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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Nils Ingmar Thorell (FP) Ordförande 
Roger Fredriksson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
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Christoffer Stenström (M) 1:e vice ordfö-
rande 
Birgitta Lagerlund (M) 
Claes Diurhuus-Gundersen (M) 
Christer Stenström (M) 
Kenneth Michaelsson (C) 
Tim Svanberg (C) 
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Kristina Valtersson (C) 
Mats Paulsson (C) 
Roger Gardell (FP) 
Willy Persson (KD) 
Malin Norfall (S) 
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande 
Malin Månsson (S) 
Tommy Andersson (S) 
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Liz Stridh (SD) 
Magnus Stridh (SD) 
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Tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) tjänstgörande ersättare för Lennarth Förberg (M) 
Christoffer Laz (M) tjänstgörande ersättare för Anders Lund (M) 
Thomas Svensson (S) tjänstgörande ersättare för Magnus Pettersson (S) 
Omid Hassib (V) tjänstgörande ersättare för Angela Leyton (V) 
Therese Lagerkvist tjänstgörande ersättare för Sandra Bergkvist (SD) 
Monia Svensson (RP) tjänstgörande ersättare för Sune Håkansson (RP) §§ 298-329 

Övriga närvarande  

Ersättare Kjell G G Johansson (M) 
Kerstin Haraldsson (C) 
Bengt Holm (C) 
Jesper Rehn (FP) 
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Sarah Bengtsson (S) 
Tomas Lähdet (MP) 
Birgitta Larsson (RP) 

Tjänstemän Anna-Clara Eriksson. Magnus Widén och Annbritt Olsson  
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§ 292 Dnr 2014-000001 101 

Justering av dagordningen 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktiges ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) föreslår att 
dagordningen justeras enligt följande: 

Tillägg av ärende gällande anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare 
i Kommunfullmäktige, Kjell GG Johansson (M). 

   

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen. 

________________ 
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§ 293 Dnr 2014-000002 101 

Allmänhetens frågestund 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktiges ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att inga 
frågor ställts.       

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 294 Dnr 2014-000529 101 

Val av ordföranden, ledamöter, ersättare med mera i 
styrelser, nämnder och andra organ 
 

Sammanfattning  
Valberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att förrätta val till 
nämnder, styrelser och andra organ i enlighet med bifogad förteckning, bilaga 1. 
 
Krisledningsnämnd 
Enligt reglementet personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
    

Förslag till beslut 
Besluta att nuvarande krisledningsnämnd sitter kvar till dess att 
kommunstyrelsens nya arbetsutskott är på plats och då förrätta val av ny 
krisledningsnämnd.      

 

Valberedningens beslut 2014-11-20 
Valberedningen beslutar föreslå Kommunfullmäktige: 

- fastställa ledamöter och ersättare enligt bilaga 1. 

- välja Roger Fredriksson (M) till ordförande, Kenneth Michaelsson (C) 
till 1 vice ordförande och Malin Norfall (S) till 2 vice ordförande i 
Kommunstyrelsen. 

-  välja Lena Mahrle (FP) till ordförande, Claes Diurhuus-Gundersen (M) 
till 1 vice ordförande och Teo Zickbauer (S) till 2 vice ordförande i Fri-
tid- och kulturnämnden. 

- välja Knut Svensson (C) till ordförande, Christoffer Stenström (M) till 1 
vice och Magnus Pettersson (S) till 2 vice ordförande i Miljö- och bygg-
nadsnämnden. 

- välja Åsa Evaldsson (M) till ordförande, Birgitta Larsson till 1 vice ord-
förande och Malin Månsson (S) till 2 vice ordförande i Socialnämnden. 

- välja Lennarth Förberg (M) till ordförande, Tim Svanberg (S) till 1 vice 
ordförande och Jan-Eric Wildros (S) till 2 vice ordförande i Utbildnings-
nämnden. 
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- välja Sune Håkansson (RP) till ordförande, Anders Lund (M) till 1 vice 
ordförande och Bo Johansson (S) till 2 vice ordförande i Äldrenämnden. 

- välja Anders Lund (M) till ordförande, Susanne Petersson (C) till 1 vice 
ordförande och Tina Lindqvist (S) till 2 vice ordförande i Valnämnden. 

- bordläggning av val till presidium, ledamöter och ersättare för Överför-
myndarnämnden till Valberedningens möte den 27 november. 

- välja Anders Bromeé (M) till ordförande, Olle Olsson (RP) till 1 vice 
ordförande och Håkan Robertsson (S) till 2 vice ordförande i AB Ronn-
by Industrifastigheter (ABRI). 

- välja Bengt Holm (C) till ordförande, Jesper Rehn (FP) till 1 vice ordfö-
rande och Christer Hallberg (S) till 2 vice ordförande i Ronneby Miljö & 
Teknik AB. 

- välja Johan Sandberg (M) till ordförande, Mats Paulsson (C) till 1 vice 
ordförande och Ronny Pettersson (V) till 2 vice ordförande i AB Ronne-
by hus. 

- välja Anders Lund (M) till vice ordförande i Kommunalförbundet Rädd-
ningstjänsten i Östra Blekinge samt bordläggning gällande vakans av er-
sättare för (S). 

- välja Anders Lund (M) till ledamot och Bo Johansson (S) till ersättare i 
Samverkansnämnden. 

 

Valberedningens beslut 2014-11-27 
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- utse följande till ledamöter och ersättare i Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Blekinge. 
 Ledamot  Ersättare 
(S) Nils Nilsson  Sara Bengtsson 
  Ola Robertsson Jan-Erik Wildros  
(V) Angela Leyton Peter Bowin 
(M) Anders Lund  Christoffer Laz 
(C) Mats Paulsson Magnus Gustafsson 

- utse Anders Lund (M) till 1 vice ordförande i Kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

- utse Samela Kazma (S) till nämndeman. 

- utse Nils Ingmar Thorell (FP) och Bo Johansson (S) till ombud respekti-
ve ersättare i Ronnby brunn AB. 

- nuvarande krisledningsnämnd sitter kvar till dess att ny nämnd kan utses. 
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- bordlägga ärendet om överförmyndarnämndens ledamöter till nästkom-
mande möte. 

- utse Therese Åberg (M) till andra (2) ersättare i äldrenämnden istället för 
Birgitta Lagerlund (M) 

- utse Henrick Gyllberg som revisor i AB ronnebyhus. 

- utse Bo Larsson till ersättare för Henrick Gyllberg i AB Ronnebyhus. 

- utse Kjell GG Johansson (M) till revisor i Ronnby Miljö och Teknik AB. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Malin Nor-
fall (S).  

 
Yrkanden 
Valberedningen yrkar på nomineringarna av Kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare enligt bilaga 1. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Valberedningens 
nomineringar och finner att Kommunfullmäktige bifaller nomineringarna av 
ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen. 

 
Yrkanden 
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar på nominering av sig själv till Kommunstyrel-
sens ordförande. 

Valberedningen yrkar på nominering av Roger Fredriksson (M) till Kommunsty-
relsens ordförande. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition 
på framförda nomineringar och finner att Kommunfullmäktige bifaller Roger 
Fredriksson (M) som Kommunstyrelsens ordförande för mandatperioden 2015-
2018. 
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Omröstningsresultat 
Omröstning begärs vilket sker som sluten omröstning.  

Efter sluten omröstning blir resultatet tjugosex (26) röster för Roger Fredriksson 
(M) och tjugotre (23) röster för Malin Norfall (S). 

Yrkanden 
Valberedningen yrkar på nominering av Kenneth Michaelsson (C) till 1 vice 
ordförande. 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförd nomine-
ring och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelsson (C) som 1 
vice ordförande i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Valberedningen yrkar på nominering av Malin Norfall (S) till 2 vice ordförande. 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförd nomine-
ring och finner att Kommunfullmäktige bifaller Malin Norfall (S) som 2 vice 
ordförande i Kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Valberedningen yrkar att nominering av ledamöter och ersättare till Överför-
myndarnämnden bordläggs till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 de-
cember 2014. 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Valberedningens förslag.  

Yrkanden 
Valberedningen yrkar att nominering till Miljöpartiets plats som Nämndeman 
bordläggs till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2014. 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Valberedningens förslag.  

Yrkanden 
Valberedningen yrkar att nominering till ersättare av ombud i AB Ronneby Hel-
sobrunn bordläggs till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 
2014. 
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Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Valberedningens förslag.  

 

Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall av Valberedningens övriga 
bilagda nomineringar till styrelser, nämnder, bolag med mera för mandatperio-
den 2015-2018  enligt bilaga 1. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Valberedningens förslag för mandat-
perioden 2015-2018 enligt bilaga 1. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Roger Fredriksson (M) till ordförande i 
Kommunstyrelsen och till 1 vice ordförande utses Kenneth Michaelsson (C) 
samt till 2 vice ordförande utses Malin Norfall (S) för mandatperioden 2015-
2018.  

Kommunfullmäktige beslutar utse ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen 
enligt bilaga 1

Kommunfullmäktige beslutar att nominering av ledamöter och ersättare till 
Överförmyndarnämnden bordläggs till Kommunfullmäktiges sammanträde den 
11 december 2014. 

 för mandatperioden 2015-2018. 

Kommunfullmäktige beslutar att Miljöpartiets plats som Nämndeman bordläggs 
till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2014. 

Kommunfullmäktige beslutar att nominering till ersättare av ombud i AB Ron-
neby Helsobrunn bordläggs till Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 de-
cember 2014. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna övriga bilagda nomineringar till sty-
relser, nämnder, bolag med mera för mandatperioden 2015-2018 enligt bilaga 1
________________ 

. 

Exp: 

Samtliga nämnder och verksamheter        
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§ 295 Dnr 2014-000530 101 

Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i 
Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra 
organ 
 

Sammanfattning  
Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder, 
bolagsstyrelser och andra organ. 

 
Valberedningens beslut 2014-11-27 
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige följande ordning för inkal-
lande av ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser 
och andra organ: 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna partigruppen 
tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda till tjänstgöring i 
den ordning ersättarna upptagits i Kommunfullmäktiges protokoll. 

Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna tur-
ordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares tjänstgöring: 

För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven ord-
ning 
Moderaterna  M, C, RP, KD, FP, MP, S, V, SD 

Centerpartiet  C, M, RP, KD, FP, MP, S, V, SD 
Folkpartiet  FP, KD, M, C, RP, MP, S, V, SD   

Kristdemokraterna KD, FP, C, M, RP, S, MP, V, SD 

Ronnebypartiet RP, C, M, KD, FP, S, SD, MP, V 

Socialdemokraterna S, V, MP, FP, C, M, KD, RP, SD 

Vänsterpartiet V, S, MP, FP, C, M, KD, RP, SD 

Miljöpartiet  Nominerar på kommunfullmäktige 

Sverigedemokraterna SD, M, FP, C, RP, MP, KD, S, V 
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Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet om 
inget annat föreslås vid valtillfället. 

Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs annat 
beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring.  

Yrkanden 
Lova Necksten (MP) meddelar att Miljöpartiets ordning blir MP, V, S, C, FP, 
RP, KD, M, SD. 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om följande ordning för inkallande av ersättare till 
tjänstgöring i Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra organ: 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna partigruppen 
tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda till tjänstgöring i 
den ordning ersättarna upptagits i Kommunfullmäktiges protokoll. 

Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna tur-
ordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares tjänstgöring: 

 

För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven ord-
ning 
Moderaterna  M, C, RP, KD, FP, MP, S, V, SD 

Centerpartiet  C, M, RP, KD, FP, MP, S, V, SD 

Folkpartiet  FP, KD, M, C, RP, MP, S, V, SD   

Kristdemokraterna KD, FP, C, M, RP, S, MP, V, SD 

Ronnebypartiet RP, C, M, KD, FP, S, SD, MP, V 

Socialdemokraterna S, V, MP, FP, C, M, KD, RP, SD 

Vänsterpartiet V, S, MP, FP, C, M, KD, RP, SD 

Miljöpartiet  MP, V, S, C, FP, RP, KD, M, SD 

Sverigedemokraterna SD, M, FP, C, RP, MP, KD, S, V 
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Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet om 
inget annat föreslås vid valtillfället. 

Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs annat 
beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring.  

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder och verksamheter  
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§ 296 Dnr 2014-000474 101 

Val av ledamot till Revisionen 2015 - 2018 
 

Sammanfattning  
 Val av ledamot, vakans (SD), till Revisionen för mandatperioden 2015-2018. 

   

Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-23 
Kommunfullmäktige beslutar att till Revisionen för tiden 2015-01-01 – 2018-
12-31 utse 7 ledamöter. 

Ledamöter 
JanAnders Palmqvist (S) Thomas Håkansson (C) 
Birger Petersson (S) Henrick Gyllberg (RP) 
Bo Larsson (S) Vakant (SD) 

Kjell G G Johansson (M)  
 
Ordföranden 
Till ordföranden i Revisionen utses JanAnders Palmqvist (S) för tiden 2015-01-
01 – 2018-12-31. 

 
Förste vice ordföranden 
Till förste vice ordföranden i Revisionen utses Birger Petersson (S) för tiden 
2015-01-01 – 2018-12-31. 

 
Andre vice ordföranden 
Till andre vice ordföranden i Revisionen utses Kjell G G Johansson (M) för ti-
den 2015-01-01 – 2018-12-31. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktigledamot Nicolas Westrup (SD) nominerar Tomas Lundberg 
(SD) till ledamot i Revisionen. 
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition 
på framförd nominering och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Tomas Lundberg (SD) till ny ledamot i Revi-
sionen.  
________________ 

Exp: 

Revisionen 

Personalenheten  

Ekonomienheten  

Annbritt Olsson  
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§ 297 Dnr 2014-000026 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige, Kjell GG Johansson (M) 
 

Sammanfattning  
 Kjell GG Johansson (M) anhåller om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige.        
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Kjell GG Johansson (M) från uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktige. Protokoll insändes till Länsstyrelsen med 
begäran om ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i Kommunfullmäk-
tige. 

________________ 

Exp: 

Kjell GG Johansson 

Länsstyrelsen 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

Annbritt Olsson 
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§ 298 Dnr 2014-000432 109 

Anmälan av medborgsförslag från Christina Harrysson 
gällande att använda resecentrum som en samlingsplats 
för alla som ska ta bussen och inte slussa alla bussar till 
alla möjliga hållplatser inom statskärnan 
Kommunfullmäktige § 255/2014. 

Sammanfattning  
Mitt förslag angående trafiken är att använda resecentrum som en samlingsplats 
för alla som ska ta bussen och inte slussa alla bussar till alla möjliga hållplatser 
inom statskärnan. Bussarna ska sedan gå utanför stadskärnan mot olika resmål. 
De som ska åka inom stadskärnan ska kunna åka med elbilar som Ronneby 
kommun ska tillhandahålla med chaufförer (blir jobb till flera. Jag flyttade till 
Ronneby 1995 och trafiken har ökat enormt sedan dess och det är inte hälsosamt 
med mycket trafik så pass nära bebyggelse eller för den del arbetsplatser. Vare 
sig bilar eller tunga fordon såsom bussar långtradare/lastbilar av olika slag ska 
inte passera stadskärnan eller nära stråk intill denna.  
 
Varför inte slussa ut all tung trafik mot E22 på bästa/närmaste vis för att sedan 
vika av mot exempelvis Kallinge igen om man ska ditåt ... skulle fungera jätte-
bra. http://www.arkdes.se/articles/arkdes-talks/arkdes-talks-cykel. 
 
Jag har många andra förslag när det gäller bebyggelse, men vi får väl se hur det 
går med Kilenprojektet allra först. 
Hoppas att, som många efterlyser, ni kommer att bygga bostäder i markplan 
också, typ radhus. Det ska inte vara för mycket glasbyggnader eftersom de blir 
både svåra att underhålla och avskärma mot solen. Fram för riktiga väggar med 
fönster i lagom mängd. 
 
Riv de gamla lägenheterna som inte är attraktiva och står tomma och bygg helt 
nytt istället – bättre med attraktiva ställen att bo på istället för en massa på höj-
den som står tomma. En saluhall plus att fixa IKEA till Ronneby har varit några 
av mina förslag under tidigare år ... dock utan någon feedback. Och IKEA fick 
Kalmar hand om ... synd. 
Hoppas nu att ni kämpar för att få Blekinges sjukhus till Ronneby, borde endast 
finnas ett i vårt lilla län och det ska ligga i mitten på länet. Med flyget i närheten 
kan vi utveckla mycket mer med ambulanstransporter som tar sig fram mycket 
snabbare eftersom vägnätet i Blekinge är dåligt utvecklat.        

http://www.arkdes.se/articles/arkdes-talks/arkdes-talks-cykel�
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta kontakt med förslagsställaren samt anmäla 
medborgarförslaget på nytt till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 no-
vember. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktige presidium yrkar bifall till att Tekniska förvaltningen hante-
rar medborgarförslaget, framför allt gäller det buller och trafik.  

  

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Tekniska för-
valtningen för vidare hantering, framför allt gäller det buller och trafik. Medbor-
garförslaget ska vara besvarat senast i april 2015.  

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen  

Christina Harrysson 
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§ 299 Dnr 2014-000433 109 

Anmälan av medborgsförslag från Per-Olof Berggren om 
en slöseriombudsman 
Kommunfullmäktige § 256/2014. 

 

Sammanfattning  
Föreslår en slöseriombudsman.      

 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-10-30 
Kommunfullmäktige beslutar att ta kontakt med förslagsställaren samt anmäla 
medborgarförslaget på nytt till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 no-
vember. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges presidium yrkar bifall till att medborgarförslaget remitte-
ras till Ekonomienheten för vidare hantering. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition 
på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Ekonomienheten 
för vidare hantering. Medborgarförslaget ska vara besvarat senast i februari 2015. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Per-Olof Berggren     
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§ 300 Dnr 2014-000508 109 

Anmälan av medborgarförslag från Mia Carlsson 
angående parkeringsvakter 
Kommunfullmäktige § 268/2014. 

 

Sammanfattning  
 Jag vill bara veta varför vi inte har några parkeringsvakter, för det verkar vi inta 
ha eftersom folk kan stå på samma parkering i flera dagar jag bor på Kungsgatan 
och där finns vissa som aldrig flyttar sina bilar, samt finns där en handikapp 
parkering som ingen tar hänsyn till vilket ändamål den har för 
där står det jämt folk som inte är beroende av den så om det kommer någon 
stackare som behöver så är den inte ledig, har själv råkat ut för det flera gånger 
när jag skulle haft gäster som ej kan gå så långt eller bara blivit avsläppta, det är 
så dåligt för vi har inte många handikapp parkeringar så det bör respekteras.   

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges presidium yrkar bifall till att medborgarförslaget remitte-
ras till Tekniska förvaltningen för vidare hantering. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition 
på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Tekniska för-
valtningen för vidare hantering. Medborgarförslaget ska vara besvarat senast i 
februari 2015. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen  

Mia Carlsson      
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§ 301 Dnr 2014-000523 109 

Anmälan av medborgarförslag från Christina Johansson 
och Catrin Stellte Fridh gällande hundrastplats i Ronneby 
kommun 
Christina Johansson och Catrin Stellte Fridh har lämnat in följande medborgar-
förslag. 

Sammanfattning  
 Vi har en önskan om en hundrastplats i Ronneby Kommun, där man kan släppa 
sin hund lös, under säkra förhållanden. Vårt förslag är att den anläggs på ängen 
som ligger mellan Blekingestugan och E22. Vi tycker platsen är lämplig för att 
den ligger relativt ostört från bostadshus och kommer då störa minimalt. 
 
Platsen är inom gångavstånd från Sörby, Rydenska och Kalleberga Hallar, och 
även våra hunddagis. Parkeringsplatser finns för de som inte bor i närheten och 
även hundlatrin i slutet av Silverforsvägen. 
 
Vad som behövs är Stängsel på 3 sidor, mot E22 finns redan stängsel och en 
hundlatrin. Om man vill utveckla den ytterligare kan man sätta dit belysning, 
parkbänk och någon sorts Agilityredskap, exempelvis hopphinder.       

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) tillsammans med 1 
vice ordförande Christoffer Stenström (M), yrkar bifall till att medborgarförsla-
get remitteras till Samordning, Utveckling och Sekretariat för vidare hantering. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition 
på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Samordning, 
Utveckling och Sekretariat. Besvaras tillsammans med liknande medborgarför-
slag enligt följande diarienummer 2010/279, 2011/340 och 2012/401. Medbor-
garförslaget ska besvaras snarast.  

________________ 

Exp: Samordning, Utveckling och Sekretariat 

Christina Johansson och Catrin Stellte Fridh         
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§ 302 Dnr 2014-000544 109 

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

Föräldrarådet, Fredriksbergskolan genom Ingela Kindblad har lämnat in följande 
medborgarförslag gällande tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för regnskydd  

 

Sammanfattning  
Med anledning av flertalet barns önskan om ett väderskydd på den s.k. ’’stora 
skolgården’’ som vetter mot Gustaf Arnolds gata. Vill föräldrarådet nu upp-
märksamma Ronneby Kommun genom detta Medborgarförslag. 
 
Medborgarförslaget innebär att Ronneby Kommun genom tekniska förvaltning-
en genomför en mindre tillbyggnad med tak som utgår ifrån skolbyggnaden vid 
ingången Eken - Syrenen som regnskyddet önskas.  
 
Syftet är att ge barnen skydd vid kraftig nederbörd och erbjuda en plats där man 
kan vistas under s.k. dåliga väderförhållanden. Ett för barnen viktigt alternativ 
då det leder till att fler barn ska kunna vara ute och få frisk luft även under dåligt 
väder. Väderskyddet kommer även till användning under sommarens varmaste 
dagar då barnen skyddas mitt på dagen mot stark sol. 
 
Vi önskar också att detta ska kunna uppföras fortast möjligt och föreslår i sam-
ma förslag ett snabbare förfarande vad gäller svar på medborgarförslag som rör 
barnen samt ett beslut inom 30 dagar från datum av mottagande. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges presidium yrkar bifall till att medborgarförslaget remitte-
ras till Utbildningsförvaltningen för vidare hantering. 

 

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 remittera medborgarförslaget till Utbildningsför-
valtningen för vidare hantering. Medborgarförslaget ska besvara senast i maj 
2015.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsförvaltningen 
Ingela Kindblad 
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§ 303 Dnr 2014-000577 040 

Anmälan av interpellation ställd till Socialnämndens 
ordförande Kristina Valtersson (C) från 
kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) gällande 
Habiliteringsersättning 
Kommunfullmäktigledamot Peter Bowin (V) har lämnat in följande interpella-
tion ställd till Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson (C) gällande Ha-
biliteringsersättning. 

 

Sammanfattning  
Enligt beslut§ 162 2007-09-18 framhålls att Habiliteringsersättningen dels bör 
behållas i den tidigare utformningen för både Dagligverksamhet och Sysselsätt-
ningen, dels bör justeras i samklang med Landstingsförbundens rekommenda-
tioner och utgå ifrån prisbasbeloppet. 
 
Eftersom det verkar som att ersättningen stått stilla på nivån sju kronor i tim-
men, och efter vad vi erfar borde varit ca 10 kronor i timmen idag undrar vi hur 
Socialnämnden hanterar rekommendationen och hur budgetarbetet bedrivits 
enligt dåvarande Omsorgsnämndens beslut, numera Socialnämndens ansvarsom-
råde.    

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Peter Bowin (V).  

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäk-
tiges sammanträde den11 december 2014. 
________________ 

Exp: 

Peter Bowin  

Kristina Valtersson 
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§ 304 Dnr 2014-000003 109  

Medborgarförslag 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP)  konstaterar att inga 
fler medborgarförslag har kommit in.    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 305 Dnr 2014-000004 101  

Interpellationer 
 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 306 Dnr 2014-000005 101 

Frågor 
 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(91) 

2014-11-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 307 Dnr 2014-000319 049 

Skattesats 2015 
 

Sammanfattning  
I enlighet med 8 kap 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 
preliminära inkomstskatten under det följande året.         

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 
skattesatsen till 22,36 kronor för år 2015, dvs oförändrat från 2014. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2015, 
dvs oförändrat från 2014. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 308 Dnr 2014-000451 101 

Arbetsmiljöpolicy 
Personalutskottet § 13/2014 

Personalchef Jonas Jönsson presenterade förslag på arbetsmiljöpolicy. 

 

Sammanfattning  
 I Ronneby kommuns personalpolitiska vision är "Arbete-Hälsa-Samverkan" ett 
av fem strategiområden. Där konstateras, att en god arbetsmiljö och en god hälsa 
bidrar till att verksamhetens mål uppnås och skapar förutsättningar för ett håll-
bart arbetsliv. 
Huvudinriktningen ska vara att arbeta förebyggande och främjande med arbets-
miljö- och hälsofrågor. 
Mål 
För att fortsatt bevara och förbättra arbetsmiljön samt följa arbetsmiljölagstift-
ningen ska mätbara mål finnas. Dessa mål ska följas upp årligen i samband med 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
1. Varje arbetsplats ska riskbedöma och åtgärda fel och brister i samband med 
samtliga fall av arbetsskador och tillbud. 
2. Varje arbetsplats ska ha rutiner för förebyggande och främjande insatser gäl-
lande arbetsmiljö och hälsa 
3. varje arbetsplats ska aktivt arbeta för ökad trivsel och att bibehålla eller i fö-
rekommandefall förbättra den psykosociala arbetsmiljön 
Policyn ska följas upp vart tredje år. 
   

Personalutskottets beslut 
Personalutskottet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen 
arbetsmiljöpolicy att gälla för Ronneby kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen ar-
betsmiljöpolicy för Ronneby kommun. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen arbetsmiljöpolicy för Ronneby 
kommun. 
________________ 

Exp: 

Jonas Jönsson 
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§ 309 Dnr 2014-000226 109 

Besvarande av medborgarförslag från Bengt Lennartsson 
angående fiskmåsarna i staden  
Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag från Bengt Lennartsson inkom den 8 maj angående fisk-
måsarna i staden. Bengt menar att fiskmåsarna inte hör hemma i staden, de för-
orenar och är obehagliga när de har sina ungar. I Tingshuset bor det 12 familjer 
som har tröttnat på fiskmåsarnas nedskräpning och menar att deras avföring är 
frätande och innebär en risk för smittspridning av olika sjukdomar. 

Medborgarförslaget innebär att Ronneby kommun föreslås att ta hjälp av Anti-
cimex för att finna en lösning på problemet. Bengt menar även att Ronneby 
kommun bör ta sitt ansvar för kommunen och föregå med gott exempel som 
fastighetsägare då de är de som har ansvar för sina fastigheter och tak. Enligt 
Bengt Lennartsson som är boende i Tingshuset kommer fiskmåsarna från 
Snäckebacksskolans tak och anser därmed att Ronneby kommun är skyldiga att 
hantera problemet. 

Medborgarförslaget har skickats ut på remiss till Miljö – och byggnadsförvalt-
ningen samt Tekniska förvaltningen och remissyttranden har inkommit från 
samtliga. Även AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronnebyhus har in-
kommit med beskrivning av de åtgärder som vidtages. 

    

Bedömning 
 Enligt Miljö- och byggnadsförvaltningen inkommer det årligen klagomål på 
störande  måsar som häckar på tak och vid byggnader i staden. Klagomål som 
kommer in till miljö- och byggnadsförvaltningen hänvisas i första hand till 
fastighetsägaren, som enligt lagen ansvarar för att vidta åtgärder mot störande 
fåglar om det finns risk eller olägenhet för människors hälsa. 
 
Med anledning av förra säsongens framförda klagomål gick miljö- och 
byggnadsförvaltningen i februari 2014 ut med information till fastighetsägare i 
staden för att informera om deras ansvar och ge tips på vad man kan göra för att 
minska problemen, se bilaga Informationsbrev till fastighetsägare. 
 
Med anledning av klagomål på måsar vid Snäckebacksskolan översändes denna 
information också till tekniska förvaltningen, som ansvarar för denna fastighet.    
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Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsyn över att fastighetsägare och andra 
följer miljöbalkens bestämmelser. Gör de inte det och störningen är så pass 
allvarlig att den utgör en olägenhet i lagens mening kan vi förelägga en 
fastighetsägare om att vidta åtgärder. Men i slutändan är det alltid den som äger 
fastigheten som ska åtgärda problemet. 
 
Enligt Tekniska förvaltningen finns det ett antal åtgärder som kan göras för att 
undvika den olägenhet förslagsställaren beskriver. Tekniska förvaltningen har 
redan idag avtal med entreprenör avseende äggplockning/bo rensning på ett 
antal av kommunens fastigheter något de kontinuerligt ser över behovet av för 
hela sitt fastighetsbestånd. 
Enligt förvaltaren av fastigheten Snäckebacksskolan har ingen rensning utförts 
på fastigheten under detta år, möjligheten finns dock att åberopa den tjänsten av 
entreprenören om detta anses nödvändigt. 
 
AB Ronneby Industrifastigheter har ett samarbete med Anticimex avseende 
fågelproblematiken, både duvor och fiskmåsar. Dessutom läggs mycket egen tid 
i förebyggande syfte. Så fort antydning till att det byggs bo uppfattas rensas 
taken och detta sker på vårkanten. Fågelbon på taken leder ofta till igensatta 
takbrunnar med vattenläckage som påföljd. Som exempel nämns Brunnsterassen 
som i somras invaderades att korpar i samband med att uteserveringen startade 
och detta fick Anticimex i uppdrag av Ronneby Brunn att lösa. 
 
AB Ronnebyhus använder sig av Anticimex för att minska de bekymmer som 
inte bara fiskmåsar utan även duvor ger. De åtgärder som används är nät och 
piggar samt att de tar bort bon och pikar äggen. Var dessa åtgärder sätts in beror 
på kontakter från hyresgästerna. I Ronneby centrum finns avtal om årlig 
kontroll. Det som blir ett bekymmer är att efter att dessa åtgärder vidtagits 
flyttar fåglarna till andra fastighetsägare som inte bryr sig om problemet.   

 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige 

Att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att se över Snäckebacksskolans tak för 
att bedöma problematiken. I övrigt finns avtal enligt Tekniska förvaltningen 
gällande äggplockning 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över Snäckebacksskolans tak 
för att bedöma problematiken. I övrigt finns avtal enligt Tekniska 
förvaltningen gällande äggplockning och borensning.  

- därmed anse motionen besvarad. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att se över Snäckebacksskolans tak 
för att bedöma problematiken. I övrigt finns avtal enligt Tekniska 
förvaltningen gällande äggplockning och borensning.  

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen  

Teo Zickbauer 
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§ 310 Dnr 2014-000343 109 

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson 
gällande kajor som blivit fler i Ronneby kommun 
Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Inkommet medborgarförslag från Mats Karlsson om att kajorna i år har blivit 
betydligt fler än förr. Uteserveringar invaderas av kajorna och en hel del 
måsar/trutar. Förslagsställaren pekar på att internationella undersökningar visat 
att det bästa sättet att reducera fåglar inne i städer är att låta rovfåglarna sköta 
det. Förslaget innebär att kontakt tas med en rovfågelexpert som talar om hur 
kommunen ska få hjälp med rovfåglarna. För Ronnebys del ligger det nära till 
hands att prata med Skogsgrupp Ronneby och de tillsammans med kommunen 
borde kunna hitta bra ställen för exempelvis holkar. 

    

Bedömning 
 Medborgarförslaget har varit på remiss hos Tekniska förvaltningen och de 
lämnar följande remissyttrande. 
 
Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med Sven Svensson på Skogsgrupp 
Ronneby i beredningen av detta yttrande. Han bekräftar problemet med kajor 
mm som medborgarförslaget belyser. Orsaken till ökningen av kajor mm är inte 
klarlagd men enligt Sven Svensson kan en av orsakerna vara att konverteringar 
från oljepannor till alternativa värmekällor medfört att ett stort antal skorstenar 
mm blivit tillgängliga som boplatser i ökad omfattning. 
De rovfåglar som skulle vara aktuella för Ronnebys del är, enligt Sven 
Svensson, främst berguv och pilgrimsfalk. Totalt sett rör det sig om att 
möjliggöra 1-3 häckningsplatser i Ronneby samt ev. 1 häckningsplats i Kallinge. 
Häckningsplatserna bör placeras på avskild plats på platt tak av byggnad som 
ligger placerad med stöd av skogsparti invid. Den aktuella häckningsplatsen bör 
utgöras av ett antal lastpallar med tak över samt med viss del jord/vegetation 
som golv, dvs inga stora investeringar bedöms krävas. Upprättande av 
häckningsplats innebär dock ingen garanti att rovfågel verkligen etablerar sig 
där. 
Sven Svensson anser att förslaget är värt att testa och ser ett samarbetsprojekt 
mellan Ronneby kommun och Skogsgrupp Ronneby som fullt möjligt. 
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Tekniska förvaltningen bedömer att förslaget kan hanteras inom ramen för 
ordinarie budgetanslag och ställer sig positiva till medborgarförslaget samt ser 
goda möjligheter att upprätta samarbetsprojekt med Skogsgrupp Ronneby för att 
upprätta häckningsplatser i Ronneby och Kallinge. 

   

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige 
Att bifalla medborgarförslaget. 
Att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ingå ett samarbetsprojekt med 
Skogsgrupp Ronneby att upprätta häckningsplatser i Ronneby och Kallinge. 

   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- bifalla medborgarförslaget. 

- ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ingå ett samarbetsprojekt med 
Skogsgrupp Ronneby för att upprätta häckningsplatser i Ronneby och 
Kallinge. 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- bifalla medborgarförslaget. 

- ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ingå ett samarbetsprojekt med 
Skogsgrupp Ronneby för att upprätta häckningsplatser i Ronneby och 
Kallinge. 

________________ 

Exp: Mats Karlsson, Tekniska förvaltningen, Teo Zickbauer       
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§ 311 Dnr 2013-000393 109 

Besvarande av medborgarförslag från Kristina 
Fridensköld om att anordna en gammaldags julmarknad i 
Brunnshallarna 
Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Inkommet medborgarförslag från Kristina Fridensköld om att anordna en 
gammaldags julmarknad i Brunnshallarna. Brunnsparken är välkänd utanför 
Blekinge och används för olika evenemang på sommaren. Med tanke på parkens 
miljö är det en lämplig plats att i Brunnshallarna ordna en årlig, riktigt 
gammaldags julmarknad. Träd som belyses med ljusnät utmed stammarna och 
kringaktiviteter för barn såsom ponnyridning och om det är snö kanske även 
hundslädesåkning. 

    

Bedömning 
 Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen samt till 
Fritid- och kulturnämnden. 
Tekniska förvaltningen, i rollen som fastighetsägare, ställer sig positiv till 
förslaget, men anser att ansvaret för genomförandet inkl budgeten ska hanteras 
av Fritid- och kulturförvaltningen. 
 
Fritid- och kulturförvaltningen ställer sig positiva till att entreprenörer ordnar en 
traditionell julmarknad i Brunnshallarna och i Brunnsparken. Inom Fritid- och 
kulturnämndens verksamhet arrangeras sedan flera år Julkul i kulturkvarteren 
och på Kulturcentrum.  
 
Kommunen ställer sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och Brunnsparken 
till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som har möjlighet att ordna 
julmarknad. 

   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige 
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Att kommunen ställer sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och 
Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som har 
möjlighet att ordna julmarknad och att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att: 

- kommunen ställer sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och 
Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som har 
möjlighet att ordna julmarknad och att därmed anse medborgarförslaget 
besvarat. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktigebeslutar  att: 

- kommunen ställer sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och 
Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som har 
möjlighet att ordna julmarknad och att därmed anse medborgarförslaget 
besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kristina Fridensköld 

Teo Zickbauer 
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§ 312 Dnr 2014-000241 252 

Inköp av strategisk mark gällande fastigheterna Gärestad 
1:13 och Gärestad 4:8 
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
 Tekniska Förvaltningen har fått i uppdrag att söka strategisk mark för 
verksamheter kring Ronneby.        

 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen har tittat på lämpliga områden och föreslår Östra 
infarten till Ronneby som nytt verksamhetsområde. Kontakt har tagits med 
markägare    

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att arrendeavtalen ska ses över samt föreslår Kom-
munfullmäktige att: 

- godkänna köpeavtalet för inköp av strategisk mark till en kostnad av 
2 879 820 kr. 

- upplåna 2 879 820 kr externt. 

- upprätta ett exploateringskonto för ändamålet. 

 

Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner köpeavtalen. 
Ett nytt exploateringskonto öppnas.       
 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige att: 

- godkänna köpeavtalet för inköp av strategisk mark till en kostnad av 
2 879 820 kr. 

- upplåna 2 879 820 kr externt. 

- upprätta ett exploateringskonto för ändamålet. 
 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin 
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§ 313 Dnr 2013-000275 821 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna  Roger Gardell (FP) och 
Anna Carlbrant (RP) angående att anlägga en 
näridrottsplats i Brunnsvalls/Älgbackenområdet 
Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamöterna Roger Gardell (FP) och Anna Carlbrant (RP) 
har lämnat in en motion angående att anlägga näridrottsplats i Brunns-
valls/Älgbackenområdet. 

I motionen påpekas att en minskning skett i föreningsaktiva ungdommar i vår 
kommun och att det finns ett behov av en näridrottsplats för den ungdom som 
inte är föreningsanknuten. Under våren har det varit problem med att många 
personer har tagit sig in på brunnsvallen efter stängningstid och brukat planerna 
vilket i sin tur bidragit till en försämring av den. I motionen refereras även till de 
tre befintliga näridrottsplatserna och dess höga nyttjandegrad. 

En begäran om remissyttrande skickades till fritid- och kulturnämnden och ett 
yttrande har inkommit. Under våren och sommaren har fritid- och kulturförvalt-
ningen fört en dialog med bla Ronneby hus kring behovet av en näridrottsplats i 
Älgbackenområdet. Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom en utredning av 
en eventuell ny näridrottsplats och pekar ut ett område söder om Knut Hahnsko-
lan som lämpligt.    

Bedömning 
I Ronneby kommun har antalet föreningsaktiva ungdomar minskat. För att 
sysselsätta ungdomar som inte är föreningsanknutna med aktiviteter som är 
positiv för den enskilde och samhället så finn ett behov av en näridrottsplats. I 
kommunen finns tre näridrottsplatser som är mycket populära med en hög 
nyttjandegrad. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att i samverkan 
med Ronneby hus utreda eventuell ny näridrottsplats i 
Brunnsvallen/Älgbackenområdet.       
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen 2015 
(inför 2016) redovisa en utredning kring det totala behovet av näridrotts-
platser i Ronneby kommun. 

- därmed anse motionen besvarad. 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar Kommunfullmäktigledamot Roger Gardell (FP). 

 

Roger Gardell (FP) tackar för svaret. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen 2015 
(inför 2016) redovisa en utredning kring det totala behovet av näridrotts-
platser i Ronneby kommun. 

- därmed anses motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Roger Gardell  

Anna Carlbrant 

Karin Lundberg 
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§ 314 Dnr 2013-000424 109 

Besvarande av medborgarförslag från Kristina Alritzson 
om en näridrottsplats med konstgräs på Kallingeskolan 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande be-
slutsförslag: 

Sammanfattning  
 Kristina Alritzon förslår i ett medborgarförslag att det anläggs en näridrottsplats 
med konstgräs vid Kallingeskolan för att idag bara finns en asfaltsplan. Hon 
beskriver bl a att bollarna går sönder på asfalten och att det inte gör så ont om 
man ramlar på konstgräs. 

   

Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden och Ut-
bildningsnämnden. 

Fritid- och kulturnämnden anser att näridrottsplatser främjar den spontana akti-
viteten och fyller en viktig funktion för alla åldrar, främst barn och ungdomar. I 
Kallinge är man välförsedd med dessa ytor för spontan verksamhet (Slätta-
gårdsskolan och Jernvallen) och det finns platser med större behov och högre 
prioritering i kommunen. Fritid- och kulturnämnden föreslår därför att förslaget 
avslås. 

 

Utbildningsnämnden föreslår också att medborgarförslaget avslås och yttrar att 
även om det vore en positiv insats/åtgärd för Kallingeskolan, ser vi inte att det ur 
investeringssynpunkt är rimligt inom de närmaste åren 2014-2015. En anledning 
är den som Fritid- och kulturnämnden lyfter i sitt yttrande: närheten till Jernval-
len och Slättagårdsskolan. En annan anledning är att det trots allt finns stimule-
rande lekmiljö på Kallingeskolan för de yngre skoleleverna och att det finns en 
grusplan nära Sporthallen/simhallen. 

Nämnden skriver också i sitt beslut att de förslagsåtgärder som förslagsställaren 
tar upp avseende den befintliga utemiljön bör kunna utvecklas i en dialog med 
verksamheten, elevråd och föräldraråd. 

Med utgångspunkt i nämndernas yttranden förslås att Kommunfullmäktige av-
slår medborgarförslaget.    
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Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

   

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen 2015 
(inför 2016) redovisa en utredning kring det totala behovet av näridrotts-
platser i Ronneby kommun. 

- därmed anse motionen besvarad. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen 2015 
(inför 2016) redovisa en utredning kring det totala behovet av näridrotts-
platser i Ronneby kommun. 

- därmed anse motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kristina Alritzson 

Fritid- och kulturnämnden  
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§ 315 Dnr 2014-000454 346 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s förslag till taxor och 
investeringsbudget 2015 för Elnät, Fjärrvärme, VA och 
Renhållning 
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsför-
slag: 

 

Sammanfattning  
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att 
besluta följande taxor för 2015. 
• Elnät ingen taxehöjning. 
• Vatten och avlopp höjning av förbrukningsavgiften med 6 % på den fasta av-
giften och 2 % på den rörliga avgiften. ( se bilaga 1.) 
• Renhållningen en höjning av sophämtningen med 4 %. Avgiftema för tömning 
av slutna tankar, enskilda avlopp och fettavskiljare föreslås höjas med 4 %. 
För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och 
osorterat med 20 %. Se bilaga 2. 
    

Förslag till beslut 
 Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att 
besluta enligt föreslagen investeringsbudget.( se bilaga 3).   

   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:  

- följande taxor ska gälla för 2015: 

 Elnät ingen taxehöjning. 
 Vatten och avlopp höjning av förbrukningsavgiften med 6 

% på den fasta avgiften och 2 % på den rörliga avgiften. ( 
se bilaga 1.) 

 Renhållningen en höjning av sophämtningen med 4 %. 
Avgiftema för tömning av slutna tankar, enskilda avlopp 
och fettavskiljare föreslås höjas med 4 %. 

 För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning 
för både latrin och osorterat med 20 %. 
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- godkänna föreslagen investeringsbudget. 

- notera informationen om budget 2015 till protokollet. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

- följande taxor ska gälla för 2015: 

 Elnät ingen taxehöjning. 
 Vatten och avlopp höjning av förbrukningsavgiften med 6 

% på den fasta avgiften och 2 % på den rörliga avgiften. ( 
se bilaga 1.) 

 Renhållningen en höjning av sophämtningen med 4 %. 
Avgiftema för tömning av slutna tankar, enskilda avlopp 
och fettavskiljare föreslås höjas med 4 %. 

 För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning 
för både latrin och osorterat med 20 %. 

 

- godkänna föreslagen investeringsbudget. 

- notera informationen om budget 2015 till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
48(91) 

2014-11-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 316 Dnr 2014-000221 011 

Länsgemensam Folkhälsopolicy 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Landstinget har tagit initiativ till en länsgemensam Folkhälsopolicy. Under hös-
ten 2013 genomfördes seminarium som underlag till den policy som avses be-
slutas av samtliga aktörers organisationer. Arbetet med policyn och tillhörande 
faktabakgrund har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från respekti-
ve organisation, under ledning av respektive organisations högste tjänsteman.  

 
En remissgenomgång genomfördes under senvåren och sommaren 2014. Ron-
neby kommuns Folkhälsoråd yttrade sig då över denna. Yttrandet bifogas under-
laget. Därefter har ett gemensamt förslag fastställts och godkänns av respektive 
organisations högste tjänsteman. Se bifogat missiv. 

   

Bedömning 
Policyn syftar till att skapa grunder för ett långsiktig länssamverkan inom folk-
hälsoområdet, vilket tidigare saknats. För Ronneby kommuns del innebär det ett 
stöd i nuvarande folkhälsoarbete och utveckling av arbetet. Policyn beskrivs 
även utgöra en grund för planering och utformande av lokala och regional hand-
lingsplaner. Ronneby kommun antog hösten 2013 Folkhälsopolicy Ronneby 
kommun 2013-2016 (KF § 189/2013). Kommunens policy bedöms utformad i 
linje med den länsgemensamma policyn vad gäller utgångspunkter, genomfö-
rande och uppföljning men är dock anpassad utifrån lokala förutsättningar och 
behov. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommun-
fullmäktige att anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018 och att faststäl-
la samverkansformer för folkhälsoarbete i enlighet med faktabakgrunden till 
Folkhälsopolicyn. Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av 
Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona 
kommun, Karlshamn kommun, Olofström kommun samt Sölvesborgs kommun. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018 och att fastställa sam-
verkansformer för folkhälsoarbete i enlighet med faktabakgrunden till 
Folkhälsopolicyn. Beslutet gäller under förutsättning av likalydande be-
slut av Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, 
Karlskrona kommun, Karlshamn kommun, Olofström kommun samt 
Sölvesborgs kommun. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018 och att fastställa sam-
verkansformer för folkhälsoarbete i enlighet med faktabakgrunden till 
Folkhälsopolicyn. Beslutet gäller under förutsättning av likalydande be-
slut av Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, 
Karlskrona kommun, Karlshamn kommun, Olofström kommun samt 
Sölvesborgs kommun. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder 

Landstinget Blekinge   

Länsstyrelsen Blekinge  

Region Blekinge  

Karlskrona kommun  

Karlshamn kommun  

Olofström kommun, Sölvesborgs kommun  
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§ 317 Dnr 2013-000332 805 

Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare i 
kommunfullmäktige, Rune Kronkvist (S) gällande att få en 
tidigare hantering av driftbidragen till föreningarna i 
Ronneby kommun 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande be-
slutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige, Rune Kronkvist (S) föreslår i en 
motion att en utredning görs för att kunna få en tidigare hantering av driftbidra-
gen till föreningarna i Ronneby kommun. 
Kronkvist beskriver en situation där mindre föreningar med anläggningar tving-
as hålla igen och spara på underhåll under hösten för att klara de ofta högre 
kostnaderna under vintern och våren i väntan på att driftbidraget utbetalas. Den-
na utbetalning har vanligtvis skett i början av juni månad. 
    

Bedömning 
Motionen har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden som svarat följande: 
 
”Fritid- och kulturnämnden har i sitt förslag till nya bidragsbestämmelser föror-
dat att ett grundbidrag per m2 införs. Detta bidrags storlek skall enligt förslaget 
fastställas redan vid beslut om internbudget vilket innebär att en utbetalning kan 
ske i januari på den del som utgör grundbidrag. Resterande del av bidraget, som 
har andra parametrar för uträkning, utbetalas efter beslut i fritid- och kultur-
nämnden enligt förslaget i april-maj.” 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om bidragsbestämmelserna 2014-08-28. För-
valtningschef Tommy Johansson har därefter bekräftat att tanken är att i januari 
utbetala en grundpeng för att sedan utbetala resterande senare. Detta ska hjälpa 
föreningarna att klara det ekonomiska utan att behöva begära förskott. 
 
Utifrån ovanstående föreslås att motionen ska anses vara bifallen. 
   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anse motionen vara bifallen.     
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen vara 
bifallen. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara bifallen. 

________________ 

Exp: 

Rune Kronkvist 
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§ 318 Dnr 2013-000348 109 

Besvarande av medborgarförslag från Naaba Alshebly 
gällande att göra Ronneby mer attraktivt genom större 
utbud av affärer och nöjen 
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Naaba Alshebly har 2013-10-10 lämnat ett medborgarförslag om att göra 
Ronneby mer attraktivt genom större utbud av affärer och nöjen, få certifierad 
FN-skola samt tillsammans med Arbetsförmedlingen förbättra information och 
bemötande till arbetslösa medborgare. 

    

Bedömning 
Medborgarförslaget har lämnats för remissyttrande till Näringslivsenheten, 
Utbildningsnämnden och Fritid- och kulturnämnden.  
Näringslivsenheten konstaterar att såväl utveckling av handelns attraktivitet som 
ett brett utbud av evenemang är en prioriterad fråga för Ronneby kommun. 
Näringslivsenheten arbetar aktivt med både fastighetsägare och det lokala 
näringslivet i fråga om centrums utveckling. Idag finns flera tomma lokaler i 
centrum men nya butiksetableringar i centrum är på gång. Gallerian ligger 
utanför kommunens inflytande.  
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till att diskutera andra former av 
loppmarknader utöver den i Brunnsparken men förtydligar att detta sker på 
initiativ av föreningsliv och frivilligkrafter. Det samma gäller andra 
kulturarrangemang så som konserter. Arrangemangsbidrag och ungdomsbidrag 
finns tillgängligt för föreningar att söka. 
Utbildningsförvaltningen ser det som viktigt att elevers kunskap om sin omvärld 
ökar och får ta del av internationella inslag i undervisningen. En internationell 
utvecklingsplan har därför omarbetats för Gymnasieskolan Knut Hahn för åren 
2014-2016. En ansökan om certifiering som FN-skola skulle innebära en 
tillkommande årlig kostnad på 55 000 SEK och är i dagsläget inte en prioriterad 
insats. 
Utefter inkomna remissyttranden kan medborgarförslaget bedömas som 
besvarat. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige: 

Utefter ovanstående bedömning avslå medborgarförslaget. 

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarför-
slaget. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Naaba Alshebly 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
54(91) 

2014-11-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 319 Dnr 2013-000383 109 

Besvarande av medborgarförslag från Ghanem Ali om att 
invandrare genom SFI ska få sällskap en dag i månaden 
för att besöka t ex restauranger, parker, sporthallar 
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

 
Sammanfattning  
Ghanem Ali har inkommit med ett medborgarförslag gällande att invandrare 
genom Svenska för invandrare (SFI) ska få sällskap en dag i månaden för att 
besöka till exempel restauranger, parker, sporthallar eller liknande. 
Förslagsställaren förtydligar insatsens positiva påverkan på integrationen samt 
språkträningen för invandrare som deltar. 

    

Bedömning 
Medborgarförslaget har lämnats på remiss för yttrande till Utbildningsnämnden 
samt enheten för arbetsmarknad och integration. 

Utbildningsnämnden pekar på att insatser genomförs för att skapa möten mellan 
svenskar och nyanlända. Till exempel planeras en insats för att bjuda in svenska 
familjer att agera fadderfamiljer åt nyanlända. Insatsen förväntas sjösättas under 
början av nästa år. Ronneby kommun medverkar också med Röda Korset kring 
”Träffpunkten” som sker en gång i veckan i SFI:s lokaler. SFI deltar gärna i fler 
liknande projekt men det finns idag ingen möjlighet till projektfinansiering inom 
ramen för SFI:s budget som förslagsställaren föreslår. 

Enheten för arbetsmarknad och integration har inkommit med en ansökan till 
Länsstyrelsen i Blekinge för att kunna bygga upp en fadderverksamhet för ny-
komna med medel för aktiviteter som tillexempel att delta i föreningslivet eller 
gemensamma studiecirklar. Svar inväntas från Länsstyrelsen. 

Vad gäller EU-finansiering som förslagsställaren nämner finns flera fonder till-
gängliga för projekt som syftar till att förbättra integration eller flyktingmotta-
gande. För tillfället inväntas beslut från Europeiska kommissionen om perioden 
2014-2020 för fonderna Flyktingfonden som Migrationsverket ansvarar för samt 
Integrationsfonden som ESF-rådet ansvarar för. 

Mot ovanstående bedöms medborgarförslaget som besvarat. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige: 

Utifrån ovanstående bedömning avslå medborgarförslaget. 

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.  

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar kommunfullmäktigledamot Monika Lindqvist (S). 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktigledamot Monika Lindqvist (S) yrkar att medborgarförslaget 
är besvarat. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Monika Lindqvist (S) yrkande. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat enligt 
ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Ghanem Ali 
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§ 320 Dnr 2013-000259 109 

Besvarande av medborgarförslag från Bengt Wihlstrand 
om en minnestavla över Astrid Einarsson 
Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Bengt Whilstrand har lämnat ett medborgarförslag om en minnestavla över 
teckningsläraren Astrid Einarsson för att uppmärksamma hennes insatser för att 
bevara äldre bebyggelse i Ronneby. 

    

Bedömning 
Medborgarförslaget har utretts av Fritid- och kulturnämnden. Astrid Einarsson 
verkade aktivt för att bevara äldre byggnader i Bergslagsområdet i Ronneby. 
Kvarteret och dess byggnation går idag under namnet ”Kulturkvarteren” och är 
en viktig del av Ronnebys kulturhistoriska arv och för stadens besöksnäring. 
Fritid- och kulturnämnden tillstryker förslaget att placera en minnesplatta i kul-
turkvarteren. Valet av minnesplatta, textinnehåll samt lämplig placering bör en-
ligt nämndens remissyttrande utföras av Fritid- och kulturförvaltningen i samråd 
med Tekniska förvaltningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige: 

Godkänna förslaget 

Kostnaden för skylten belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter 

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att komplettera med hela Astrid 
Einarssons livsgärning och ta fram passande hyllning för detta. 

- kostnaden för detta belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter. 

- anse medborgarförslaget besvarat. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar kommunfullmäktigledamot Peter Bowin (V). 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att komplettera med hela Astrid 
Einarssons livsgärning och ta fram passande hyllning för detta. 

- kostnaden för detta belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 
utgifter. 

- anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Bengt Whilstrand 

Fritid- och kulturnämnden  

Ekonomienheten  
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§ 321 Dnr 2013-000415 109 

Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson 
angående att det offentliga mötet som hölls inför lykta 
dörrar gällande PRIO-dialog med Anders Printz bör göras 
om då det strider mot offentlighetsprincipen 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande be-
slutsförslag: 

 

Sammanfattning  
I form av ett medborgarförslag föreslår Pär Eliasson att ett möte gällande PRIO-
dialog med Anders Prytz görs om då Eliasson har nekats tillträde till mötet. För-
slagsställaren menar att denna behandling strider mot offentlighetsprincipen. 

    

Bedömning 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich har lämnat följande redogörelse: 

”Socialdepartementets PRIO-ansvarige samt representant för SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) bjöd in sig till Blekinge-kommunerna, landstingspsy-
kiatrin och brukarorganisationer för ett dialogmöte kring statens PRIO-satsning 
inom området psykisk ohälsa den 11 oktober 2013.Till mötet inbjöds politiker, 
tjänstemän samt brukarorganisationer i Blekinge. Inför mötet annonserade orga-
nisationen NSPH (Nationell samverkan för psykiskt hälsa) som en aktivitet un-
der psykiatriveckan att mötet skulle ske. Ett antal brukarorganisationer var när-
varande med utsedda företrädare. Önskemål om att få delta skulle föregås av 
anmälan vilket framgick av annonsen.” 
Denna uppfattning har Eliasson fått till sig brevledes. Meningarna går därefter 
isär avseende om det av annonsen framfick att det skulle göras en anmälan eller 
ej. 

Att göra om mötet är dock ingen lämplig hantering och medborgarförslaget bör 
därför avslås. 

Det bör också påpekas att en kommun kan anordna möten som ej är offentliga 
utan att det strider mot någon av grundlagarna. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarför-
slaget. 
 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Pär Eliasson 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
60(91) 

2014-11-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 322 Dnr 2014-000258 002 

Hyresavtal Sörbycenter 
Äldrenämnden § 117/2014 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under § 209/2014 återremitterat ärendet 
angående Sörbycenter och uppmanat förvaltningen att avtalet upprättas i 
treårsintervaller samt att nio månaders uppsägning ska gälla, annars löper 
avtalet i ytterligare tre år. 
Äldrenämnden har under§ 94/2014 delegerat till äldrechefen att skriva nytt 
hyreskontrakt för Sörbycenter. 
Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar nytt förslag till avtal med 
Sörbycenter. Hyresavtalet undertecknas av Äldrenämndens ordförande och 
äldrechefen.  
    

Äldrenämnden beslut 
Äldrenämnden beslutar att överlämna avtalet till Kommunfullmäktige för 
godkännande. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avtalet. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
61(91) 

2014-11-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 323 Dnr 2014-000186 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 
 

Sammanfattning  
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de medborgarför-
slag vilkas beredning ej slutförts redovisas för kommunfullmäktige. 
 
Följande medborgarförslag är föremål för beredning och anges månaden och 
året då medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige. 
 
 

ANMÄLD 
KF 

MEDBOR-
GARFÖRS-
LAG 

HANDLÄGGA-
RE 

STATUS ORSAK TILL 
FÖRSENING 

2010-08-26 
2010/279 

Medborgarför-
slag angående 
hundrastplats 
på Hjorthöjden 

Per Drysén / Wil-
liam Lavesson/A-
K Sonesson 

Återremitterad ksau 
17/1 2011. 
KS återremitterade 
igen 2011-08-09 
KF minoritetåterre-
miss2012-02-23 
 

Flera återremis-
ser. 
Samordning 
liknande för-
slag. 
Hög arbetsbe-
lastning 

     
2011-10-27 
2011/335 

Medborgarför-
slag angående 
gatbelysning 
på Edestads-
vägen 
 

Magnus Graad  Under beredning Policy för ut-
byggnad av 
gatubelysning 
ska fram först 
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2011-10-27 
2011/340 

Medborgarför-
slag om att 
anlägga en 
hundrastgård 

Anna-Karin So-
nesson  

Samlad utredning pla-
neras under hösten 
 

Har inväntat 
beslut 
Medborgarför-
slag ang. hund-
rastplats Hjort-
höjden 
2010/279. 
Samordning 
liknande för-
slag. 
Hög arbetsbe-
lastning 

     
2012-05-31 
2012-217 

Medborgarför-
slag angående 
upprustning av 
Lotsutkiken på 
St. Ekön, från 
Lars Gardell 

Anna-Karin So-
nesson  

Kompletterande ytt-
rande inkommit Fritid- 
och kulturnämnden 
2013-02-21.  
Inga medel avsattes i 
budgeten. Under för-
nyad beredning.  

 

     
2012-11-29 
2012/401 

Medborgarför-
slag om att 
anordna en 
hundrastgård i 
Brunnsparken 

Anna-Karin So-
nesson  

Samlad utredning pla-
neras under hösten 
 

Samordning 
liknande för-
slag. 
Hög arbetsbe-
lastning 

     
2012-11-29 
2012/403 

Medborgarför-
slag från Lisa 
Andersson 
angående an-
läggande av 
hundrastgård 

Anna-Karin So-
nesson  

Samlad utredning pla-
neras under hösten 
 

Ett samlat 
grepp ska tas 
om alla med-
borgarförslagen 
om hundrast-
plats. Hög ar-
betsbelastning 

     
2012-12-19 
2012/448 

Medborgarför-
slag angående 
kommunalt 
övertagande ac 
drift och an-
svar för Skär-
gårdsvägen 

Arne Berg 
Daniel Andersson 

Återremiss KF 2013-
05-30 
KS 2014-04-01 – åter-
remiss till Tekniska 
förvaltningen 
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2013-02-28 
2013/36 

Medborgarför-
slag att driva 
Projekt Pann-
centralen 
Hjorthöjden 
med barn- och 
ungdomsverk-
samhet 

Sofie Ceder  Förslag till beslut 
finns. 
Fortsatt utredning fi-
nansiering. 
Förnyad utredning 

 

     
2013-02-28 
2013/79 

Medborgarför-
slag från Hör-
selskadades 
förening att 
utöka parker-
ingstiden från 
2 till 4 timmar 
vid Kulturcent-
rum 

Sattar Zad Au 2013-04-22 åter-
remiss 
 

 

     
2013-08-29 
2013/259 

Medborgarför-
slag om en 
minnestavla 
över Astrid 
Einarsson 

Johan Sandevärn På remiss. Remissvar 
har ej inkommit från 
samtliga remissinstan-
ser 

 

     
2013-09-26 
2013/308 

Medborgarför-
slag om has-
tighetsbe-
gränsning till 
30 km på Kal-
lingevä-
gen,sträckan 
Willys - Wes-
leys kiosk 

Anna-Karin So-
nesson  

På remiss till tekniska 
förvaltningen 

 

     
 
2013/348 

Medborgarför-
slag att göra 
Ronneby mer 
attraktivt ge-
nom större 
utbud av affä-
rer och nöjen 

Johan Sandevärn  Har inte blivit anmält 
till kommunfullmäkti-
ge, utplockad. 
Ändå på remiss 
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2013-10-31 
2013/365 

Medborgarför-
slag att byta 
till LED-
lampor i elljus-
spåret 

Anna-Karin So-
nesson  

På remiss till tekniska 
förvaltningen 

 

     
2013-11-28 
2013/383 

Medborgarför-
slag från Gha-
nem Ali om att 
invandrare 
genom SFI ska 
få sällskap en 
dag i månaden 
för att besöka t 
ex restaurang-
er, parker, 
sporthallar 

Johan Sandevärn På remiss  

     
2013-11-28 
2013/385 

Medborgarför-
slag från Karl 
Smedstad om 
att utse ett sär-
skilt område i 
Brunnsskogen 
där hundägare 
och deras hun-
dar kan träffas 

Anna-Karin So-
nesson  

Samlad utredning pla-
neras under hösten 
 

Ett samlat 
grepp ska tas 
om alla med-
borgarförslagen 
om hundrast-
plats 

     
2013-11-28 
2013/392 

Medborgarför-
slag från Filip 
Mathisson om 
nytt boknings-
system för 
Blekingetrafi-
ken som för-
enklas genom 
uppdelning i 
närtrafik, färd-
tjänst och 
sjukhusbesök 

Anna-Karin So-
nesson 

På remiss till Blekinge-
trafiken. 
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2013-11-28 
2013/393 

Medborgarför-
slag från Kristi-
na Fridensköld 
om att anordna 
en gammaldags 
julmarknad i 
Brunnshallarna 

Teo Zickbauer På remiss  

     
2014-01-30 
2013/415 

Medborgarför-
slag att det of-
fentliga mötet 
som hölls inför 
lykta dörrar gäl-
lande PRIO-
dialog med An-
ders Printz bör 
göras om då det 
strider mot of-
fentlighetsprin-
cipen 

Anna-Karin 
Sonesson 

Under beredning. Besvarades 
först ej som 
medborgarför-
slag. 

     
2013-12-12 
2013/424 

Medborgarför-
slag om en när-
idrottsplats med 
konstgräs på 
Kallingeskolan 

Anna-Karin 
Sonesson  

Remissvar inkomna.  

     
2014-01-30 
2013/441 

Medborgarför-
slag att parker-
ingstiderna i 
Ronneby revide-
ras 

Anna-Karin 
Sonesson 

På remiss till Tekniska 
förvaltningen 

 

     
2014-01-30 
2014/32 

Medborgarför-
slag angående 
mer information 
om våra histo-
riska sedvärdhe-
ter utmed E22 

Maria Symbonis  KS september  
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2014-01-30 
2014/33 

Medborgarförslag 
angående ändring 
av de allmänna 
bestämmelserna 
gällande fyrverkeri 
och andra pyrotek-
niska varor. 

Disa Kris-
tinsdottir 
Käppi  

Under beredning  

     
2014-01-30 
2014/34 

Medborgarförslag 
att vid påfarten mot 
Karlskrona från 
Sörby handelsom-
råde gallra bort allt 
sly så att grönom-
rådet med en stor 
fin ek får en fram-
trädande roll 

Anna-Karin 
Sonesson  

På remiss till Tekniska 
förvaltningen 

 

     
2014-03-27 
2014/79 

Anmälan av med-
borgarförslag från 
Roger Bohman om 
införande av tråd-
bunden internet- 
och telefonupp-
koppling i skolor 
och förskolor i 
Ronneby kommun 
 

Teo Zickbau-
er 

På remiss  

     
2014-03-27 
2014/83 

Medborgarförslag 
från Leif Clinte-
bark om att gjuta 
Bäckahästen och 
använda som "be-
tonggrisar" i Ron-
neby 

Johan Sande-
värn 

På remiss  

2014-03-27 
2014/120 

Medborgarförslag 
från Lars Andréa-
son angående 
bryggorna i Ron-
nebyån 

Anna-Karin 
Sonesson 

På remiss  

     
2014-04-24 Medborgarförslag  KS september  
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2014/145 angående en stor 
utställning på 
Malmö konsthall 

     
2014-03-27 
2014/146 

Medborgarförslag 
från Anna och 
Marcus Callen-
bring angående 
hastighetssänkning 
på Risatorpsvägen 

Anna-Karin 
Sonesson 

Under beredning efter 
remiss 

 

     
2014-04-24 
2014/158 

Medborgarförslag 
från Per-Olof 
Berggren som före-
slår att hastigheten 
sänks till 30km i 
korsningen Dop-
pingvägen, Rus-
torpsvägen på 
Droppemålavägen i 
riktning 

Maria Sym-
bonis 

KS september  

     
2014-04-24 
2014/187 

Medborgarförslag 
angående belysning 
Brunnsvallsparken. 

Anna-Karin 
Sonesson 

På remiss  

     
     
2014-04-24 
2014/200 

Medborgarförslag 
från Fredriksbergs-
skolans föräldraråd 
angående tillag-
ningskök 

Teo Zickbau-
er 
 

På remiss  

     
2014-05-09 
2014/226 

Medborgarförslag 
angående fiskmå-
sarna i staden 

Jenny An-
dersson 
Teo Zickbau-
er 

På remiss. Samordnas 
med förslaget ang ka-
jor 2014/343 
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2014-06-02 
2014/278 

Medborgarförslag 
angående ett skjul 
eller en plats på 
Angelskog där man 
kan ställa hela sa-
ker som andra kan 
överta, från Elisa-
beth Andersmark 

Karin Lund-
berg 

På remiss  

     
2014-06-02 
2014/279 

Medborgarförslag 
angående cykelväg 
mellan Ronneby 
och Kuggeboda, 
från Lennart Tru-
edsson 

Anna-Karin 
Sonesson  

Under beredning  

     
2014-06-02 
2014-281 

Medborgarförslag 
angående farthind-
ret "guppet" på 
Strandgatan, från 
Nils Danielsson 

Anna-Karin 
Sonesson  

På remiss  

     
     
2014-06-17 
2014/302 

Medborgarförslag 
om att sätta upp 
luftslangar i cent-
rum för att pumpa 
cyklar, från Anders 
Orrgren 

Karin Lund-
berg 

KS september  

     
2014-07-04 
2014/331 

Anmälan av med-
borgarförslag från 
Per Petersson gäl-
lande anpassning 
av lekplatsen på 
Ekbacksvägen i 
Ronneby 

Johan Sande-
värn  

Anmäld kommunfull-
mäktige 28 aug 
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2014-07-15 
2014/341 

Anmälan av med-
borgarförslag från 
Christina Båth gäl-
lande parkerings-
ficka mellan Mille-
garne Häststation 
och Västra Köpe-
vägen 

Anna-Karin 
Sonesson 

Anmäld kommunfull-
mäktige 28 aug. 
På remiss 

 

     
2014-07-15 
2014/342 

Anmälan av med-
borgarförslag från 
Susanne Olsson 
gällande gång- och 
cykelväg väg till 
Ö&B 

Anna-Karin 
Sonesson  

Anmäld kommunfull-
mäktige 28 aug. 
P å remiss 

 

     
2014-07-16 
2014/343 

Anmälan av med-
borgarförslag från 
Mats Karlsson gäl-
lande kajor som 
blivit fler i Ronne-
by kommun 

Teo Zickbau-
er  

Anmäld kommunfull-
mäktige 28 aug. 
Samordnas med för-
slaget om fiskmåsar 
2014/226 

 

     
2014-08-05 
2014/356 

Anmälan av med-
borgarförslag från 
Karolina Ådahl 
gällande inrättande 
av hundbad 

Maria Sym-
bonis 

Anmäld kommunfull-
mäktige 28 aug 
På remiss 

 

     
2014-08-25 
2014/375 

Anmälan av med-
borgarförslag från 
Pär Eliasson om att 
Informera om Psy-
kiatrirerformen 
1995, en okänd 
reform 

 Anmäld kommunfull-
mäktige 28 aug 

 

     
2014-08-26 
2014/376 

Anmälan av med-
borgarförslag från 
Hans Hedström 
angående förbätt-
ring av Ekenäs 
badplats 

Johan Sande-
värn  

Anmäld kommunfull-
mäktige 28 aug 
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2014-08-29 
2014/378 

Anmälan av med-
borgarförslag från 
Thomas Lähdet 
angående Socker-
bruket - kan bli den 
nya medelpunk-
ten/epicentret för 
konstnärlig verk-
samhet, ett ArtRe-
sidence 

   

     
2014-09-02 
2014/381 

Medborgarförslag 
angående en av-
körningsfil norr-
ifrån mot Bräkne-
Hoby på väg 27, 
från Knut Svensson 

   

     
2014-09-09 
2014/403 

Medborgarförslag 
angående skyltar 
med information 
om träden i 
Brunnsparken, från 
Lisa Johansson 

   

 

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera informationen 
till protokollet. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen   
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§ 324 Dnr 2014-000185 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 
 

Sammanfattning  
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de motioner vilkas 
beredning ej slutförts redovisas för kommunfullmäktige. 
 
Följande motioner är föremål för beredning och anges månaden och året då mo-
tionen väcktes i kommunfullmäktige. 
 
 

ANMÄLD 

KF 

MOTION HANDLÄG-
GARE 

STATUS ORSAK TILL 
FÖRSENING 

2010-02-25 
2010/74 

Motion angående 
hemvändarhelg, 
från Christer Sten-
ström, M 

Marcus Sandek-
jer  
Anna-Karin So-
nesson 
Johan Sandevärn 

Remitterat till När-
ingslivsenheten och 
informationsansva-
rig Heike Rosen-
qvist 

Byte av hand-
läggare. Ar-
betsbelastning 

     
2010-08-26 
2010/277 

Motion angående 
systematisk upp-
följning av vissa 
fullmäktigebeslut 
från kf-ledm Su-
sanne Lundgren, M 

Per Elmgren 
Johan Sandevärn 
 

Under beredning Byte av hand-
läggare. Ar-
betsbelastning 

     
2012-03-29 
2012/128 

Motion angående 
tomtpriser i mindre 
tätorter inom Ron-
neby kommun 

Anna-Karin So-
nesson 

Under beredning.   
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2012-05-31 
2012/227 

Motion från kom-
munfullmäktigele-
damot Nils-Erik 
Mattsson, MP, med 
en uppmaning till 
kommunen, att 
inför ingånget EU -  
Borgmästaravtal, 
låta utreda möjlig-
heten att bilda ett 
säljbolag för handel 
med långsiktigt 
hållbar elektricitet 

Camilla Norrman Kommunstyrelsen  
2013-11-26 åter-
remitterade till 
Ronneby Miljö och 
Teknik AB:s sty-
relse 

 

     
2012-06-20 
2012/245 

Motion från kom-
munfullmäktigele-
damot Sune Hå-
kansson, RP, angå-
ende samlingsloka-
lerna i Ronneby 
kommun 

Anna-Karin So-
nesson  
Teo Zickbauer 

Ks au 8/9 Byte av hand-
läggare. Ar-
betsbelastning 

     
2012-12-12 
2012/434 

Motion från tjänst-
görande ersättare 
Johannes Chen, 
KD, om utökning 
av vaktmästare vid 
skolorna 

Anna-Karin So-
nesson  

Skickad på remiss 
till Utbildnings-
nämnden.  

 

     
2013-02-28 
2013-58 

Motion från N-E 
Mattsson och He-
lena Augustsson( 
Miljöpartiet De 
Gröna) att nya för-
skolan i Hulta för-
ses med både sol-
värme och sol-el 
och förbereds för 
fjärrvärme som 
komplement 

Camilla Norrman Under beredning  

     
  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
74(91) 

2014-11-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

2013-04-25 
2013/175 

Motion från Väns-
terpartiet och Mil-
jöpartiet angående 
inköp av vatten på 
flaska 

Camilla Norrman  
Karin Lundberg 

Yttrande klart  

     
2013-08-29 
2013/275 

Motion från kom-
munfullmäktigele-
damöterna  Roger 
Gardell (FP) och 
Anna Carlbrant 
(RP) angående att 
anlägga en närid-
rottsplats i Brunns-
valls/Älgbackenom
rådet 

Anna-Karin So-
nesson 
Karin Lundberg 

Yttrande klart  

     
2013-09-26 
2013/332 

Motion från tjänst-
görande ersättare i 
kommunfullmäkti-
ge, Rune Kronkvist 
(S) gällande att få 
en tidigare hanter-
ing av driftbidragen 
till föreningarna i 
Ronneby 

Anna-Karin So-
nesson  

På remiss  

     
2013-09-26 
2013/333 

Motion från kom-
munfullmäktigele-
damot Hillevi An-
dersson (C), angå-
ende bidrag till 
bredband via fiber 
för landsbygden i 
Ronneby kommun 

Anna-Karin So-
nesson  

Under beredning 
efter remiss 
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2013-11-11 
2013/361 

Motion från kom-
munfullmäktigele-
damöterna Monia 
Svensson (C) och 
Sune Håkansson 
(RP) angående ut-
veckling av Ron-
neby som kust- och 
skärgårdskommun 

Anna-Karin So-
nesson  

På remiss  

     
2013-11-11 
2013/369 

Motion från kom-
munfullmäktige 
ledamot Willy 
Persson, (KD) an-
gående röjning av 
träd och buskar vid 
industriområdet 
norr om E22 

Daniel Anders-
son 

Under beredning  

     
2013-11-11 
2013/374 

Motion från kom-
munfullmäktigele-
damot Nils-Erik 
Mattsson (MP)  
gällande modern 
fjärrvärmeanslut-
ning i äldre villa-
områden 

Camilla Norrman  Under beredning  

     
2013-11-11 
2013/391 

Motion om att en 
miljon kronor från 
AFA-utbetalning 
avsätts till frisk-
vårdscheckar för 
personal i Ronneby 
kommun 

Anna-Karin So-
nesson  

På remiss  
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2014-03-27 
2014/54 

Motion från Kom-
munfullmäktigele-
damot Roger Gar-
dell (FP) gällande 
anläggande av nya 
bryggor på öar i 
Ronneby skärgård 

Karin Lundberg Yttrande klart  

     
2014-03-27 
2014/97 

Motion från Willy 
Persson, KD angå-
ende översiktspla-
nen och detaljpla-
nerna 

Anna-Karin So-
nesson 
 

På remiss  

     
2014-03-27 
2014/98 

Motion från kom-
munfullmäktigele-
damoten Roger 
Gardell, FP angå-
ende nybygge eller 
totalrenovering av 
befintlig ishall i 
Kallinge 

Karin Lundberg På remiss  

     
2014-05-19 
2014/249 

Motion från Folk-
partiet Liberalerna 
- Anlägg en konst-
gräsplan och en 7-
mannaplan på 
Brunnsvallen i 
Ronneby. 

Karin Lundberg På remiss  

2014-05-27 
2014/266 

Motion angående 
näringslivets ut-
veckling 

Johan Sandevärn  På remiss  

     
2014-05-28 
2014/271 

Anmälan av motion 
från kommunfull-
mäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson 
(MP) angående 
elnät som läker sig 
själv 

Karin Lundberg På remiss  

     
2014-06-03 Motion från Kom- Anna-Karin So- På remiss  
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2014/282 munfullmäktige 
ledamoten Monia 
Svensson, (OPOL) 
gällande fler bostä-
der och nybyggna-
tion av förskola i 
Saxemara 

nesson 

     
2014-06-09 
2014/291 

Motion angående 
bro över ån vid 
Ronnebyhamn, från 
Kommunfullmäkti-
geledamoten Willy 
Persson (KD) 

Johan Sandevärn   

     
2014-06-23 
2014/304 

Motion angående 
utegym i Ronneby 
Brunnspark 

Karin Lundberg På remiss  

     
2014-06-23 
2014/305 

Motion angående 
boulebana i Råd-
husparken. 

Cecilia Birgers-
son 

På remiss  

     
2014-08-08 
2014/361 

Anmälan av motion 
från Lena Mahrle 
(FP) och Christian 
Mahrle (FP) angå-
ende förstelärare i 
förskolan 

Sofie Ceder    

     
2014-08-21 
2014/372 

Anmälan av motion 
från Anna Carl-
brant och Sune 
Håkansson, (RP) 
om att utveckla 
Ronneby som kun-
skapskommun 

 Anmäld på KF 
2014-08-28 
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2014-09-03 
2014/386 

Anmälan om mo-
tion - Motion om 
att marknadsföra 
"Rastplats Viggen". 

   

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera informationen 
till protokollet. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 325 Dnr 2014-000478 300 

Omfördelning av medel samt tilläggsäskande "ventilation 
Fredriksbergsskolans gamla del" 
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen har genomför stora ventilationsåtgärder på Fredrisk-
bergsskolans gamla del under sommaren 2014. Tekniska förvaltningen hade en 
budget på 6,8 mkr för projektet men pga. marknadsläget med få anbud, samt att 
man fått göra mycket extra förstärkningar som man inte kunnat förutspå har 
projektet blir dyrare än beräknat. 

Tekniska förvaltningen informerade KSAU 2014-08-18 om situationen kring 
projektet och att man kommer att överskrida projektets budget med 400 – 500 
tkr. 

Tekniska förvaltningen har genomför ett investeringsprojekt på Skogsgårdssko-
lan avseende moduler, vilket har visat sig bli billigare än budgeterat.  

 
Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för ventilation Fredriksberg 
slutar på 7,21 mkr. 
 
Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för modulerna på 
Skogsgårdsskolan bli 240 tkr billigare än beräknat. 

 
Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott förslår 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar: 

- Tekniska förvaltningen beviljas ett tilläggs äskande om 170 tkr för 
ventilation Fredriksberg. 

- Tekniska förvaltningen beviljas att omfördela 240 tkr från ”Lokal-
behov Skogsgårdskolan” till ” Ventilation Fredriksberg”  
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

- Tekniska förvaltningen beviljas ett tilläggsanslag om 170 tkr för 
ventilation på Fredriksberg. 

- Tekniska förvaltningen beviljas att omfördela 240 tkr från "Lokalbehov 
Skogsgårdskolan" till " Ventilation Fredriksberg". 

 
 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Tekniska förvaltningen beviljas ett tilläggsanslag om 170 tkr för 
ventilation på Fredriksberg. 

- Tekniska förvaltningen beviljas att omfördela 240 tkr från "Lokalbehov 
Skogsgårdskolan" till " Ventilation Fredriksberg". 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen  

Ekonomienheten  
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§ 326 Dnr 2014-000461 875 

Förslag att Ronneby kommun blir medlem i Stiftelsen 
Blekinge Muséum 
 

Sammanfattning  
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2014-03-19 § 22 att ge förvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheter för Ronneby kommun att ingå i Stiftelsen 
Blekinge museum; ekonomiska förutsättningar samt samarbetsmöjligheter. 

Under våren har samtal förts med länsmuseichefen, som î sin tur har lyft frågan i 
Stiftelsens styrelse. Idag har Stiftelsen Blekinge museum tre stiftare; 
Landstinget Blekinge, Blekinge Hembygdsförbund med 36 medlemsföreningar, 
samt Karlskrona kommun, som värdkommun. Karlskrona kommun bidrar med 4 
300 tkr /år vilket motsvarar en kostnad om 64 tkr/invånare. För Ronneby 
kommun skulle det beräkningssättet motsvara en årlig kostnad om 1 876 tkr.    

    

Bedömning 
Länsmuseichefen ser att ett närmare samarbete med Ronneby kommun kan 
tillföra mycket till kommunen såväl som till Blekinge musemn. Exempelvis kan 
Blekinge museum tillföra kompetens för att bygga och driva ett museum i 
Ronneby, antikvarisk kompetens för bevarande av olika föremål, museitekniker, 
pedagogiska insatser, tillgång till föremål som tillhör Länsmuseet, tillgång till 
databaser m m. Blekinge museum skulle kunna stå för en kontinuitet över tid 
och arbeta för utveckling av verksamheten. 

Länsmuseichefen ser också möjligheten att delar av kommunens 
medfinansiering kan vikas ått ex nya utgrävningar i Vång, konservering av 
föremål från Gribshunden eller utveckling av besöksmål och framhåller 
Ronnebys fantastiska historia som skulle kunna användas mer både för att skapa 
attraktivitet och stolthet hos invånarna och för att locka fler inflyttare och 
invånare. 

Ronneby kommun bidrar redan med 1 OO 000 kronor/år till Stiftelsen Blekinge 
musemn för verksamhet och marknadsföring av Saxemara Båtvarv. 

I en fortsatt utredning i Stiftelsens styrelse om Ronneby kommun som medlem i 
stiftelsen, kommer även Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner att 
få frågan om intresse av att ingå i stiftelsen. Dessa kommuner bidrar inte idag 
med ekonomiska medel till Stiftelsen Blekinge museum.  
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Om styrelsen för Stiftelsen Blekinge museum har ett intresse av att Ronneby 
kommun, eller flera kommuner, upptas som medlem i stiftelsen måste troligtvis 
stiftelsen upplösas och ombildas. Länsmuseichefen ser som ett alternativ att 
stiftelsen och Ronneby kommun tecknar avtal om ett ökat bidrag, riktat mot 
preciserad verksamhet. 

l det fallet kommer Ronneby kommun att sakna representation i styrelsen.  

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 
ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar med Stiftelsen 
Blekinge museum om att Ronneby kommun ska ingå som medlem i stiftelsen.  

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge Fritid- 
och kulturnämnden i uppdrag att fortsätta diskussioner med Stiftelsen Blekinge 
museum om att Ronneby kommun ska ingå som medlem i stiftelsen alternativt 
se över möjligheten med ett avtal samt att arbeta fram en skrivning om förväntad 
effekt och resultat vid ett eventuellt medlemskap. 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att 
fortsätta diskussioner med Stiftelsen Blekinge museum om att Ronneby 
kommun ska ingå som medlem i stiftelsen alternativt se över möjligheten med 
ett avtal samt att arbeta fram en skrivning om förväntad effekt och resultat vid 
ett eventuellt medlemskap. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden     
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§ 327 Dnr 2014-000067 170 

Hemställan om ändring i ändamålsparagrafen, 
Förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Blekinge 
 

 
Sammanfattning  
Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer hos sina medlemskommuner att 
anta ett tillägg i förbundsordningens ändamålsparagraf. Detta behövs eftersom 
Räddningstjänsten efter en tidigare ändring numera både har tillståndshantering 
och tillsynsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Då 
Räddningstjänsten även själva innehar varor som är tillståndspliktiga enligt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor så kan räddningstjänsten inte handa 
uppgiften att besluta om tillstånd för den egna verksamheten. 

    

Bedömning 
Direktionen förelår att följande tillägg görs i förbundsordningens 
ändamålsparagraf: 
Ansvaret enligt lagen brandfarliga och explosiva varor omfattar inte 
tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens egen verksamhet 
och tillståndspliktiga varor enligt lagen. 
 
När Kommunfullmäktige 2013-05-30 beslutade om att Räddningstjänsten Östra 
Blekinge skulle ta över ansvaret för tillståndsprövning, enligt lagen (2010:1011) 
om hantering av brandfarlig och explosiv vara, ändrades även reglementet för 
Miljö- och byggnadsnämnden. I samband med beslut om att ändra 
förbundsordningens ändamålsparagraf måste därför även reglementet för Miljö- 
och byggnadsnämnden ändras igen. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige att anta följande tillägg till ändamålsparagrafen i 
förbundsordningen för räddningstjänsten Östra Blekinge: Ansvaret enligt lagen 
brandfarliga och explosiva varor omfattar inte tillståndshantering och tillsyn 
avseende Räddningstjänstens egen verksamhet och tillståndspliktiga varor enligt 
lagen. 
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Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 6 § får en ny punkt  med 
följande lydelse:  
svara för och besluta i ärenden enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av 
brandfarliga  och explosiva varor avseende Räddningstjänsten Östra Blekinges 
egen verksamhet (ansvar för övrig tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen är 
överfört till Räddningstjänsten Östra Blekinge) 
    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta följande tillägg 
till ändamålsparagrafen i förbundsordningen för räddningstjänsten Östra 
Blekinge: Ansvaret enligt lagen brandfarliga och explosiva varor omfattar inte 
tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens egen verksamhet 
och tillståndspliktiga varor enligt lagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 6 § får en ny punkt  med 
följande lydelse:  
svara för och besluta i ärenden enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av 
brandfarliga  och explosiva varor avseende Räddningstjänsten Östra Blekinges 
egen verksamhet (ansvar för övrig tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen är 
överfört till Räddningstjänsten Östra Blekinge). 

 
 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

 
Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta följande tillägg till ändamålsparagrafen i 
förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Blekinge:  

Ansvaret enligt lagen brandfarliga och explosiva varor omfattar inte 
tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens egen verksamhet 
och tillståndspliktiga varor enligt lagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 6 § får en ny punkt  med 
följande lydelse:  
svara för och besluta i ärenden enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av 
brandfarliga  och explosiva varor avseende Räddningstjänsten Östra Blekinges 
egen verksamhet (ansvar för övrig tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen är 
överfört till Räddningstjänsten Östra Blekinge). 

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 328 Dnr 2014-000452 101 

Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
2015 
Ekonomichef Johan Sjögren lämna följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  
Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antogs KF 
§ 332/2010. Inför år 2015 föreslås att ersättningsnivåerna, i likhet med tidigare 
år, revideras med det genomsnittliga utfallet. Det genomsnittliga utfallet enligt 
2014 års lönerevision blev 2,98 %. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att arvodena till 
förtroendevalda för 2015, ska räknas upp med 2,98 % utifrån de nivåer som 
gäller för 2014. Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt konto 
för lönerevision  

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa arvodena 
till förtroendevalda för 2015, ska räknas upp med 2,98 % utifrån de nivåer som 
gäller för 2014. Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt konto 
för lönerevision. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa arvodena till förtroendevalda för 2015, 
ska räknas upp med 2,98 % utifrån de nivåer som gäller för 2014. Budgetanslag 
omfördelas i budget och plan från centralt konto för lönerevision. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 329 Dnr 2014-000425 001 

Gemensam organisation och gemensamt system för e-
arkiv 
 

Sammanfattning  
2013 startade ett samarbete i Kronoberg och Blekinge kring e-arkiv. En gemen-
sam förstudie genomfördes som sedan följdes av en fördjupad studie. I februari i 
år påbörjades en konceptstudie med syftet att bl a arbeta fram ett konkret förslag 
på gemensam organisation för e-arkiv. Första resultatet av studien var en av-
siktsförklaring som bl a fastställde roller och ansvar samt vilka åtaganden den 
deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bilda en gemensam organi-
sation. Av avsiktsförklaringen framgår att kommunalförbund är den funktionella 
och lagliga samverkansformen för en gemensam myndighetsfunktion. Till av-
siktsförklaringen fanns även en verksamhetsbeskrivning för gemensam e-
arkivorganisation samt en preliminär långsiktig budget. 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 att godkänna avsiktsförklaringen 
och uppdrog till kommunalråd och kommundirektör att underteckna densamma. 

 
Enligt tidplanen skulle arbetet i september resultera i ett beslutsunderlag för 
bildandet av gemensam organisation. Det är detta beslutsunderlag som nu 
föreligger för beslut om förbundsordning samt godkännande av kostnaden för 
2015 och ekonomisk plan för 2016-2017. 

 
Från Ronneby kommuns sida har arkivarie Anders Karlsson samt chefen för 
Enheten för kommunikation och medborgarservice Leif Söderlund deltagit i 
arbetsgrupp respektive som kontaktperson. 
    

Bedömning 
Att införa och förvalta ett e-arkiv är en komplex och omfattande uppgift över tid 
för att garantera en långsiktig informationsförsörjning. Ett e-arkiv är inte bara ett 
tekniskt stödsystem utan är även en bemannad organisation med krav på 
kompetens, säkerhet och pålitlighet.   
Ett e-arkiv som hanteras med rätt kompetens, i samverkan med andra och med 
likartade riktlinjer bedöms ge kvalitativa och ekonomiska nyttor.  
Att varje kommun upprättar egna e-arkiv med personal bedöms i nuläget inte 
vara realistiskt. 
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Förslaget innebär att ett kommunalförbund, Sydarkivera, bildas. Idagsläget 
baseras förslaget på att de 12 kommuner samt det regionförbund som skrivit på 
avsiktförklaringen blir medlemmar. För Ronnebys del innebär det en andel på 
8,23%  och en kostnad för 2015 på 380 967 kr. Förbundsordningen är skriven på 
ett sätt som ska tillåta flexibilitet och möjlighet att utöka förbundets 
arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att förbundsordningen behöver ändras. 
Utkast till förbundsordning har funnits tillgänglig för kontaktpersonerna under 
sommaren och dessa har också uppmanats att lämna synpunkter innan 1 sept.  
För att vara med i den gemensamma organisationen från start krävs ett 
likalydande beslut i fullmäktige före årsskiftet av alla organisationer som önskar 
delta från starten. 
Som bilagor till förbundsordning ligger lista över medlemmarna samt 
medlemsavgifterna. Förslaget är att ändringar i bilagorna görs av 
förbundsfullmäktige efter samråd och beslut hos förbundsmedlemmarna. Detta 
innebär att själva förbundsordningen inte behöver antas på nytt av samtliga 
kommuner om det t ex tillkommer nya  medlemmar till kommunförbundet. 
 
Det finns sedan tidigare upptaget en post i SUS-enhetens budget för e-arkiv. 
Dessa siffror var dock ytterst preliminära och förslaget som föreligger innebär 
utökade kostnader för kommunen utöver det som redan finns budgeterat. Dessa 
ökande kostnader har enheten äskat pengar för hos budgetberedningen. Det 
innebär att slutligt Kommunfullmäktigebeslut inte kan ske förrän i samband med 
att budgeten för 2015 beslutas. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun inträder i 
Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015. 

Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor. 

Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till 
förbundsfullmäktige. 

Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för kommunalförbundet 
Sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen för 2016-2017. 

Finansiering av Ronneby kommuns del av Sydarkivera:s kostnader år 2015 sker 
genom att totalt 380 967 kr anslås till SUS-enheten i budgeten för 2015. 

Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för förbundsstyrelsen 
Sydarkivera. 
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Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i 
kommunalförbundet Syarkivera. 

Ovanstående beslut gäller med villkoret att ingående kommuner och 
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildandet av kommunalförbundet 
Sydarkivera Enbart kommuner och regionförbund som beslutar innan årsskiftet 
2014-2015 kommer att bilda kommunalförbundet Sydarkivera. 

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun inträder i 
Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015. 

- Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor. 

- Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och 
ersättare till förbundsfullmäktige. 

- Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för 
kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen för 
2016-2017. 

- Finansiering av Ronneby kommuns del av Sydarkivera:s kostnader år 
2015 sker genom att totalt 380 967 kr anslås till SUS-enheten i budgeten 
för 2015. 

- Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för förbundsstyrelsen 
Sydarkivera. 

- Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i 
kommunalförbundet Syarkivera. 

- Ovanstående beslut gäller med villkoret att ingående kommuner och 
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildandet av 
kommunalförbundet Sydarkivera Enbart kommuner och regionförbund 
som beslutar innan årsskiftet 2014-2015 kommer att bilda 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun inträder i 
Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015. 

- Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet 
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor. 

- Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och 
ersättare till förbundsfullmäktige. 

- Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för 
kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen för 
2016-2017. 

- Finansiering av Ronneby kommuns del av Sydarkivera:s kostnader år 
2015 sker genom att totalt 380 967 kr anslås till SUS-enheten i budgeten 
för 2015. 

- Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för förbundsstyrelsen 
Sydarkivera. 

- Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i 
kommunalförbundet Syarkivera. 

- Ovanstående beslut gäller med villkoret att ingående kommuner och 
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildandet av 
kommunalförbundet Sydarkivera Enbart kommuner och regionförbund 
som beslutar innan årsskiftet 2014-2015 kommer att bilda 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson 
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Kungörelse från Ronneby kommun
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdag 2014-11-27, OBS! kl 13.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

för behandling av följande ärenden:

f, ' ----.·,<········~-/'-/If 2.J-.
ffe

I. Val av ombud till Sveriges kommuner och Landstings kongress 2015
Dnr 2014-000497

2. Val av justerare

3. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dag
ordningen

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

4. Val av ordföranden, ledamöter, ersättare med mera i styrelser, nämnder
och andra organ

5. Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i Kommunstyrelse,
nämnder, bolagsstyrelser och andra organ

6. Val av ledamot till Revisionen 2015 - 2018

7. Anmälan av medborgsförslag från Christina Harrysson gällande att
använda resecentrum som en samlingsplats för alla som ska ta bussen och
inte slussa alla bussar till alla möjliga hållplatser inom statskärnan

8. Anmälan av medborgsförslag från Per-Olof Berggren om en
slöseriombudsman

9. Anmälan av medborgarförslag från Mia Carlsson angående
parkeringsvakter

10. Anmälan av medborgarförslag från Christina Johansson och Catrin Stellte
Fridh gällande hundrastplats i Ronneby kommun

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

12. Medborgarförslag

Ronneby kommun
Postadress SE-37280 Ronneby
Besöksadress Karlsl1arnnsvägen 4N {( ø;b;~ www.ronneby.se

Telefon
Telefax
E-post

0457-61 80 OO
0457-61 86 33
stadshuset@ronneby.se



13. Interpellationer

14. Frågor

15. Skattesats 2 O 15

16. Arbetsmiljöpolicy

17. Besvarande av medborgarförslag från Bengt Lennartsson angående
fiskmåsarna i staden

18. Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson gällande kajor som
blivit fler i Ronneby kommun

19. Besvarande av medborgarförslag från Kristina Fridensköld om att
anordna en gammaldags julmarknad i Brunnshallarna

20. Inköp av strategisk mark gällande fastigheterna Gärestad 1: 13 och
Gärestad 4: 8

21. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Roger
Gardell (FP) och Anna Carlbrant (RP) angående att anlägga en
näridrottsplats i Brunnsvalls/Älgbackenområdet

22. Besvarande av medborgarförslag från Kristina Alritzson om en
näridrottsplats med konstgräs på Kallingeskolan

23. Ronneby Miljö och Teknik AB:s förslag till taxor och investeringsbudget
2015 för Elnät, Fjärrvärme, VA och Renhållning

24. Länsgemensam Folkhälsopolicy

25. Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige,
Rune Kronkvist (S) gällande att få en tidigare hantering av driftbidragen
till föreningarna i Ronneby kommun

26. Besvarande av medborgarförslag från Naaba Alshebly gällande att göra
Ronneby mer attraktivt genom större utbud av affärer och nöjen

27. Besvarande av medborgarförslag från Ghanem Ali om att invandrare
genom SFI ska få sällskap en dag i månaden för att besöka t ex
restauranger, parker, sporthallar

28. Besvarande av medborgarförslag från Bengt Wihlstrand om en
minnestavla över Astrid Einarsson

29. Besvarande av medborgarförslagfrån Pär Eliasson angående att det
offentliga mötet som hölls inför lykta dörrar gällande PRIO-dialog med
Anders Printz bör göras om då det strider mot offentlighetsprincipen



30. Hyresavtal Sörbycenter

31. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag

32. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner

33. Omfördelning av medel samt tilläggsäskande "ventilation
Fredriksbergsskolans gamla del"

34. Förslag att Ronneby kommun blir medlem i Stiftelsen Blekinge Muséum

35. Hemställan om ändring i ändamålsparagrafen, Förbundsordningen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge

36. Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2015

37. Gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv

38. Anmälan av motioner

Kommunledningsförvaltningen

2014-11-19

Nils Ingmar Thorell I Annbritt Olsson

Ordförande Sekreterare



Val att förättas av Kommunfullmäktige

Tillhör Kommunfullmäktige §294/2014.
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KOMMUNSTYRELSEN
(Efter val 2014)
Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Roger Fredriksson Ordf. (M) Box 89 370 12 HALLABRO

Kenneth Michaelsson l:e vice ordf. ( C) Mjölkörtsvägen 8 372 39 RONNEBY

Malin Norfall 2:e vice ordf. (S) Blåbärsvägen 3 e 372 38 RONNEBY

Tommy Andersson Ledamot (S) Ronnebyvägen 7D 372 53 KALLINGE

Ja n-Eric Wild ros Ledamot (S) Kungsgatan 15 372 30 RONNEBY

Malin Månsson Ledamot (S) Svarvarevägen 18 372 30 RONNEBY

Ola Robertsson Ledamot (S) Lindblomsvägen 8 B 372 32 RONNEBY

Peter Bowin Ledamot (V) Karlstorpsgatan 7A 372 36 RONNEBY

Lova Necksten Ledamot (MP) Yxnarumsvägen 77 372 74 LISTER BY

fl) ~!Øl/o



Åsa Evaldsson Ledamot (M) Aklejavägen 39 372 39 RONNEBY

Lennarth Förberg Ledamot (M) Kidövägen 10 372 74 LISTER BY

Roger Gardell Ledamot (FP) Dackevägen 9 372 37 RONNEBY

Nicolas Westrup Ledamot (SD) Boahagavägen 28 372 95 JOHANN ISHUS

Tomas Lund Ledamot (SD) Eringsbodavägen 156 372 92 KALLING E

Tim Svanberg Ledamot (C) Fribergs väg 14 372 31 RONNEBY
- - -- - - ·- . -- -

'
_ ... _ --~ - _.._ :,=. .• - - - - - . -

Bo Johansson Ersättare (S) Blodrotsvägen 2 372 39 RONNEBY

Annette Rydell Ersättare (S) Gäddegölsvägen 21 37017 ERINGSBODA

Mikael Karlsson Ersättare (S) Björkerydsvägen 7 372 62 BRÄKNE-HOBY

Margareta Yngvesson Ersättare (S) Ö Brunnsvägen 23 372 36 RONNEBY

(LJ~ (ß ,40



Stefan Österhof Ersättare (S) Galtsjövägen 2 Belganet 370 12 HALLABRO

Monika Lindqvist Ersättare (S) ßjörkekärrsvägen 4 372 so KALLINGE

Martin Moberg Ersättare (S) Gångbrogatan 6 372 37 RONNEBY

Anders Bromée Ersättare (M) Röabyvägen 9 372 62 BRÄKNE-HOBY

Lena Karstensson Ersättare (M) Väbynäsvägen 40 372 63 BRÄKNE-HOBY

Nils Ingmar Thorell Ersättare (FP) Dackevägen 6 372 37 RONNEBY

Willy Persson Ersättare (KD) Högmarksvägen 7 372 34 RONNEBY

Anna Carib rant Ersättare (RP) Älgbacken 2 B 372 34 RONNEBY

Ylva Olsson Ersättare (SD) Hästhovsvägen 26 372 38 RONNEBY

Liz Stridh Ersättare (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLINGE
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FRITID- OCH KULTURNÄMNDEN
(Efter val 2014)
Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Lena Mah rie Ordförande {FP) Ekbacksvägen 22 372 37 RONNEBY

Claes Diurhuus-Gundersen l:e vice ordf. (M) Jordö 370 24 NÄTIRABY

Theo Zickbauer 2:e vice ordf. (S) Hjortronvägen 12 372 38 RONNEBY

Aman i El-Ali Ledamot (S) Karlskronavägen 11 372 37 RONNEBY

Kranislav Miletic Ledamot (S) Älgvägen 7 372 50 KALLINGE

Mikael Karlsson Ledamot (S) Björkerydsvägen 7 372 62 BRÄKNE-HOBY

Johan Svedberg Ledamot (S) Björnbärsvägen 11 372 38 RONNEBY

Carlos Michea Ledamot (V) Karlstorpsgatan 7A 372 36 RONNEBY

Anders L Petersson Ledamot (C) Hattatorp Edestadsv 61 372 95 JOHANNISHUS

(W Av



Christer Stenström Ledamot (M) Pederholmsgatan lOC 372 35 RONNEBY

Peter Lindström Ledamot (RP) Blankvägen 15 370 17 ERI NGS BODA

Tomas Lund Ledamot (SD) Eringsbodavägen 156 372 92 KALLING E

Rose-Marie Lekse li Ledamot (SD) Fornminnevägen 8 37237 Ronneby
- - .. ···-- ·- . ~

i: "'

~ - - -- -·
Catharina Christensson Ersättare (S) Äppelvägen 1 C 372 61 BRÄKNE-HOBY

Henrik Nielsen Ersättare (S)

Åsa Cederberg Ersättare (S) Dammavägen 4 372 60 BRÄKNE-HOBY

Tommy Persson Ersättare (S)

Thomas Svensson Ersättare (S)

Kerstin Johansson Ersättare (FP)

Anders Berglund Ersättare (FP)

NC) Ø V !fo



Åke Tärntoft Ersättare (C) Lotsvägen 2 372 97 RONNEBY

Magnus Gustafsson Ersättare (C)

Stefan Jonasson Ersättare (M)

Thomas Lähdet Ersättare (MP) Serpentinvägen 9 372 31 RONNEBY

Christer Leksel I Ersättare (SD) Fornminnevägen 8 372 37 RONNEBY

Liz Stridh Ersättare (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLING E

Nf r !Ø
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Knut Svensson Ordf. (C) N Byggetvägen 11 372 92 KALLINGE

Christoffer Stenström l:e vice ordf. (M) Ågårdsgatan 7 C 372 35 RONNEBY

Magnus Pettersson 2:e vice ordf. (S) Hyllebärsvägen 9 372 38 RONNEBY

Nicolas Westrup Ledamot (SD) Boahagavägen 28 372 95 JOHANNISHUS

Magnus Stridh Ledamot (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLINGE

Berth-Anders Svensson Ledamot (RP) Hakarpsvägen 30 372 63 BRÄKNE-HOBY

Hillevi Andersson Ledamot (C) Tararpsvägen 30 372 62 BRÄKNA-HOBY

Magnus Persson Ledamot (M)

Ola Robertsson Ledamot (S) Lindblomsvägen 8 B 372 32 RONNEBY
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Margareta Yngvesson Ledamot (S) Ö Brunnsvägen 23 372 36 RONNEBY

Gunnar Ferm Ledamot (S) Brantaforsvägen 23 372 50 KALLINGE

Ulrik Lindkvist Ledamot (S) Gamla Riksvägen 106 372 62 BRÄKNE-HOBY

Mikael Karlén Ledamot (MP)
- - - - ( ..... - - ""':";,; -.J-- • - - -- .. - ~-,: > .. -~ --
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Liz Stridh Ersättare (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLINGE

Ylva Olsson Ersättare (SD) Hästhovsvägen 26 372 38 RONNEBY

Yannick Luoma la Ersättare (C) Växjövägen 116 372 91 RONNEBY

Lars Saager Ersättare (M) Kärragårdsvägen 39 372 94 LISTERBY

Curt Pieu lell Ersättare (M) Plogvägen 11 372 33 RONNEBY

Bengt Callinggård Ersättare (FP) Sköneviksvägen 13 372 91 RONNEBY

Af 1cr ß2- rJ )fo



Tommy Arvidsson Ersättare (S) Ronnebyvägen 70 372 53 KALLING E

Per Dover Ersättare (S) Hyllebärsvägen 53 372 38 RONNEBY

Oscar Revoledo Ersättare (S) Lindvägen 33 372 53 KALLING E

Johnny Håkansson Ersättare (S)

Christer Svantesson Ersättare (S) Hartsvägen 7 372 60 BRÄKNE HOBY

Lena Rosén Ersättare (V) Svaneviksvägen 372 97 RONNEBY

Willy Persson Ersättare (KD) Högmarksvägen 7 372 34 RONNEBY

rJ rr I)- ~ 1/-0



SOCIALNÄM NDEN

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Åsa Evaldsson Ordförande (M) Aklejavägen 39 372 39 RONNEBY

Birgitta Larsson l:e vice ordf. (RP) Garvaregatan 3 372 39 RONNEBY

Malin Månsson 2:e vice ordf. (S) Svarvarevägen 18 372 30 RONNEBY

Liz Stridh Ledamot (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLINGE

Ylva Olsson Ledamot (SD) Hästhovsvägen 26 372 38 RONNEBY

Birgitta Lagerlund Ledamot (M) Norrkåsavägen 31 372 94 LISTERBY

Kerstin Haraldsson Ledamot (C) Siggamålavägen 23 370 12 HALLABRO

Ylva Särnmark Ledamot (FP) Lavendelvägen 39 372 39 RONNEBY

Ingrid K Karlsson Ledamot (S) Hellmans väg 4 372 74 RONNEBY
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Ann Arieklo Ledamot (S) Folkhögskolevägen 1 372 60 BRÄKNE-HOBY

Tomas Svensson Ledamot (S)

Kevin Lill Ledamot (S) Wredes väg 13 372 30 RONNEBY

O mid Hassib Ledamot (V) Tibastvägen 3 372 60 KALLING E
- -- -- - ·- - - ~- -- -
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Magnus Stridh Ersättare (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLING E

Linda Johansson Ersättare (SD) Studentvägen 5 : 1304 372 40 RONNEBY

Anna Diurhuus-Gundersen Ersättare (M) Jordövägen 27 370 24 NÄTIRABY

Christoffer Laz Ersättare (M) Lindblomsvägen 6 ß, lgh 1202 372 32 RONNEBY

Monica Fredriksson Ersättare (C)

Anna-Mi Tamsel Ersättare (KD)

N~~ ~ ftO



Rolf Loberg Ersättare (RP) Lönnamovägen 28 372 51 KALLING E

Sara Bengtsson Ersättare (S) Pensionatsvägen 3A 372 97 RONNEBY

Martin Moberg Ersättare (S) Gångbrogatan 6 372 37 RONNEBY

Eva Bien now Ersättare (S) Hansatorpsvägen 5 372 75 JOHAN NISH US

Anja Bennhagen Ersättare (S) Kockumsvägen 37 372 50 KALLING E

Annette Rydell Ersättare (S) Gäddegölsvägen 21 370 17 ERINGSBODA

Sylvia Edvinsson Ersättare {MP) Ängsjömåla 15 370 17 ERINGSBODA
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UTSI LDN I NGSNÄM NDEN

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Lennarth Förberg Ordförande (M) Kidövägen 10 372 74 LISTERBY

Tim Svanberg l:e vice ordf. (C) Fribergs väg 14 372 31 RONNEBY

Jan-Eric Wild ros 2:e vice ordf. (S) Kungsgatan 15 372 30 RONNEBY

Stefan Österhof Ledamot (S) Galtsjövägen 2 Belganet 370 12 HALLABRO

Marie Ohlsson Ledamot (S) Mistelvägen 12 372 53 KALLINGE

Timmie Hansson Ledamot (S) Volontärbacken 7C 372 32 RONNEBY

Rune Kronkvist Ledamot (S) Hagvägen 23 372 60 BRÄKNE-HOBY

Lova Necksten Ledamot (MP) Yxnarumsvägen 77 372 74 LISTERBY

Erik Ohlson Ledamot (V) Karlstorpsgatan 12 372 36 RONNEBY
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Christian Mah rie Ledamot (FP) Hasselbergsvägen 2 372 37 RONNEBY

Silke Jacob Ledamot (C) Halasjövägen 17 370 12 HALLABRO

Christer Stenström Ledamot (M) Peder Halmsgatan 10 C 372 35 RONNEBY

Lars Saager Ledamot (M) Kärragårdsvägen 39 372 94 LISTER BY

Magnus Stridh Ledamot (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLING E

Ylva Olsson Ledamot (SD) Hästhovsvägen 26 372 38 RONNEBY

.,

- :-=:. < " - -·· - -
Tina Lindqvist Ersättare (S) Västra Torggatan 7 D 372 30 RONNEBY

Marie Holm Ersättare (S)

Eva Karlsson Ersättare (S)

Jonas Pettersson Ersättare (S)

N(f $' .rJ Ao



Bengt-Christer Nilsson Ersättare (S)

Johnny Håkansson Ersättare (S)

Ingrid Karlsson Ersättare (S)

Lennart Gustavsson Ersättare (FP)

Emelie Olsson Ersättare (C) Norra Sävsjömålavägen 10 372 62 BRÄKNE-HOBY

Kent Carlsson Ersättare (M)

Helene Fogelberg Ersättare (M) Sadelmakaregatan 2 372 39 RONNEBY

Martin Engelsjö Ersättare (M) Karlstorpsgatan 16 372 36 RONNEBY

Stefan Jönsson Ersättare (RP)

Liz Stridh Ersättare (SD) Skolvägen 8 372 52 Kal linge
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ÄLDRENÄMNDEN

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Sune Håkansson Ordf. (RP) Johannishusvägen 46 372 75 JOHANNISHUS

Anders Lund l:e vice ordf. (M) Ronnebyvägen 77 370 12 HALLABRO

Bo Johansson 2:e vice ordf. (S) Blodrotsvägen 2 372 39 RONNEBY

Ylva Olsson Ledamot (SD) Hästhovsvägen 26 372 38 RONNEBY

Tomas Lund Ledamot (SD) Eringsbodavägen 156 372 92 KALLINGE

Ingrid Carlsson Ledamot (M)

Susanne Petersson Ledamot (C)

Johannes Chen Ledamot (KD) Risatorpsvägen 65 372 34 RONNEBY

Annette Rydell Ledamot (S) Gäddegölsvägen 21 370 17 ERINGSBODA

Nry ~ ~ /fO



Monika Lindqvist Ledamot (S) Björkekärrsvägen 4 372 50 KALLING E

Johnny Håkansson Ledamot (S) Djupaforsvägen 8 372 52 KALLING E

Sylvia Edwinsson Ledamot (MP) Ängsjömåla 15 37017 ERINGSBODA

Ally Karlsson Ledamot (V)
- - - . -· ·,· - -·

-

- - -· --
Sandra Bergkvist Ersättare (SD) lglasjövägen 18 372 75 JOHANNISHUS

Bodil Äikas Ersättare (SD) Gamla Kongavägen 21 370 12 HALLABRO

Monia Svensson Ersättare (RP) Eringsbodavägen 34 372 92 KALLINGE

Gustav Glans Ersättare (M) Trädgårdsgatan 9 372 36 RONNEBY

Therese Åberg Ersättare (M)

Ulla Samuelsson Ersättare (C)
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Laila Andersson Ersättare (FP)

Christer Åkesson Ersättare (S)

Lindis Olsson Ersättare (S)

Agneta Wild ros Ersättare (S) Johan Anderssons Väg 23 372 75 JOHANN ISHUS

Kristen Nordgren Ersättare (S) Björkvägen 1 372 61 BRÄKNE-HOBY

Börje Johansson Ersättare (S)

Birgitta Andersson Ersättare (S)

~ ct rJ lfO
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VALNÄMNDEN

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Anders Härdelin Ordförande (M) Ringgatan 16 372 32 RONNEBY

Susanne Pettersson l:e vice ordf. (RP)

Tina Lindqvist 2:e vice ordf. (S) Västra Torggatan 7 D Lgh 1103 372 30 RONNEBY

Catharina Christensson Ledamot (S) Mölleskogsvägen 19 D 372 61 BRÄKNE HOBY

Stefan Österhof Ledamot (S) Galtsjövägen 2 Belganet 370 12 HALLABRO

Agnetha Wild ros Ledamot (S) Johan Anderssons Väg 23 372 75 JOHANNISHUS

Kenneth Hasselberg Ledamot (S) Älgbacken 7 B 372 34 RONNEBY

Peter Bowin Ledamot (V) Karlstorpsgatan 7 A 372 36 RONNEBY

Gerdt-Erik Gerdtsson Ledamot (FP) Övre Brunnsvägen 15 372 36 RONNEBY
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Claes Diurhuus-Gundersen (M) Ledamot (M) Södra Jordövägen NÄITRABY

Stefan Lindström Ledamot (RP) Alrunavägen 14 372 39 RONNEBY

Christer Lekse li Ledamot (SD) Fornminnevägen 8 372 37 RONNEBY

Nicolas Westrup Ledamot (SD) Boahagavägen 28 372 95 JOHANNISHUS
- -

-

Lindis Olsson Ersättare (S) Ormbunksvägen 11 372 38 RONNEBY

Nils Nilsson Ersättare (S)

Martin Moberg Ersättare (S) Gångbrogatan 6, lgh 1303 372 37 RONNEBY

Margareta Yngvesson Ersättare (S) Övre Brunnsvägen 23 372 36 RONNEBY

Sa neia Kaz ma Ersättare (S) Åsgropsvägen 4 372 50 KALLINGE

Sven-Åke Karlén Ersättare (MP) Ågårdsgatan 1 B 372 35 RONNEBY
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Joakim Jonasson Ersättare (FP) Svalörtsvägen 10 372 37 RONNEBY

Eva Johansson Ersättare (C)

Olle Helt Ersättare (M) Ronnebyvägen 59 370 12 HALLABRO

Ola Svensson Ersättare (RP)

Liz Stridh Ersättare (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLINGE

Magnus Stridh Ersättare (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLINGE

Johannes Chen Ersättare (KO) Risatorpsvägen 65 372 34 RONNEBY
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Ordförande

l:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Ersättare

Ersättare

Ersättare
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NÄMNDEMÄN
(Efter val 2014)
Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Agneta Wild ros Ledamot ($) Johan Anderssons Väg 23 372 75 JOHANN ISHUS

Rune Kronkvist Ledamot ($) Hagvägen 23 372 60 BRÄKNE-HOBY

Jan-Olof Ahlström Ledamot (S) Rosengatan 1 O 372 30 RONNEBY

Ulla-Kerstin Andersson Ledamot (S) Östra Varevägen 19 372 34 RONNEBY

Lindis Olsson Ledamot (S)

Sane la Kaz ma Ledamot (S) Åsgropsvägen 4 372 50 KALLINGE

Vakant Ledamot (MP)

Anders Stenberg Ledamot (V) Västra Dragsnäsvägen 10 372 97 RONNEBY

Joakim Jonasson Ledamot (FP) Svalörtsvägen 10 372 37 RONNEBY
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Kerstin Mattisson Ledamot (C) Backarydsvägen 80 372 62 BRÄKNE-HOBY

Kjell GG Johansson Ledamot (M) Nyponvägen 4 e 372 61 BRÄKNE-HOBY

Anders Härdelin Ledamot (M) Ringgatan 16 372 32 RONNEBY

The rés e Åberg Ledamot (M) Ringgatan 16 372 32 RONNEBY

Monia Svensson Ledamot (RP) Eringsbodavägen34 372 92 KALLINGe

Rose-Marie Lekse li Ledamot (SD) Fornminnevägen 8 372 37 RONNEBY

Christer Lekse li Ledamot (SD) Fornminnevägen 8 372 37 Ronneby
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AB RONNEBY HELSOBRUNN
OBS Fr o m 2015-05-01 (Efter val 2014)
Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Roger Fredriksson Ordf. (M) Box 89 370 12 HALLABRO

Kenneth Michaelsson l:e vice ordf. ( C) Mjölkörtsvägen 8 372 39 RONNEBY

Malin Norfall 2:e vice ordf. (S) Blåbärsvägen 3 C 372 38 RONNEBY

Tommy Andersson Ledamot (S) Ronnebyvägen 7D 372 53 KALLINGE

Jan-Eric Wild ros Ledamot (S) Kungsgatan 15 372 30 RONNEBY

Malin Månsson Ledamot (S) Svarvarevägen 18 372 30 RONNEBY

Ola Robertsson Ledamot (S)

Peter Bowin Ledamot (V) Karlstorpsgatan 7A 372 36 RONNEBY

Lova Necksten Ledamot (MP) Yxnarumsvägen 77 372 74 LISTER BY
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Åsa Evaldsson Ledamot (M) Aklejavägen 39 372 39 RONNEBY

Lennarth Förberg Ledamot (M) Kidövägen 10 372 74 LISTER BY

Roger Gardell Ledamot (FP) Dackevägen 9 372 37 RONNEBY

Nicolas Westrup Ledamot (SD) Boahagavägen 28 372 95 JOHANN ISHUS

Tomas Lund Ledamot (SD) Eringsbodavägen 156 372 92 KALLINGE

Tim Svanberg Ledamot (C) Fribergs väg 14 372 31 RONNEBY
- - - - -- -- .. - =' - -·

' .. - -
- ,- -- - - - -- -

Bo Johansson Ersättare (S) Blodrotsvägen 2 372 39 RONNEBY

Annette Rydell Ersättare (S) Gäddegölsvägen 21 370 17 ERINGSBODA

Mikael Karlsson Ersättare (S) Björkerydsvägen 7 372 62 BRÄKNE-HOBY

Margareta Yngvesson Ersättare (S) ö Brunnsvägen 23 372 36 RONNEBY
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Stefan Österhof Ersättare (S) Galtsjövägen 2 Belganet 37012 HALLABRO

Monika Lindqvist Ersättare (S)

Martin Moberg Ersättare (S) Gångbrogatan 6 372 37 RONNEBY

Anders Bromée Ersättare (M) Röabyvägen 9 372 62 BRÄKNE-HOBY

Lena Karstensson Ersättare (M) Väbynäsvägen 40 372 63 BRÄKNE-HOBY

Nils Ingmar Thorell Ersättare (FP) Dackevägen 6 372 37 RONNEBY

Willy Persson Ersättare (KD) Högmarksvägen 7 372 34 RONNEBY

Anna Carl brant Ersättare (RP) Älgbacken 2 B 372 34 RONNEBY

Ylva Olsson Ersättare (SD) Hästhovsvägen 26 372 38 RONNEBY

Liz Stridh Ersättare (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLING E

~ ;!}- ~ /-}o



Silke Jacob Ersättare (C) Halasjövägen 17 37012 HALLABRO

Christoffer Stenström Ombud (M) Ågårdsgatan 5 e 372 35 RONNEBY·

Vakant Ombud ers (S)

Jan-Anders Palmqvist Förtrrevisor (S) Västra Källängsvägen 6 372 37 RONNEBY

Birger Petersson Förtrrevisor ers (S) Norra Nabbenvägen 57 372 97 RONNEBY
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Kommunsamverkan Cura individutveckling

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Malin Månsson Ledamot (S) Svarvarevägen 18 372 30 RONNEBY

Birgitta Lagerlund Ledamot (M) Norrkåsavägen 31 372 94 LISTERBY

Bo Johansson Ersättare (S) Blodrotsvägen 2 372 39 RONNEBY

Kerstin Haraldsson Ersättare (C) Siggamålavägen 23 37012 HALLABRO

Thomas Håkansson Revisor (C)

Bo Larsson Revisor ers (S)
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AB Ronneby Industrifastigheter ABRI
OBS Fr o m 2015-05-01
Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Anders Bromeé Ordförande (M) Hartsvägen 3 372 60 BRÄKNE-HOBY

Olle Olsson l:e vice ordf. (RP) Ga rva regata n 3 372 39 RONNEBY

Håkan Robertsson 2:e vice ordf. (S)

Tomas Lund Ledamot (SD) Eringsbodavägen 156 372 92 KALLINGE

Ylva Olsson Ledamot (SD) Hästhovsvägen 26 372 38 RONNEBY

Magnus Persson Ledamot (M)

Gilbert Nilsson Ledamot (C) Älgbacken 3 C 372 34 RONNEBY

Mats Johansson Ledamot (S)

Jan-Olof Ahlström Ledamot (S) Rosengatan 1 O 372 30 RONNEBY
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Mikael Mårtensson Ledamot (S)

Martin Moberg Ledamot (S) Gångbrogatan 6 372 37 RONNEBY

Nils Ingmar Thorell Ombud (FP) Dackevägen 6 372 37 RONNEBY

Bo Johansson Ombud ers (S) Blodrotsvägen 2 372 39 RONNEBY

Birger Petersson Förtrrevisor (S)

Jan-Anders Palmqvist Förtrrevisor esr (S) Västra Källängsvägen 6 372 37 RONNEBY
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Ronneby Miljö & Teknik AB
OBS Fr o m 2015-05-01
Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Bengt Holm Ordförande (C) Värmansmålavägen 12 37011 BACKA RYD

Jesper Rehn l:e vice ordf. (FP) Söderstrandsvägen 2 372 94 LISTER BY

Christer Hallberg 2:e vice ordf. (S) Barkvägen 3 372 60 BRÄKNE-HOBY

Thomas Svensson Ledamot (S)

Börje Johansson Ledamot (S)

Kristina Rydén Ledamot (S) Utmarksvägen 28 372 34 RONNEBY

Nils-Erik Mattson Ledamot (MP) Vierydsvägen 30 372 33 RONNEBY

Peter Robertsson Ledamot (C) Bålebrovägen 24 372 36 RONNEBY

Linda Lantz Ledamot (M) Gråbovägen 6 372 39 RONNEBY
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Christer Lekse li Ledamot (SD) Fornminnevägen 8 372 37 RONNEBY

Liz Stridh Ledamot (SD) Skolvägen 8 372 52 KALLINGE

Nils Ingmar Thorell Ombud (FP) Dackevägen 6 372 37 RONNEBY

Bo Johansson Ombud ers (S) Blodrotsvägen 2 372 39 RONNEBY

Kjell GG Johansson Förtrrevisor (M) Nyponvägen 4 C 372 61 BRÄKNE-HOBY

Vakant Förtrrevisor ers
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Ronneby Brunn AB
OBS Fr o m 2015-05-01
Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Anders Bromeé Ordförande (M) Hartsvägen 3 372 60 BRÄKNE-HOBY

Olle Olsson l:e vice ordf. (RP) Garvaregatan 3 372 39 RONNEBY

Håkan Robertsson 2:e vice ordf. (S)

Tomas Lund Ledamot (SD) Eringsbodavägen 156 372 92 KALLING E

Ylva Olsson Ledamot (SD) Hästhovsvägen 26 372 38 RONNEBY

Magnus Persson Ledamot (M)

Gilbert Nilsson Ledamot (C) Älgbacken 3 C 372 34 RONNEBY

Mats Johansson Ledamot (S)

Jan-Olof Ahlström Ledamot (S) Rosengatan 1 O 372 30 RONNEBY
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Mikael Mårtensson Ledamot (S)

Martin Moberg Ledamot (5) Gångbrogatan 6 372 37 RONNEBY

Nils Ingmar Thorell Ombud (FP) Dackevägen 6 372 37 RONNEBY

Bo Johansson Ombud ers (S) Blodrotsvägen 2 372 39 RONNEBY

Birger Petersson Förtr. revisor (S) Norra Nabbenvägen 57 372 97 RONNEBY

Jan-Anders Palmqvist Förtr. revisor ers (S) Västra Källängsvägen 6 372 37 RONNEBY
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AB Ronnebyhus
OBS Fr o m 2015-05-01
Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Johan Sandberg Ordförande (M)

Mats Paulsson l:e vice ordf. (C)

Ronny Pettersson 2:e vice ordf. (M)

Bengt-Christer Nilsson Ledamot (S)

Kenth Zickbauer Ledamot (S) Hjortronvägen 12 372 38 RONNEBY

Charlotte Karlberg Ledamot (S) Trädgårdsgatan 15 372 36 RONNEBY

Mats Karlsson Ledamot (S)

Thomas Svensson Ledamot (FP)

Claes Diurhuus-Gundersen Ledamot (M) Jordö 370 24 NÄTIRABY
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Nicolas Westrup Ledamot (SD) Boahagavägen 28 372 95 JOHANN ISHUS

Tomas Lund Ledamot (SD) Eringsbodavägen 156 372 92 KALLING E

Nils Ingmar Thorell Ombud (FP) Dackevägen 6 372 37 RONNEBY

Bo Johansson Ombud ers (S) Blodrotsvägen 2 372 39 RONNEBY

Henrick Gyll berg Förtrrevisor ers (RP) Sadelmakaregatan 22 372 39 RONNEBY

Bo Larsson Förtrrevisor
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort

Anders Lund 1 vice ord. (M) Ronnebyvägen 77 37012 HALLABRO

Nils Nilsson Ledamot (S)

Ola Robertsson Ledamot (S)

Angela Leyton Ledamot (V)

Mats Paulsson Ledamot (C)

Sara Bengtsson Ersättare (S)

Jan-Erik Wildros Ersättare (S)

Peter Bowin Ersättare (V) Karlstorpsgatan 7 A 372 36 RONNEBY

Christoffer Laz Ersättare (M) Lindblomsvägen 6 B 372 32 RONNEBY
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Magnus Gustafsson Ersättare (C)

Bo Larsson Revisor (S) Svalemålavägen 67 372 63 BRÄKNE-HOBY

Thomas Håkansson Revisor ers (C)
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Region Blekinges regionstyrelse

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Malin Norfall Ledamot (S)

Johannes Chen Ledamot (KO)

Lennart Förberg Ledamot (M)

Tommy Andersson Ersättare (S)

Roger Fredriksson Ersättare (M)

Nicolas Westrup Ersättare (SD)
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Samverkansnämnd i Blekinge

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Anders Lund Ledamot (M) Ronnebyvägen 77 37012 HALLABRO

Bo Johansson Ersättare (S) Blodrotsvägen 2 372 39 RONNEBY
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Krisledningsnämnd
OBS! Enligt reglementet för krisledningsnämnden ska nämnden vara personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott
Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
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Huvudman för Sparbanksstiftelsen Kronan

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Nils Ingmar Thorell Huvudman (FP) Dackevägen 6 372 37 RONNEBY
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REVISORER och REVISORSERSÄTTARE I FÖRVALTANDE STIFTELSER

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti Adress PostNr Ort
Revisor (S)

Revsior suppl (M)

För Stiftelsen Ronneby kommun social samfond samt Stiftelsen Edith Sunessons donation krävs auktoriserad eller godkänd revisor
pga att tillgångarna överstiger 10 basbelopp

Aukt revisor

Revisor suppl
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