostnader

•

till budgetberedningen skall tekniska förvaltningen ta fram ett resursfördelningssystem till köken

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
•

lämna tilläggsanslag på1034 tkr till tekniska förvaltningen för att
täcka de tidigare ej redovisade kostnaderna för utökningen av Backsippans köksverksamhet

•

kostnaden ska belasta kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
kostnader

•

till budgetberedningen skall tekniska förvaltningen ta fram ett resursfördelningssystem till köken

________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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§ 139

Dnr 2015-000198 007

Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura
Individutveckling samt fråga om ansvarsfrihet för år
2014
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för
år 2014. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och att Kommunsamverkan Cura
Individutveckling beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2014 och att Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Bo Johansson (S).
Yrkanden
Kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) yrkar på att rubriken ändras
från revisionsberättelse till årsredovisning samt fråga om ansvarsfrihet för år
2014 för Kommunsamverkan Cura Individutveckling.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning
för 2014 och att Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Jäv
Kommunfullmäktigeledamöterna Birgitta Lagerlund (M), Ingrid Karlsson
(S) och Bo Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
________________
Exp:
Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

63(74)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-28

Kommunfullmäktige

§ 140

Dnr 2015-000209 049

Investeringsplan för AB Ronneby Industrifastigheter
avseende år 2015
Sammanfattning
I enlighet med policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag översändes förslag till komplettering av investeringsplan för AB
Ronneby Industrifastigheter avseende 2015 för vidare inhämtning av kommunfullmäktiges ställningstagande. Kompletteringen avser 6 miljoner kr för
Telefonen samt 7 miljoner kr för Häggatorp.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-05
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka AB
Ronneby Industrifastigheters investeringsram med 6 miljoner kr för
Telefonen och 7 miljoner kr för Häggatorp.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) 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 att utöka AB Ronneby Industrifastigheters
investeringsram med 6 miljoner kr för Telefonen och 7 miljoner kr för
Häggatorp.
________________
Exp:
AB Ronneby Industrifastigheter
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

64(74)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-28

Kommunfullmäktige

§ 141

Dnr 2015-000228 001

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Tim Svanberg (C) gällande att införa utmaningsrätt i
Ronneby kommun
Kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C) har lämnat in följande motion gällande att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun.
Sammanfattning
”Ett flertal kommuner har idag utmaningsrätt. Utmaningsrätt innebär att den
som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen
genom att lämna in en begäran om dettta. Anställda i kommunen kan också
utmana sina egna arbetsområden, det vill säga, ta över driften av den
verksamhet de jobbar i.
Att införa utmaningsrätt stimulerar till verksamhetsutveckling och
nytänkande och prövar kommunala verksamheter såväl kostnads- som
kvalitetsmässigt. Utmaningsrätt kan vara en del i att öka mångfalden och att
förbättra den kommunala verksamheten.
Jag yrkar därför att:
Ronneby kommun utreder förutsättningarna för att införa utmaningsrätt.”
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Tim Svanberg (C).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Tim Svanberg
Kommunstyrelsen
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§ 142

Dnr 2015-000263 001

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Leksell (SD) angående turistbyrån i Ronneby
Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) har lämnat in följande
motion angående turistbyrån i Ronneby.
Sammanfattning
Turistbyrån har tidigare funnits i en lokal på Västra Torggatan vid Torget i
Ronneby. Placeringen mitt i centrum har varit perfekt och lätt att hitta till för
besökande. Denna lokal hyrdes ut till Äggaboden och till en början låg turistbyrån kvar där och sköttes tidvis av anställda på Äggaboden. Anledningen till att turistbyrån flyttade därifrån går isär. En del säjer att det var för att
Äggaboden behövde hela lokalen och andra att Äggaboden i år krävde betydligt högre ersättning för att erbjuda denna tjänst.
Oavsett vad som var skälet så flyttade turistbyrån. Ett alternativ som nämndes var biblioteket, men eftersom det i nuläget är stängt för golvbyte blev
inte det aktuellt. En tillfällig lösning blev att öppna turistbyrån i kulturcentrums lokaler kompletterad med pekskärmar på ett antal ställen. Nu har Äggaboden hastigt och lustigt lämnat lokalen vid torget med omedelbar verkan
och då vore det väl en bra lösning att så snabbt som möjligt flytta turistbyrån
till sin ”rätta” plats!
Denna fråga har stötts och blötts i lokalpressen och sociala medier och alla
tycks vara överens om att den tidigare lokalen vid torget är den bästa platsen
för turistbyrån i Ronneby.
Jag har också denna åsikt och yrkar därför på att kommunen snarast flyttar
tillbaka turistbyrån dit där den hör hemma!
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till fritid- och kulturnämnden.
________________
Exp: Christer Leksell, Fritid- och kulturnämnden
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§ 143

Dnr 2015-000268 101

Anmälan av motion från Ronnebypartiet genom
kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant gällande
att Ronneby kommun bör ingå i Nätverk mot rasism
och diskriminering
Kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant (RP), har för Ronnebypartiets
räkning lämnat in följande motion gällande att Ronneby kommun bör ingå i
Nätverk mot rasism och diskriminering.
Sammanfattning
Vikten av att systematiskt arbeta mot rasism och diskriminering är något
som de flesta förtroendevalda och tjänstemän i Sverige ställer sig bakom. Att
därefter skapa strategier och metoder för att sätta dessa ord i handling har
visat sig svårare.
Sveriges Kommuner och Landsting driver ett svenskt nätverk mot rasism
och diskriminering. Nätverkets utgångspunkt för arbetet är den tiopunktsplan
som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism.
Ett sätt att komma vidare kan vara att ingå i ett lärande nätverk där man tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap.
SKL samordnar ett svenskt nätverk för kommuner som arbetar utifrån den
tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism.
Tio punkter mot rasism och diskriminering:
1. Involvera olika aktörer och grupper för att motverka diskriminering
2. Mät och integrera mål, statistik och indikatorer i styrsystem
3. Stöd personer som blivit utsatta för diskriminering och rasism
4. Informera om gällande rättigheter och skyldigheter
5. Främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet
6. Säkerställ icke-diskriminerande arbetsplatser och välfärdstjänster
7. Erbjud lika tillgång till bostäder och motverka diskriminering
8. Utbilda för att motverka rasism och diskriminering
9. Kultur - Bidra till ett interkulturellt synsätt
10. Konflikthantering - Motverka hatbrott och erbjud konflikthantering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

67(74)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-28

Kommunfullmäktige

Nätverket ingår som en del i European Coalition of Cities Against Racism
(ECCAR) som är ett nätverk av städer i Europa som vill förbättra sitt arbete
mot rasism och diskriminering.
ECCAR skapades 2004 på initiativ av Unesco och har idag ett hundratal
medlemmar.
Sedan 2008 finns nätverket för svenska kommuner som arbetar mot rasism
och diskriminering. Det svenska nätverket samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting med stöd av Diskrimineringsombudsmannen.

Följande är i dagsläget med i det svenska nätverket:
Botkyrka-, Eskilstuna-, Huddinge-, Lund-, Nora-, Södertälje-, Uppsala-,
Växjö- och Örebro kommun samt Malmö- och Sundbyberg stad.
Ronnebypartiet motionerar därför om att Ronneby ska bli den första av Blekinges kommuner att gå med i detta nätverk. Ronneby har redan ett aktivt
engagemang vad gäller dessa frågor och kommer att ha allt att vinna på att få
ta del av andras framgångar och att kunna dela med sig av våra egna framgångar. Ronneby har genom detta möjligheter att ytterligare befästa och utvidga det mångkulturella arbetet som pågår inom kommunens gränser och i
samverkan med grannkommunerna.
Vi yrkar
- att Ronneby kommun skall ingå i SKL's nätverk mot rasism och diskriminering.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Anna Carlbrant
Kommunstyrelsen
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§ 144

Dnr 2015-000269 045

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson (RP) angående lägre hyror
Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) har lämnat in följande
motion angående lägre hyror.
Sammanfattning
En sänkt ränta leder till en lägre boendekostnad för skuldsatta villaägare. Om
låneräntan sänks med en procentenhet och lånet är på en miljon kronor,
sjunker räntebetalningarna med 10 000 kronor per år, efter skatt med 7 000
kronor.
Fördelen gäller i första hand för dem, som redan äger villan. En lägre ränta
medför att villapriserna stiger, varigenom månadskostnaden blir, nära nog,
oförändrad.
Villaägarna har blivit rika genom inflationen. Villaägarna har i praktiken
bott billigt, när hänsyn tas till de stigande villapriserna.
För Ronnebyhus AB gäller att företaget också har blivit rikt, om tillgångarna
åsätts marknadspriser. Minns jag rätt, satsade Ronneby kommun (i sin dåvarande form) fyra miljoner kronor i Stiftelsen Ronnebyhus. Därefter har inga
tillskott gjorts, ej heller har någon utdelning förekommit. Det Egna kapitalet,
i justerad for, torde idag inte understiga 400 miljoner kronor. Hyresgästernas
hyror har gjort företaget rikt.
Förräntningskravet för Ronnebyhus synes vara sex-åtta procent, i förhållande
till det totala kapitalet. Med nuvarande ränteläge, menar jag, är detta avkastningskrav orimligt högt. Bland hyresgästerna finns också Ronneby kommun.
Ronneby kommun har överlåtit flera av våra äldreboenden till Ronnebyhus.
Kommunen hyr sedan tillbaka, enligt blockhyresavtal. Vid övergången sades
att det hela skulle vara kostnadsneutralt.
Jag ifrågasätter om det är så idag. Kommunens internränta är 3,5 procent.
Om Ronnebyhus tillämpar ett avsevärt högre avkastningskrav, blir företaget
rikt, på kommunens bekostnad.
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Det tillämpade avkastningskravet påverkar därtill hyresnivån i nybyggda
bostäder. Det behövs, synes det, nya bostäder i vår kommun. Likväl bör hyrorna vara lägre än vad som tillämpas idag.
En anpassning av avkastningskravet till den rådande räntenivån kan ske på
två sätt. Ett är att Ronnebyhus ledning så beslutar. Det andra sättet är att
kommunen ger aktieägaredirektiv. Det viktiga är en rimligare hyresnivå,
eller om man så vill, en lägre hyresnivå.
Jag föreslår att: Kommunen ger Ronnebyhus i uppdrag att undersöka möjligheterna till, och konsekvenserna av, ett lägre avkastningskrav och därav följande lägre hyror.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Sune Håkansson
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 145

Dnr 2015-000271 866

Anmälan av motion från Socialdemokraterna genom
kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall angående
dekoration av betongväggar
Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) har för Socialdemokraternas
räkning lämnat in följande motion angående dekoration av betongväggar.
Sammanfattning
”När man besöker Ronneby sporthalls källarlokaler (där styrketräning,
bågskytte med mera bedrivs) slås man av de grå och deprimerande
betongväggarna på väg dit.
Samtidigt ser man flera ungdomar, tillsynes sysslolösa i sporthallen.
Varför inte låta dessa ungdomar vara med och dekorera betongväggarna?
Det skulle kunna drivas som ett integrationsprojekt.
Därigenom skulle man kunna öka förståelsen för varandra under projektets
gång, få något upplyftande att titta på istället för de grå betongväggarna och
få något i hallen som man gjort själv och känner sig delaktig i. På så sätt
kanske också skadegörelsen kan minska i hallen.
Vi föreslår att
Fritid- och kulturnämnden får i uppgift att som ett integrationsprojekt låta
ungdomar dekorera sporthallen.”
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Malin Norfall (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Malin Norfall
Kommunstyrelsen
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§ 146

Dnr 2015-000275 809

Anmälan av motion från Sverigedemokraterna genom
kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell och
Nicolas Westrup angående bidrag till Folkets hus i
Kallinge
Kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell (SD) och Nicolas Westrup
(SD) har för Sverigedemokraternas räkning lämnat in följande motion angående bidrag till Folkets hus i Kallinge.
Sammanfattning
”Styrelsen för Kallinge Folkets hus har sökt bidrag hos Boverket för
renovering av sin fastighet Kalleberga 8:21 i Kallinge. Den totala kostnaden
för renoveringen är beräknad till 3000 tkr. För ett positvt beslut från
Boverket krävs att kommunen åtar sig att medverka i finansieringen av
projektet med minst 30 procent.
Fritid- och kulturnämnden beslutade på nämndens sammanträde 2015-05-13
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Fritid- och kulturnämnden ställer
sig samtidigt positiva till Kalling Folkets hus intentioner att rusta upp och
renovera en funktionell byggnad.
Redan på detta nämndsmöte ifrågasatte vi Sverigedemokrater om det
verkligen är att bbetraktasom allmänna samlingslokaler. Skulle till exempel
vi Sverigedemokrater kunna hyra denna lokal? Det var mötets allmänna
uppfattning att det inte skulle vara något hinder.
Går man in på ”nätet” och läser vad Calle Natthanson, (vd för Folket hus och
Parker) skriver 2014:
”Vi uppmanar våra medlemsföreningar att inte hyra ut sina lokaler till partier
som Sverigedemokraterna”.
Annika Nilsson (styrelseordförande Folkets hus och Parker) skriver i samma
meddelande:
”Beslutet att inte upplåta lokaler till främlingsfientliga rörelser är en viktig
markeringsom visar att vi värnar om ett öppet samhälle där alla människor är
välkomna och självklart är lika mycket värda”.
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Sverigedemokraterna i Ronneby har ingen egen lokal och har planerat in ett
antla medlemsmöten.Efter att förgäves försökt ringa Kallinge Folkets hus
skickades ett mail till dem 2015-05-18, med förfrågan om att hyra lokalen.
2015-05-21 fick vi besked via telefon att styrelsen skulle ta upp vår förfrågan
och därefter återkomma med besked.
2015-05-27 fick vi via mail följande besked.
”Hej, styrelsen har beslutat att inte hyra ut våra lokaler till främlingsfientliga
partier då det går emot allt vad Folkets hus står för”.
Detta innebär att ca 20 % av befolkningen är utestängda från Folket hus,
vilket gör att man knappast kan kalla dessa lokaler för allmänna.
Under dessa förutsättningar yrkar Sverigedemokraterna i Ronneby på att:
Ronneby kommun ej beviljar några bidrag till Kallinge Folkets hus.”
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till fritid- och kulturnämnden och kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Christer Leksell
Nicolas Westrup
Fritid- och kulturnämnden
Kommunstyrelsen
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§ 147

Dnr 2015-000039 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga ytterligare motioner har lämnats in.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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Bilaga A
Datum 2015-05-19

Kungörelse från Ronneby kommun
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde
Torsdag 2015-05-28, kl 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby
för behandling av följande ärenden:

1.

Val av justerare

2.

Närpolischef Mats Hadartz informerar om Trygghetsmätning i Ronneby
kommun

3.

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

4.

Anmälan av medborgarförslag från Lars-Erik Ludvigsson gällande att
kommunen bygger en bilväg Påtorp - bussvändplanen till vägen som ansluter
till E22

5.

Anmälan av medborgarförslag från Tommy Kalmteg angående omfördelning av
medel så att fibernätet kan utvecklas

6.

Anmälan av medborgarförslag från Agne Petersson gällande översikt av
hastigheter i Ronneby kommun

7.

Anmälan av medborgarförslag från Eva Lind gällande att sätta upp en skylt med
information om den ursprungliga surbrunnen med mera

8.

Medborgarförslag

9.

Besvarande av interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger
Fredriksson (M) från kommunfullmäktige-ledamöterna i Vänsterpartiet om
romsk inkludering i Ronneby

10.

Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M)
från kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) angående olika
behandling av krögare i Ronneby

11.

Besvarande av interpellation ställd till fritid- och kulturnämndens ordförande
Lena Mahrle (FP) från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) gällande
turism- och turistfrågorna

Ronneby kommun
Postadress
SE-372 80 Ronneby
Besöksadress
Karlshamnsvägen 4
Webbplats
www.ronneby.se

Telefon
Telefax
E-post

0457-61 80 00
0457-61 86 33
stadshuset@ronneby.se
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12.

Interpellationer

13.

Frågor

14.

Förändrad hantering avseende uteserveringar på allmän plats

15.

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

16.

Avtal om nyttjanderätt Påtorp 3:1 och del av Påtorp 1:7, Ronneby Horse Center

17.

Verksamhetsberättelse Folkhälsorådet

18.

Köp av fastighet RBU-stugan.

19.

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ

20.

Räddningstjänsten Östra Blekinges Förvaltningsberättelse för år 2014

21.

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner

22.

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag

23.

Besvarande av medborgarförslag från Elisabeth Andersmark angående ett skjul
eller en plats på Angelskog där man kan ställa hela saker som andra kan överta

24.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattson
(MP) och tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP) gällande att vård- och
omsorgspersonal i Ronneby ges rätt till fria arbetskläder

25.

Återrapportering av uppdrag och beslut från kommunfullmäktige

26.

Finansiering av Cefur 2015-2017

27.

Inköp av strategisk mark genom markbyte - Kalleberga

28.

Äskning av driftmedel Backsippans förskola

29.

Revisionsberättelse för Kommunsamverkan Cura Individutveckling för år 2014

30.

Investeringsplan för AB Ronneby Industrifastigheter avseende år 2015

31.

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C)
gällande att införa utmaningsrätt i Ronneby kommun

32.

Anmälan av motioner

Kommunledningsförvaltningen
2015-05-19
Nils Ingmar Thorell / Annbritt Olsson
Ordförande

Sekreterare

BILAGA B
RONNEBY KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE Närvarolista
MANDATPERIODEN 2014-10-15--2018-10-14
Nr Namn

Par- När- § 134
ti
varo

Ledamot
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Datum 2015-05-28
§ 136

§ 136

Ja Nej Avs

Ja

Ja

Nej Avs

Nej Avs

1.

Roger Fredriksson

M

X

X

X

X

2.

Åsa Evaldsson

M

X

X

X

X

3.

Anders Bromée

M

X

X

X

X

4.

Lennarth Förberg

M

X

X

X

X

5.

Christoffer Stenström

M

X

X

X

X

6.

Birgitta Lagerlund

M

X

X

X

X

7.

Claes Diurhuus

M

X

8.

Anders Lund

M

X

X

X

X

9.

Christer Stenström

M

X

X

X

X

10. Kenneth Michaelsson

C

X

X

X

X

11. Tim Svanberg

C

X

X

X

X

12. Hillevi Andersson

C

X

X

X

X

13. Kristina Valtersson

C

X

X

X

X

14. Mats Paulsson

C

X

X

X

X

15. Roger Gardell

FP

X

X

X

X

16. Nils Ingmar Thorell

FP

X

X

X

X

17. Willy Persson

KD

X

X

X

X

18. Malin Norfall

S

X

X

X

X

19. Bo Johansson

S

X

X

X

X

20. Malin Månsson

S

X

X

X

X

21. Tommy Andersson

S

X

X

22. Amani El-Ali

S

X

X

X

X

23. Mikael Karlsson

S

X

X

X

X

24. Annette Rydell

S

X

X

X

25. Ola Robertsson

S

X

X

X

26. Monika Lindqvist

S

X

X

27. Jan-Eric Wildros

S

X

X

2015-04-15

Anteckningar

T o m § 121

X

X
T o m § 136

X
X

X

X
X

X

T o m § 136
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Ja

Ja

Nej Avs

Nej Avs

28. Ingrid Karlsson

S

X

X

29. Stefan Österhof

S

X

X

X

30. Marie Ohlsson

S

X

X

X

31. Magnus Pettersson

S

X

X

X

32. Tina Lindqvist

S

X

X

33. Kranislav Miletic

S

X

X

34. Lindis Ohlsson

S

X

X

X

35. Peter Bowin

V

X

X

36. Angela Leyton

V

---

37. Erik Ohlson

V

X

38. Lova Necksten

MP

---

39. Helena Augustsson

MP

X

40. Christer Leksell

SD

X

X

X

X

41. Tomas Lund

SD

X

X

X

X

42. Nicolas Westrup

SD

X

X

X

X

43. Ros-Marie Leksell

SD

X

X

X

X

44. Ylva Olsson

SD

X

X

X

X

45. Liz Stridh

SD

---

46. Magnus Stridh

SD

X

X

X

X

47. Sandra Bergkvist

SD

X

X

X

X

48. Sune Håkansson

RP

X

X

49. Anna Carlbrant

RP

X

X

2015-04-15

X

Anteckningar

X
X
X

Fr o m § 111

X

X

Fr o m § 110

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

Fr o m § 122
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Ja

Ersättare
1.

Susanne Lundgren

M

2.

Magnus Persson

M

3.

Oskar Förberg

M

4.

Lena Karstensson

M

5.

Kenth Carlsson

M

6.

Kerstin Haraldsson

C

7.

Bengt Holm

C

8.

Magnus Gustafsson

C

9.

Lena Mahrle

FP

10. Jesper Rehn

FP

11. Johannes Chen

KD

12. Anna-Mi Tamsel

KD

13. Thomas Svensson

S

X

Nej

X

Avs

Sida
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Datum 2015-05-28
§ 136

§ 136

Ja

Ja

Nej Avs

X

Anteckningar

Nej Avs

Tj ers fr o m § 122

X

X

Tj ers § 130

X

§§ 109-119

X

Tj ers §§ 109-110,

X

§ 130, §§ 137-147

14. Nils Nilsson

S

15. Margareta Yngveson

S

16. Magnus Johannesson

S

17. Sarah Bengtsson

S

18. Rune Kronkvist

S

19. Ewa Karlsson

S

20. Timmie Hansson

S

21. Sanela Kazma

S

22. Lena Rosén

V

23. Omid Hassib

V

X

X

X

24. Mats Olsson

MP

X

X

X

25. Tomas Lähdet

MP

26. Therese Lagerkvist

SD

X

27. Haide Friberg

SD

X

Tj ers §§ 137-147

X

X
X

Tj ers
Tj ers

Tj ers §§ 109-134

X
X

X

Tj ers §§109-121,
§ 130, §§135-147
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Ja

Ersättare
28. Monia Svensson

RP

29. Birgitta Larsson

RP

Nej

27 22

2015-04-15

Sida
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§ 136

Avs

Ja

26

Nej

15

§ 136
Avs

Ja

8

1

Anteckningar

Nej Avs

42
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Tillhör Kommunfullmäktige § 126/2015

Bilaga 1

AVTAL OM NYTTJANDERÄTT AVSEENDE RIDANLÄGGNING
Parter
Fastighetsägare:

Ronneby kommun, kallad Kommunen.

Adress:

Stadshuset, 372 80 Ronneby.

Org.nr:

212000-0837

Kommunen företräds, om inget annat sägs i avtalet, av Fritids- och kulturnämnden.

Nyttjanderättshavare:

Ronneby Ryttarförening, kallad Föreningen.

Adress:

Box 174, 372 22 Ronneby.

Org.nr:

835600-1977

Föreningen företräds av dess ordförande.

1
Nyttjanderättsobjekt, definitioner mm
1.1 Nyttjanderätten omfattar ridanläggning med byggnader och mark på del av fastigheten
Påtorp 2:1, del av fastigheten Påtorp 3:1 samt mark på del av fastigheten Påtorp 1:7 i Ronneby
kommun.
1.2 Nyttjanderättsobjektet i dess helhet benämns nedan Objektet.
1.3 Objektet har markerats på karta, bilaga 1. Anslutningsvägen från Hamnvägen till parkeringen
vid ridanläggningen ingår ej i Objektet.
1.4. Till Objektet hör avloppspumpstation inom Objektet. Kommunen har rätt att ansluta annan
nyttjanderättshavare, till exempel veterinärstation, till avloppspumpstationen.
1.5 Följande definitioner gäller för detta avtalsförhållande.
1.5.1 Fastighetskatt: skatt för byggnad och tomtmark.
1.5.2 Fastighetsskötsel: åtgärder som ska utföras minst en gång om året och syftar till att vidmakthålla Objektets funktion. Åtgärderna omfattar tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll..
1.5.2.1 Tillsyn och skötsel: löpande tillsyn och skötsel av byggnader, installationer och utrustning.
I tillsyn och skötsel ingår service, renhållning (sopning, snöröjning mm), intern sophantering,
driftövervakning samt skötsel av mark och byggnader.
1.5.2.2 Felavhjälpande underhåll: med felavhjälpande underhåll avses åtgärd förorsakad av en
oförutsedd händelse som inte ingår i planerat underhåll.
1.5.3 Planerat underhåll: planerat underhåll utförs med längre periodicitet än ett år och syftar till
att återställa en byggdels funktion. Planerat underhåll omfattar aktiviteter för underhåll av tomt,
utvändigt underhåll av byggnad, invändigt underhåll av byggnad samt underhåll av installationer.

2
Syfte och användning
2.1 Objektet upplåts för att användas för ridverksamhet för föreningens medlemmar, för andra
ridklubbar och för allmänheten samt gäster inklusive tävlande.
Objektet får också användas för annan liknande lämplig verksamhet som till exempel hundtävlingar.
2.2 Kommunen och Föreningen kallar årligen samtliga ridklubbar och övriga berörda till samråd i
syfte att främja samordning och utveckling av verksamheten i anläggningen.
2.3 Objektets användningssätt får inte ändras utan Kommunens skriftliga samtycke.
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3

Upplåtelsetid

3.1 Avtalstiden är tio år från och med 2015-07-01.
3.2 Avtalet förlängs med ett år i taget såvida inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex
månader före avtalstidens utgång.

4

Nyttjanderättsavgift mm

4.1 Upplåtelsen sker utan avgift.
4.2. Om Objektet drabbas av oförutsedda kostnader genom införande eller höjning av skatt eller
annan avgift på fastigheten eller Objektet i övrigt, ska Föreningen bekosta ersättning för den andel
som avser eller är relaterad till Objektet. Kommunen ansvarar dock för oförutsedda kostnader
hänförliga till driftsavgift eller fastighetsskatt som enligt detta avtal belöper på kommunen.

5
Objektets skick
5.1 Objektet uthyrs i befintligt skick.
5.2 I samband med tecknande av detta avtal ska parterna gemensamt besiktiga Objektet, varvid
protokoll ska upprättas och undertecknas. Vid avflyttning ska ny besiktning ske på samma sätt, s.k.
avträdessyn.
5.3 Kommunen har rätt att genomföra besiktningar av Objektet.

6

Ordning och säkerhet mm

6.1 Föreningen ansvarar för att ordning, sundhet och skick samt säkerhet upprätthålls inom hela
Objektet.
6.2 Objektet ska vara drogfritt om inte skriftligt tillstånd finns för alkohol.
6.3 Objektet ska vara dopingfritt. Detta innebär, när det gäller doping, att en person som använder
enligt lag förbjudna dopingpreparat inte har rätt att vara hyresgäst eller träna på Objektets område.
Person som innehar, överlåter, säljer eller brukar enligt lag förbjudna dopingpreparat har inte heller rätt att vara hyresgäst eller träna på Objektets område.
Föreningen har som ansluten till Riksidrottsförbundet, ansvar för att de som tränar i föreningens
regi är medlemmar i föreningen. Medlemskap i förening ansluten till Riksidrottsförbundet ge automatiskt skyldighet att lämna dopingprov till Idrottsförbundets kontrollanter.

7

Ny-, till- och ombyggnad samt kompletteringsarbeten

7.1 Föreningen får inte utan skriftligt medgivande av Kommunen och i förekommande fall av
berörda myndigheter eller sakägare, påbörja eller genomföra ny-, till- eller ombyggnation, ändringar eller kompletteringsarbeten.
7.2 Föreningen får inte utan skriftligt medgivande av Kommunen och i förekommande fall av
berörda myndigheter eller sakägare, sätta upp skyltar, markiser, antenner etc. Vid planerat underhåll ska Föreningen på egen bekostnad och utan ersättning montera ned och upp nämnda egendom.

8
Intrång
8.1 Föreningen är skyldig att tåla intrång i form av besökare och rättighetsinnehavare.
Skyldigheten innebär inte någon begränsning av p 6. Intrång behöver alltså inte tålas i den mån
intrånget innebär att ordning, sundhet, skick och säkerhet inte kan upprätthållas inom Objektet.
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9

Drift, fastighetsskötsel och underhåll

9.1 Föreningens ansvar
9.1.1 Föreningen ansvarar för och bekostar fastighetsskötsel som inte reglerats på annat sätt i detta
avtal.
9.1.2 Föreningen ansvarar för och bekostar avgifter för teletjänster.
9.1.3 Föreningens fullgörande av sitt ansvar för fastighetsskötsel enligt detta avtal ska vara miljöanpassat.
9.2 Kommunens ansvar
9.2.1 Kommunen ansvarar för och bekostar driftsavgifter, dvs. avgifter för vatten och avlopp, el
inklusive uppvärmning och varmvatten samt sophämtning, som belöper på Objektet.
9.2.2 Kommunen ansvarar för och bekostar planerat underhåll av Objektet.
9.2.2.1 Det planerade underhållet ska göras i enlighet med gällande underhållsplan som Kommunen och Föreningen årligen uppdaterar.
9.2.2.2 I fråga om planerat underhåll företräds Kommunen av dess Tekniska förvaltning.
9.2.2.3 Föreningen har möjlighet att genomföra planerat underhåll i överenskommelse med Tekniska förvaltningen. För detta får Föreningen ersättning av Kommunen motsvarande det belopp
som är redovisat i Tekniska förvaltningens underhållsplan för respektive år.
9.2.2.4 Föreningen har, utöver vad som anges i 9.2.2.3 inte några anspråk mot Kommunen med
anledning av Kommunens planerade underhåll.

10

Ledningsdragning

10.1 Kommunen eller annan som har Kommunens tillstånd får dra fram och bibehålla ledningar
med tillhörande anordningar i eller över Objektet utan något anspråk från Föreningen.

11

Förelägganden mm

11.1 Föreningen ansvarar för och bekostar åtgärder som domstol, försäkringsbolag, miljö- och
hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd, räddningstjänst eller annan myndighet eller annan juridisk
person med rätt kan komma att kräva för Objektets nyttjande.

12

Ansvar för skada mm

12.1 Om Kommunen som ägare till Objektet på grund av Föreningens användning av Objektet
drabbas av kostnader och åtgärdskrav, ska Föreningen utan begränsning i tid ansvara för och bekosta dessa.
12.2 Föreningen har ett strikt ansvar för att glas eller annan lös egendom, som kan skada personer
eller annan egendom, inte finns på Objektet.
12.3 Kostnader förorsakade av inbrott och skadegörelse ska bäras av Kommunen.

13

Försäkring

13.1 Föreningen ska på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig försäkring för sin verksamhet med betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.
13.2 Kommunen ska vara erforderligt försäkrad för byggnaderna på Objektet.
13.3 Försäkringarna ska omfatta egendom, skadeståndskrav för sak-, person- och ren förmögenhetsskada (ansvar), rättsskydd samt i övrigt vad parterna enligt tillämpliga lagar och författningar
är skyldig att inneha.
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14

Fastighetsskatt

14.1 Kommunen ska betala fastighetsskatt.

15

Överlåtelse m.m.

15.1 Föreningen får inte utan Kommunens skriftliga samtycke överlåta nyttjanderätten eller annars
sätta annan i sitt ställe.

16

Upplåtelse i andra hand m.m.

16.1 Upplåtelse
16.1.1 Föreningen är skyldig att låta andra ideella föreningar använda Objektet.
16.1.2 Föreningen får upplåta nyttjanderätt till Objektet, delvis eller i sin helhet, till annan än förening endast efter Kommunens skriftliga samtycke.
16.1.3. Föreningen ska vid upplåtelse av nyttjanderätt följa kommunens bestämmelser avseende
Fritids- och kulturnämndens (eller motsvarande ansvarig nämnds) uthyrning av lokaler, idrottsanläggningar och idrottslokaler, inklusive riktlinjer vid fördelning av tider.
16.1.4 Föreningen ska säkerställa att användare av Objektet är erforderligt försäkrade.
16.2 Taxor och ersättningar
16.2.1 Föreningen ska ta ut ersättning för andras användande av Objektet, enligt av kommunen
fastställd taxa. Undantag från sådan debitering får inte göras utan kommunens skriftliga godkännande.
16.2.2 Kommunens taxor för användande av Objektet fastställs efter samråd med Föreningen.
16.2.3 I den mån Kommunen inte fastställt taxa för viss typ av upplåtelse, får Föreningen ta ut
ersättning för andras användande av Objektet. Sådan ersättning ska vara marknadsmässig och lika
för alla användare. Om Kommunen sedermera beslutar om viss taxa ska Föreningen inte ha några
anspråk mot Kommunen med anledning av detta.
16.2.4 De taxor och andra ersättningar för upplåtelse av nyttjanderätt Föreningen erhåller, tillfaller
Föreningen.
16.3. Föreningen får inrymma hästar i Objektet.

17 Underrättelseskyldighet
17.1 Föreningen ska omgående underrätta Kommunen om sådant som kan vara av betydelse för
Kommunen i dess egenskap av upplåtare.

18 Återställning
18.1 Vid avflyttning ska Föreningen bortföra sin egendom och återställa Objektet i samma skick
som vid tillträdet, samt rengöra lokaler och övrigt markområde. Skador utöver normalt slitage ska
alltså repareras. Är åtgärderna inte utförda senast vid Föreningens avflyttning får Kommunen
avhjälpa bristen på Föreningens bekostnad. Föreningen ska dessutom ersätta Kommunen för hyresförluster och andra skador som orsakas av Föreningens underlåtenhet.

19 Tillträde mm
19.1 Kommunen har rätt att inneha reservnyckel till Objektet. Vid avflyttning ska Föreningen utan
ersättning omgående överlämna samtliga nycklar till Kommunen, även om dessa anskaffats av
Föreningen.
19.2 Kommunen har rätt att utan uppskov få tillträde till Objektet för att utöva nödvändig tillsyn
eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada.
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20 Delgivning
20.1 Genom att sända handling i rekommenderat brev till motparts adress som är angiven i detta
avtal har part fullgjort sin delgivningsskyldighet.

21 Force majeure
21.1 Parterna har inte skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och skadeståndsskyldighet om deras
åtaganden inte alls eller endast till en synnerligen hög kostnad kan fullgöras på grund av krig,
upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, naturkatastrof eller annan därmed jämförbar händelse som parterna inte råder över eller inte rimligen kunnat förutse.

22 Avtalsbrott, hävning
22.1 Om Kommunen eller Föreningen brister i fullgörandet av prestation enligt avtalet, ska part
anmäla bristen inom skälig tid till motparten och ge denne tillfälle att avhjälpa detta. Om bristen
inte avhjälps inom skälig tid, och bristen medför skada eller omedelbar skaderisk för part eller
tredje man eller deras egendom, har part rätt att själv avhjälpa bristen på motpartens bekostnad.
22.2 Är bristen väsentlig har part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet.
Om avtalet hävs är motpart ersättningsskyldig för den skada som hävningen förorsakat. Hävning
ska vara skriftlig.

23 Tvist
23.1 Tvist mellan Kommunen och Föreningen angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen löses i första hand genom förhandling parterna
emellan.
23.2 I andra hand ska tvist hänskjutas till allmän domstol på Kommunens hemort och där avgöras
på svenska språket och enligt svensk rätt. Föreningen får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet
av prestationer, som åvilar Föreningen enligt avtal under åberopande av att tvisteförfarande påkallas eller pågår. Det är Kommunens bedömning som har tolkningsföreträde tills tvisten är löst.

24 Tidigare avtals upphörande
24.1 Detta avtal ersätter hyresavtal mellan parterna, undertecknat av Kommunen 2011-08-31 och
av Föreningen 2011-09-01 (Kommunens dnr KS 2011/290).

25 Avtalsexemplar
25.1 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit varsitt.
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Roger Fredriksson
Ordförande Kommunstyrelsen
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Ordförande Ronneby Ryttarförening
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= Anslutningsvägen från Hamnvägen till
parkeringen vid ridanläggningen ingår
ej i Objektet.
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