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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2014-01-30

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par- När- § 17
ti
varo

§

Ja Nej Avs

Ledamot
1.

Roger Fredriksson

M

----

2.

Lena Karstensson

M

X

X

3.

Lennarth Förberg

M

X

X

4.

Susanne Lundgren

M

----

5.

Claes Diurhuus

M

X

X

6.

Christoffer Stenström

M

X

X

7.

Anna Espenkrona

M

----

8.

Anders Lund

M

X

X

9.

Kjell G G Johansson

M

X

X

10. Anders Bromée

M

X

X

11. Christer Stenström

M

X

X

12. Kenneth Michaelsson C

X

X

13. Thomas Håkansson

C

X

X

14. Kristina Valtersson

C

X

X

15. Monia Svensson

C

----

16. Mats Paulsson

C

X

17. Hillevi Andersson

C

----

18. Roger Gardell

FP

X

19. Nils Ingmar Thorell

FP

X

X

20. Christian Mahrle

FP

X

X

21. Willy Persson

KD

X

22. JanAnders Palmqvist

S

X

X

23. Margareta Yngvesson S

X

X

24. Bo Johansson

S

X

X

25. Monika Lindqvist

S

X

26. Tommy Andersson

S

X

X

27. Ingrid Karlsson

S

X

X

X

X

X

X

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs
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Ronneby kommun
Datum 2014-01-30

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par- När- § 17
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

28. Ann-Margret Olofsson S

X

X

29. Anette Rydell

S

X

X

30. Johnny Håkansson

S

----

31. Ewa Svensson

S

X

X

32. Jan-Eric Wildros

S

X

X

33. Malin Månsson

S

X

X

34. Eva Blennow

S

----

35. Birgitta Andersson

S

X

X

36. Anders P Petersson

S

X

X

37. Peter Bowin

V

X

X

38. Erik Ohlson

V

X

39. Angela Leyton

V

----

40. Marcus Jingfors

---

----

41. Nils-Erik Mattsson

MP

X

42. Tomas Lund

SD

----

43. Anna-Mi Kullman

--

X

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

X

45. Andreas Andersson

--

----

46. Stefan Kullman

--

X

X

47. Sune Håkansson

RP

X

X

48. Anna Carlbrant

RP

X

X

49. Ola Svensson

RP

X

X

§
Avs

X

X

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs
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Ronneby kommun
Datum 2014-01-30

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par När-ti varo

§ 17
Ja

Ersättare

Nej

§
Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

1.

Tomas Lundberg

M

2.

Fredrik Stark

M

3.

Christoffer Laz

M

X

X

Tj ers

4.

Anders Härdelin

M

X

X

Tj ers

5.

Olle Helt

M

X

6.

Kjell Hedlund

M

7.

Kerstin Haraldsson

C

X

X

Tj ers

8.

Birger Svensson

C

X

X

Tj ers

9.

Bengt Holm

C

X

X

Tj ers

Tj ers X inkallad

10. Susanne Östergaard

FP

11. Johan Sandberg

FP

12. Johannes Chen

KD

X

13. Rune Kronkvist

S

X

X

Tj ers

14. Tina Lindqvist

S

X

X

Tj ers

15. Stefan Österhof

S

16. Ingrid Nilsson

S

17. Nils Nilsson

S

18. Johanna Magnusson

S

19. Hans Häll

S

20. Marie Ohlsson

S

21. Ally Karlsson

V

X

X

Tj ers

22. Omid Hassib

V

23. Helena Augustsson

MP

X

X

Tj ers

24. Mats Olsson

MP

25. Vakant

SD

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD

X
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Ronneby kommun
Datum 2014-01-30

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par- När- § 17
ti
varo
Ja

Ersättare
28. Birgitta Larsson

RP

29. Henrick Gyllberg

RP
39

§

Nej

3

Avs +

J

Frånv

a

5 2

Anteckningar

§
Nej

Avs

Ja

Nej Avs
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2014/1
§ 1 Justering av dagordningen
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) föreslår att dagordningen justeras enligt följande:
Sammanfattning
Två ärenden har tillkommit, fyllnadsval efter Per Ericsson (RP) ersättare i Valnämnden och Valberedningen, läggs innan punkt 3 på dagordningen samt ett medborgarförslag från Pär Eliasson om det
offentliga mötet som hölls bakom stängda dörrar, läggs efter punkt nio på dagordningen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2014/2
§ 2 Allmänhetens frågestund

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 3 Fyllnadsval efter Per Ericsson (RP), ersättare i Valnämnden och Valberedningen
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-27

KF §268/2013 2013-12-12, Anhållan om
entledigande från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige, Valnämnden och
Valberedningen, Per Ericsson, RP, samt
nyval,

Sammanfattning
Fyllnadsval efter Per Ericsson (RP), ersättare i Valnämnden och Valberedningen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Stefan Lindström (RP) till ny ersättare i Valnämnden och Ola
Svensson (RP) till ny ersättare i Valberedningen.
_____________________
Exp:

Stefan Lindström
Ola Svensson
Valnämnden
Sune Håkansson
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 4 Fyllnadsval efter Jennie Koskela (RP) ersättare i Utbildningsnämnden
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-12-12

KF §269/2013 2013-12-12, Anhållan om
entledigande från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden, Dan Håkansson
(RP), samt nyval

Sammanfattning
Fyllnadsval efter Jennie Koskela (RP) ersättare i Utbildningsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Sune Håkansson (RP) till ny ersättare i Utbildningsnämnden.
_____________________
Exp:

Sune Håkansson
Utbildningsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2014/26
§ 5 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige,
Marcus Jingfors (OPOL)
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-17

Anhållan om entledigande från uppdrag
som ledamot i Kommunfullmäktige, Marcus Jingfors (OPOL), samt nyval, Marcus
Jingfors

Sammanfattning
Marcus Jingfors (OPOL) anhåller om entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marcus Jingfors (OPOL) från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige.
Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för utseende av ny ledamot i Kommunfullmäktige.
_____________________
Exp:

Marcus Jingfors
Länsstyrelsen
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/441
§ 6 Anmälan av medborgarförslag från Bengt Göran Svensson om att parkeringstiderna i Ronneby revideras
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-12-19

Medborgarförslag att parkeringstiderna i
Ronneby revideras, Bengt Göran Svensson

Bengt Göran Svensson har lämnat in följande medborgarförslag om att parkeringstiderna i Ronneby
revideras. Bengt Göran Svensson presenterar själv sitt medborgarförslag för Kommunfullmäktige.
Sammanfattning
”Jag föreslår att parkeringstiderna i Ronneby revideras. Nedan visas exempel.
Framförallt behöver tider ändras vid Kulturcentrum/Willys, som är navet för turister och besökare.
Med möjlighet att parkera fyra timmar hinner man besöka kulturkvarteren i lugnt tempo, man kan
delta i aktiviteter på Kulturcentrum utan att behöva gå ut och flytta bilen och man kan delta i kyrkans verksamhet.
Nu ska fastigheten på Järnvägsgatan rivas och vi i funktionshinderföreningarna, som haft parkeringstillstånd på fastigheten, har flyttat till Tingsgatan/Karlskronagatan. Där är tvåtimmarsparkering.
Med möjlighet att parkera fyra timmar, kan de som inte orkar promenera från järnvägsstationen
eller mejeritorget delta i möten utan risk för parkeringsbot.”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Bengt Göran Svensson
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2014/9
§ 7 Anmälan av medborgarförslag från Lennarth Gustafsson om utsmyckning av
rondell Östra infarten till Ronneby
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-07

Medborgarförslag om utsmyckning av
rondell östra infarten till Ronneby, Lennarth Gustafsson

Lennarth Gustafsson har lämnat in följande medborgarförslag om utsmyckning av rondellen till
Östra infarten till Ronneby
Sammanfattning
”Maritim utsmyckning av rondellen östra infarten till Ronneby.
Bakgrund, Rondellen vid östra infarten till Ronneby har aldrig fått någon tilltalande utsmyckning.
Det har försökts med blommor av olika sorter. De är nu borta och kvar är ett träd och gräsmatta.
Inte speciellt säljande och framförallt så lockar det en hel del bilister att köra rakt över rondellen
istället för runt den. En annan viktig parameter är att Ronneby inte vid någon infart saluför sig som
en kuststad.
Förslag, Ronneby måste markant öka sin marknadsföring om det kustnära staden. Infartsrondellen
är en utmärkt marknadsföringsplats. Jag föreslår att rondellen vid östra infarten smyckas med maritimt inslag t ex ett stort stockankare typ infarten till Karlskrona alternativt en modell av Gåsfetens
fyr, Sveriges första gasdrivna AGA-fyr.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Lennarth Gustafsson
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2014/32
§ 8 Anmälan av medborgarförslag från Annika Gylling angående mer information
om våra historiska sevärdheter utmed E 22
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-17

Medborgarförslag angående mer information om våra historiska sedvärdheter utmed E22, Annika Gylling

Annika Gylling har lämnat in följande medborgarförslag angående mer information om våra historiska sevärdheter utmed E 22.
När jag var på styrelsemöte i Listerby - Förkärla hembygdsförening 21 maj 2013, (är sekreterare i
föreningen) fick jag möjligheten för föreningens räkning och Ronneby kommun, att lämna i n ett
medborgarförslag enligt justerat protokoll.
Sammanfattning
”När man kör på E 22, antingen mot Ronneby eller mot Karlskrona och man kommer till vägen som
går upp till Tving(strax innan, strax efter Listerby), där finns då en markering, att in på vägen mot
Tving finns en Sevärdhet.
Vad är det då? Där finns ingen information!
Mitt förslag är att Ronneby kommun sätter dit en informationsskylt att det gäller vår Björketorpssten. Och på platsen föreslår jag att det också ska finnas mer och tydlig information om Björketorpsstenen.
Och likadant borta vid Hjortahammar vägskäl, alltså vägen mot Hasslö, där föreslår jag att dets ska
finnas en information om att ”där borta” finns det intressanta Hjortahammar Gravfält.
Och så småningom också det som man upptäckt upp vid Västra Vång!
Föreslår att detta är ett väldigt bra sätt att föra reklam för Ronneby kommun som har en så intressant historia, mycket mer än vad folk känner till. Nu kan folk stanna mer i vår kommun och till exempel handla saker och gynna den verksamheten också.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Annika Gylling
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2014/33
§ 9 Anmälan av medborgarförslag från Mikael Jönsson angående ändring av de allmänna bestämmelserna gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-17

Medborgarförslag angående ändring av
de allmänna bestämmelserna gällande
fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.,
Mikael Jönsson

Mikael Jönsson har lämnat in följande medborgarförslag angående ändring av de allmänna bestämmelserna gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.
Sammanfattning
”Jag föreslår att Allmänna ordningsföreskrifterna för Ronneby kommun ändras vad gäller bestämmelserna under § 17, om Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Nuvarande text bör enligt min
mening ersättas med följande: ”Tillstånd av polismyndigheten krävs för att använda fyrverkeri och
andra pyrotekniska varor inom samtliga detaljplanlagda områden”.
Motivering, Nuvarande tillståndsplikt gäller endast för de centrala delarna av Ronneby och Kallinge
och olägenheter för människor och djur förekommer även inom andra tättbebyggda områden på
grund av pyrotekniska aktiviteter.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Mikael Jönsson
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2014/34
§ 10 Anmälan av medborgarförslag från Thomas Svensson om att vid påfarten mot
Karlskrona från Sörby handelsområde gallra bort allt sly så att grönområdet med en
stor fin ek får en framträdande roll
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-20

Medborgarförslag att vid påfarten mot
Karlskrona från Sörby handelsområde
gallra bort allt sly så att grönområdet med
en stor fin ek får en framträdande roll,
Thomas Svensson

Thomas Svensson har lämnat in följande medborgarförslag om att vid påfarten mot Karlskrona från
Sörby handelsområde gallra bort allt sly så att grönområdet med en stor fin ek får en framträdande
roll.
Sammanfattning
”När man kör ut från Ronneby mot Sörby handelsområde och kör upp på påfarten mot Karlskrona,
så finns där ett grönområde där det står en stor och fin ek, Men man ”ser inte skogen för alla träden”, så mitt förslag är att man gallrar och tar bort allt sly. Då får eken som ju ändå ingår i vårt
landskapsvapen en framträdande roll utmed E 22 där det passerar en mängd fordon.
Samtidigt norr om E 22 mittemot eken kommer Viggenplanet att placeras och denna inramningen
av en central plats i kommunen tror jag skulle kunna bli bra. Man skulle även kunna belysa eken så
att man kan ta del av den på natten.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Thomas Svensson
Kommunfullmäktiges presidium
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2013/415
§ 11 Anmälan av medborgarförslag från Pär Eliasson om att det offentliga mötet
som hölls inför lykta dörrar gällande PRIO-dialog med Anders Printz bör göras om
då det strider mot offentlighetsprincipen
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-12-10

Upprepning av tidigare framfört förslag,
Pär Eliasson

2 Skrivelse/brev

2013-12-05

Svar på brev gällande dialogmöte kring
statens PRIO-satsning inom området
psykisk ohälsa, Pär Eliasson

3 Handling

2013-12-05

Förslag på svar till Pär Eliasson, Birgitta Ratcovich

4 Handling

2013-11-25

Medborgarförslag att det offentliga mötet
som hölls inför lykta dörrar gällande
PRIO-dialog med Anders Printz bör göras
om då det strider mot offentlighetsprincipen, Pär Eliasson

Pär Eliasson har lämnat in följande medborgarförslag om att det offentliga mötet som hölls inför
lykta dörrar gällande PRIO-dialog med Anders Printz bör göras om, då det strider mot offentlighetsprincipen. Pär Eliasson presenterar själv sitt medborgarförslag för Kommunfullmäktige.
Sammanfattning
”I Sydöstran utannonserades ett möte i början av veckan, som skulle hållas i Stadshuset i Ronneby
fredagen den 11 oktober 2013 mellan kl 13.00 – 14.00. Jag befann mig i god tid till stadshuset, men
kunde inte finna lokalen för mötet. Jag frågade då i telefonväxeln var mötet hölls. Efter idogt sökande kunde växeltelefonisten få veta att mötet flyttats till Hälsocentret. Jag begav mig dit och blev
insläppt i en låst lokal full med människor.
Min fråga är nu, Hur kunde dessa människor som fanns i lokalen veta att mötet flyttats? Hade det
skett genom Guds uppenbarelse? Varför hade uppenbarelseboken inte nått mig? Ör det för att jag
bor i den by som innan Blekinge erövrades från Danmark hette helvetet. Av svenskarna ändrat till
Helvetesmåla. Numera heter byn Hallabro. Om det nu är sp att mötets deltagare fått kännedom om
mötet genom Guds uppenbarelse, visar det sig att Guds uppenbarelse inte når till helvetet! Därför
visste jag inte att mötet flyttats.
Det fanns inte någon sittplats för mig, så jag blev stående. Marie Söderqvist kom då fram till mig
och bad mig följa med ut, vilket jag gjorde. Hon sa att det krävdes en anmälan för att få närvara vid
mötet. Det sägs det inget om i annonsen.
Ett offentligt möte som landstinget och kommunerna i Blekinge bjuder in till är stängt för mig. Det
är inte möjligt att stänga ute en medborgare från ett offentligt, efter vad jag fått lära mig i skolor och
universitet under mina studier.
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Min resa till Ronneby och mötet som jag blev utkörd från har inneburit avsevärda ekonomiska utlägg!
Mitt förslag är att det offentliga mötet som hölls inför lykta dörrar den 11 oktober 2013 görs om
eftersom det möte som hållits strider om offentlighetsprincipen!”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Pär Eliasson
Kommunfullmäktiges presidium
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2013/359
§ 12 Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M)
från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående tillbyggnaden för
musiksalarna i Knut Hahnsskolan
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-10-31

KF §209/2013 2013-10-31, Anmälan av
interpellation ställd till kommunalrådet
Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående tillbyggnaden för musiksalarna i
Knut Hahnsskolan

2 Handling

2013-10-21

Interpellation till kommunalrådet Roger
Fredriksson angående tillbyggnaden för
musiksalarna i Knut Hahnsskolan, Willy
Persson, KD

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande interpellation ställd till
kommunalrådet Roger Fredriksson (M) angående tillbyggnaden för musiksalarna i Knut Hahnsskolan.
Sammanfattning
”Den senaste om- och tillbyggnaden av lektionssalar i Knut Hahnsskolan var klara till skolstarten
vecka 34 hösten 2013, där utbyggnaden ca 250 m2 är avsedd för musikverksamhet. Men den är inte
byggd med de ljudkrav som lärarna krävt för att verksamheten skall fungera på ett tillfredställande
sätt. Man upptäckte relativt omgående att byggnaden inte var byggd på det sätt som krävs för att
musikverksamheten skall fungera som det var tänkt i utbyggnaden.
Ombyggnad av lokalerna måste göras och påbörjades vecka 40. Det ställer en stor undran hur sådant kan hända?
Har konsulten som ritat och projekterat tillbygget fått full verskap om vad lokalerna skulle användas till?
Har byggmästaren utfört jobbet enligt beställning?
Vad blir kostnaderna för ombyggnaden?
Vem får ta kostnaderna för ombyggnaden?
Varför tog det sex veckor innan ombyggnaden började och när blir den klar?”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 november 2013.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till Kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 februari 2014.
_____________________
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2014/7
§ 13 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från
kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) gällande när skrivelser från Pensionärsorganisationerna ska behandlas
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-03

Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigledamot Bo Johansson (S)
gällande när skrivelser från Pensionärsorganisationerna ska behandlas, Bo Johansson

Kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) ställer en fråga till Kommunstyrelsens ordförande
Roger Fredriksson (M) gällande när skrivelser från Pensionärsorganisationerna ska behandlas.
Sammanfattning
Vid möten och samtal med representanter för pensionärsorganisationerna som representeras i
Kommunala pensionärsrådet, (KPR) kommer ofta frågeställningar upp om hur bristfälligt rådet fungerar.
Skrivelser är inkomna från pensionärsorganisationerna 2011-12-07, 2012-10-17 och 2013-02-21
med just en begäran om ändring av nuvarande reglemente, förslag till reglemente har bifogats de två
senaste skrivelserna. Pensionärsorganisationernas uppfattning är att en ändring av reglementet enligt deras förslag skulle leda till bättre KPR-sammanträden.
Min fråga är därmed till Kommunstyrelsens ordförande, när är det tänkt att skrivelser från pensionärsorganisationerna ska behandlas?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan till Kommunfullmäktige sammanträde den 27
februari 2014.
_____________________
Exp:

Roger Fredriksson
Bo Johansson
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2013/195
§ 14 Information om kommunens krediter
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-10-07

KS §266/2013 2013-10-08, Information
om kommunens krediter

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-30

Information angående kommunens krediter per 31 augusti 2013

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån
med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att
välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 augusti till 445 (491) mkr. Värde inom parantes avser
per 31/12 2012. 38 (35) % av kommunens lånestock om 690 (735) mkr har rörlig ränta eller bunden
ränta högst tre månader. Av lånestocken har 38 (47) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Genomsnittlig kostnadsränta för de åtta första månaderna 2013 uppgick till 2,2 %.
Riksbankens styrränta, reporäntan, ligger sedan i december på
1,00 %.
För det senast omsatta lånet i mitten av september 2013 valdes Stibor 3 månaders räntebindningstid
och 1 års kapitalbindning till en ränta om 1,7 %.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering som ska gälla
för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
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2013/375
§ 15 Fastställa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-10

KS §3/2014 2014-01-14, Revidering av
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §372/2013 2013-12-02, Revidering
av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

3 Handling

2013-11-01

Revidering av lokala föreskrifter för
att skydda människors hälsa och miljön, Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 193/2013
Sammanfattning
Nuvarande lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter är från år 2000 ( KF § 56/2000 ) samt
för småskalig eldning från år 2009 (MHN § 141/2009 ). Det finns utifrån gjorda erfarenheter och lagändringar behov av revidering. Utgångspunkten för förslaget till reviderade föreskrifter har varit att förenkla regelverket.
Bedömning
Förslaget till reviderade föreskrifter finns i ärendets handlingar.
De lokala föreskrifterna föreslås ändras på följande punkter.
Djurhållning inom planlagt område
Hållande av högst fem hönor utan tupp undantas från tillståndsplikten. Sådan djurhållning
bedöms inte medföra någon betydande störningsrisk.
Tillståndsplikten för orm tas bort. Regeln har fått liten betydelse och efterlevnaden är inte
möjlig att kontrollera.
Tomgångskörning
Förbudet mot onödig tomgångskörning (en minut) föreslås gälla i hela kommunen i stället
för som nu inom område med detaljplan. Innebär enklare gränsdragning.
Spridning av gödsel
Lokala regeln föreslås utgå. Regleras tillräckligt av generella bestämmelser.
Skydd för grundvatten
Tillståndsplikten för anordnande av enskild vattentäkt inom vattenskyddsområde föreslås
tas bort. Om det finns behov av en sådan plikt regleras det lämpligen i vattenskyddsföreskriften för respektive vattenskyddsområde. I lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna
kan endast regleras vattenskyddsfråga ur hälsoskyddssynpunkt (förorening av vattnet), inte
vad avser knapphet på vatten.
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Småskalig eldning med fasta bränslen
Dessa regler finns idag i särskild föreskrift tillsammans med rekommendationer om sådan
eldning. Det föreslås att de tvingande reglerna i reviderad form sammanförs med övriga
lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. Reviderade råd och rekommendationer föreslås
överföras till kommunens hemsida.
Yttranden
Förslaget till reviderade föreskrifter har remitterats till Miljöteknik (Ronneby Miljö &
Teknik AB), Tekniska förvaltningen och sotningsdistriktet.
Miljöteknik har meddelat att tillståndsplikten för nya enskilda vattentäkter inom skyddsområde kommer att nu inarbetas i föreskrifterna för Leråkra och Brantafors.
Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det tillräckligt att ändring av vattenföreskrifterna för övriga sker när andra omständigheter påkallar en förändring.
Tekniska förvaltningen har påtalat att om ändringen av tomgångsförbudet medför behov av
omskyltning är det förenat med en kostnad. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer
inte att ändringen medför behov av omskyltning eller nya skyltar. Befintliga informationsskyltar i anslutning till tätorterna kan sitta kvar.
Sotningsdistriktet har inte lämnat några synpunkter.
Kungörelse av lokala föreskrifter
Föreskrifterna kungörs i enlighet med kommunallagen kap3 § 30 på kommunens anslagstavla och hålls tillgängliga på kommunens webbplats. Tidigare krav på kungörelse av länsstyrelsen har upphävts. Dock ska länsstyrelsen underrättas om de reviderade lokala föreskrifterna i enlighet med 44 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderade lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön för Ronneby kommun.
Föreskrifterna översändes till Kommunfullmäktige för fastställelse.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderade lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön för Ronneby kommun med förändringen att tillståndsplikten för orm
ska finnas kvar.
Föreskrifterna översändes till Kommunfullmäktige för fastställelse.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön och att dessa ska gälla fr o m 2014-03-01.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön enligt bilaga 1 och att dessa ska gälla från 2014-03-01.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
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2013/241
§ 16 Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §5/2014 2014-01-14, Socialnämndens
ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §381/2013 2013-12-02, Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 §
och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 3

3 Handling

2013-11-08

Socialnämndens ej verkställda beslut
enligt 9 § och rapportering enligt 28 fg §§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, kvartal 3, Socialnämnden

Socialnämnden § 150/2013
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§
SoL och av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade, tredje kvartalet, föredras för nämndens ledamöter.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet
_____________________
Exp:

Socialnämnden
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2013/3
§ 17 Besvarande av medborgarförslag från Anita Olsson gällande att kommunen
trycker upp klistermärken med texten "Här får du lägga din hundbajspåse" som delas ut till kommunens villaägare
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §6/2014 2014-01-14, Besvarande av
medborgarförslag att kommunen trycker
upp klistermärken med texten "Här får du
lägga din hundbajspåse" som delas ut till
kommunens villaägare som sedan sätter
upp den på sin soptunna

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §386/2013 2013-12-02, Besvarande av medborgarförslag att kommunen
trycker upp klistermärken med texten "Här
får du lägga din hundbajspåse" som delas
ut till kommunens villaägare som sedan
sätter upp den på sin soptunna

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-18

Medborgarförslag från Anita Olsson
om kommunen trycker upp klistermärken med texten "Här kan du lägga
din hundbajspåse"

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-08

Remissyttrande bajspåsar

5 Beslut allmänt ärende

2013-01-30

KF §7/2013 2013-01-31, Anmälan av
medborgarförslag från Anita Olsson gällande att kommunen trycker upp klistermärken med texten "Här får du lägga din
hundbajspåse" som delas ut till kommunens villaägare

6 Handling

2013-01-03

Medborgarförslag att kommunen
trycker upp klistermärken med texten
"Här får du lägga din hundbajspåse"
som delas ut till kommunens villaägare som sedan sätter upp den på sin
soptunna, Anita Olsson

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Anita Olsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen trycker upp klistermärken med
texten ”Här kan du lägga din hundbajspåse” som skickas ut till kommunens invånare som bor i de
olika samhällen och även bostadsområden runt omkring i staden. Sen är det upp till var och en att
klistra den på sin soptunna.
Detta med anledning av att efter att snön smälter ser det bedrövligt ut på gatorna och längs med
skogs- och promenadstigar och då främst alla hundbajspåsar med bajs i som ligger slängda överallt.
Medborgarförslaget har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB.
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Remissvar
Ronneby kommun är med i ett miljöprojekt tillsammans med Tikspac där Tikspac sätter upp stolpar
med hundbajspåsar som hundägarna kan ta påsar ifrån och slänga i en behållare som sitter på stolpen. Tikspac har satt upp 25 stolpar i kommunen. Parkavdelningen sköter dessa stolpar och tömmer
behållarna. Påsarna slängs bland andra sopor i en container som sedan körs ut till Angelskog.
Enligt förslagsställaren skall villaägare klistra på ett klistermärke på sin egen soptunna för att förbipasserande hundägare skall veta att här får jag slänga min hundbajspåse.
Villaägare har idag två sopkärl ett för kompostering och ett kärl för brännbart. Det komposterbara
kör Miljöteknik idag till VMAB i Mörrum för kompostering och framställning av biogas. Enligt
VMAB tar man inte emot komposterbart med hundbajspåsar i p.g.a. att det tar så långt tid innan
påsen förmultnar och denna kommer att fastna i deras maskineri.
Då återstår att kunna klistra dekalen på kärlet med det brännbara i. Allt fler fastighetsägare har månadshämtning och skall en hundbajspåse ligga så länge kommer den att medföra lukt.
Visserligen föreslår förslagsställaren att det skall vara frivilligt att sätta på klistermärket men Miljöteknik anser att det är ett bättre sätt att utöka avtalet med Tikspac om fler stolpar med påsar och kärl
för att få en bra hantering av bajspåsarna.
Miljöteknik föreslå att motionen avslås och att kommunen i stället undersöker alternativet med ett
större samarbete med Tikspac.
Bedömning
Samråd har skett med Tekniska förvaltningen och det finns inget behov av ett utökat samarbete med
Tikspac. Den nuvarande omfattningen fungerar väl.
Hundägarna har ett ansvar se till att hundbajset förs till anordnad papperskorg eller dylikt.
Villaägarnas sopkärl är placerade vid deras villa och inte alltid tillgängligt för förbipasserande.
Framförallt inte längs med gång- och promenadstigar. Dessutom bygger förslaget på att villaägarna
frivilligt sätter upp dekalerna.
I övrigt hänvisas till de stolpar, som i samarbete med Tikspac, är placerade i kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
Att avslå medborgarförslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att klistermärken med texten ”Här kan du lägga din hundbajspåse”
ska tryckas upp och finnas tillgängliga på Medborgarservice tillsammans med information om hur
klistermärket får användas samt att det läggs ut information om detta på hemsidan. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) och Margareta
Yngveson (S).
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Yrkanden
Willy Persson (KD) yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag.
Kenneth Michaelsson (C) och Margareta Yngveson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röster för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röster för avslag till Will Perssons förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, avges till protokollet fogad bilaga, trettionio (39) ja-röster, tre (3) nejröster och fem (5) avstår samt två (2) är frånvarande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att klistermärken med texten ”Här kan du lägga din hundbajspåse”
ska tryckas upp och finnas tillgängliga på Medborgarservice tillsammans med information om hur
klistermärket får användas samt att det läggs ut information om detta på hemsidan. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
_____________________
Exp:

Anita Olsson
Tekniska förvaltningen
Informationsenheten
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2011/310
§ 18 Besvarande av medborgarförslag från Tommy Andersson om att kommunen
köper in cyklar som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §7/2014 2014-01-14, Besvarande av
medborgarförslag från Tommy Andersson
att kommunen köper in cyklar som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §387/2013 2013-12-02, Besvarande av medborgarförslag från Tommy Andersson att kommunen köper in cyklar
som personalen sedan kan köpa genom
löneavdrag

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-31

Medborgarförslag från Tommy Andersson med flera att kommunen köper in cyklar som personalen sedan
kan köpa genom löneavdrag

4 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §85/2012 2012-03-12, Besvarande
av medborgarförslag från Tommy Andersson att kommunen köper in cyklar som
personalen sedan kan köpa genom löneavdrag

5 Handling

2012-03-07

Yttrande över medborgarförslag angående att kommunen köper in cyklar som
personalen sen kan köpa mot löneavdrag

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-05

Medborgarförslag från Tommy Andersson att kommunen köper in cyklar
som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag

7 Beslut allmänt ärende

2011-09-28

KF §237/2011 2011-09-29, Anmälan
av medborgarförslag från Tommy Andersson med flera om att kommunen
köper in cyklar som personalen sedan
kan köpa genom löneavdrag

8 Handling

2011-09-22

Medborgarförslag att kommunen köper in cyklar som personalen sedan
kan köpa genom löneavdrag, Tommy
Andersson

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tommy Andersson med flera har lämnat medborgarförslag om att få kommunanställda att
cykla mer till arbetet. Att kommunen köper in cyklar, el-cyklar samt vanliga som man kan
köpa genom löneavdrag.
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Samma system som användes med datorer till anställda för några år sedan.
Får man folk till att cykla mer befrämjar det både hälsan och miljön.
Medborgarförslaget har remitterats till Personalenheten.
Remissyttrande från Personalenheten:
Samordnings- och utvecklingsenheten har begärt remissyttrande gällande medborgarförslag från
Tommy Andersson med flera om att kommunen ska köpa in såväl ordinära cyklar som elcyklar,
som personalen sedan kan köpa genom löneavdrag.
Den avsedda hanteringen kallas löneväxling och innebär att en anställd byter en del av sin lön mot
en förmån. I det tänkta fallet står kommunen för kostnaden för en cykel gentemot en leverantör och
den enskilde arbetstagaren har en skuld till kommunen. Skulden regleras genom löneavdrag.
Ett bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån.
Ett avdrag görs på lönen före skatt. För den enskilde kan detta få återverkningar i form av lägre
sjuklön, föräldrapenning och pension. För kommunen medför detta dels lägre arbetsgivareavgift,
dels lägre skatteintäkt och eventuellt också lägre inkomst i form av förskoleavgift.
Erfarenheterna från hanteringen av hemdatorerna tydliggör att en rad frågor måste besvaras
innan man beslutar om att använda bruttolöneavdrag för exempelvis inköp av cyklar.
Enligt uppgift från Skatteverket är en cykel en skattepliktig förmån. Den anställde påförs
ett förmånsvärde, vilket motsvarar cykelns marknadsvärde. Detta innebär att eventuell rabatt som kommunen kan få vid inköp av cyklar, inte räknas den anställde tillgodo i förmånshänseende. De ovan beskrivna effekterna blir då motsatta.
Bedömning
Kommunen som arbetsgivare har intagit en restriktiv ställning till att använda modellen
med bruttolöneavdrag för exempelvis köp av cyklar och för övriga frågor som framställs
av personalen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
Att avslå medborgarförslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget
_____________________
Exp:

Tommy Andersson
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2013/102
§ 19 Utdelning från Stiftelsen D. A. Rydéns fond
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §9/2014 2014-01-14, Utdelning från
Stiftelsen D. A. Rydéns fond

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-02

KS AU §390/2013 2013-12-02, Utdelning från Stiftelsen D. A. Rydéns
fond

3 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-15

Utdelning från Stiftelsen D. A. Rydéns
fond

Peter Nordberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Enligt fondens bestämmelser skall 10% av avkastningen varje år läggas till kapitalet. 90% samlas 5
år i taget för ev. utdelning. Utdelningen får efter stadsfullmäktiges i staden beprövande användas till
något för staden nyttigt ändamål, dock ej för löpande utgifter.
År 1993 användes stiftelsens då utdelningsbara medel till inköp av skulptur för utsmyckning av
Brunnsparken samt inköp av konst till den permanenta konstutställningen i Kulturcentrum.
År 1998 användes de utdelningsbara medlen till delfinansiering av Konstverket ”Virvel” på Ronneby torg.
År 2003 beslöt kommunfullmäktige att det då disponibla beloppet skulle reserveras för framtida
användning.
Eftersom två st femårsperioder passerat sedan kommunfullmäktiges senaste beslut är det nu tid att
fullmäktige på nytt får ta ställning till ev användning av stiftelsens upparbetade disponibla avkastning.
2012-12-31 hade Stiftelsens D. A. Rydéns fond ett utgående kapital om 256 189:-. Disponibel avkastning som upparbetats sedan 1998 var 59 910:-. 59 910:- är således, efter kommunfullmäktiges
beslut, disponibelt för utdelning enligt stiftelsens bestämmelser.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att disponibel avkastning från D. A. Rydéns fond ej används detta år
utan reserveras för framtida bruk.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att disponibel avkastning från D. A. Rydéns fond ej används detta år
utan reserveras för framtida bruk.
_____________________
Exp:

Peter Nordberg
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2013/287
§ 20 Ronneby kommuns miljömål 2014-2016
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §10/2014 2014-01-14, Ronneby kommuns miljömål 2014-2016

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §396/2013 2013-12-16, Ronneby
kommuns miljömål 2014-2016

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-06

Förslag till Ronneby kommuns miljömål, #Ronnebyförmiljön

4 Handling

2013-11-18

Kommunstyrelsens yttrande angående
Ronneby kommuns miljömål 2014-2016,
Kommunstyrelsen

5 Remissvar utg. remiss

2013-11-14

Remissvar angående förslag till Ronneby
kommuns miljömål, Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen

6 Handling

2013-11-08

Remissyttrande över Ronneby kommuns miljömål 2014-2016, Socialnämnden

7 Handling

2013-11-04

Remissyttrande angående Ronneby
kommuns miljömål 2014-2016, Socialnämnden

8 Handling

2013-11-01

Yttrande över Ronneby kommuns miljömål, Miljö- och byggnadsnämnden

9 Handling

2013-11-01

Remiss Miljömålen Cefur 2013-10-31,
Cefur

10 Handling

2013-11-01

VB: MILJÖMÅL, Ronneby naturskyddsförening

11 Handling

2013-11-01

VB: MILJÖMÅL, Friluftsfrämjandets
lokalavdelning i Ronneby

12 Handling

2013-11-01

VB: Remiss på Kommunens Miljömål 2014-2016.doc D nr 2013/287,
Blekinge EXergi Ronneby

13 Handling

2013-10-28

Yttrande gällande Ronneby kommuns
miljömål, Utbildningsnämnden

14 Handling

2013-10-28

Yttrande angående lokala miljömål för
Ronneby kommun, Skogsstyrelsen

15 Handling

2013-10-25

Remiss angående förslag till Ronneby
kommuns miljömål, Ronneby Miljö &
Teknik AB
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16 Handling

2013-10-21

Yttrande över remiss angående förslag
till Ronneby kommuns miljömål och
handlingsplan § 118/2013, Fritid- och
kulturnämnden

17 Handling

2013-10-18

Remiss Miljömål Ronneby kommun,
Olofströms kommun

18 Handling

2013-09-18

Synpunkter på förslag till Ronneby
kommuns miljömål, Bräkneåns Vattenförbund

19 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-02

Ronneby kommuns miljömål 20142016

37(55)

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag till nya lokala miljömål för kommunen som
geografiskt område.
Ronneby kommun har valt att under 2014-2016 fokusera på följande nationella miljökvalitetsmål:
1
4
7
8
10
12
15
16

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande Kust och skärgård
Levande skogar
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

Förslaget har varit ute på bred remiss under perioden 2013-09-03 till 2013-10-31. Efter inkomna
synpunkter har förslaget bearbetas i arbetsgruppen och i miljö- och energirådet. I samrådsredogörelsen redogörs för vilka synpunkter som ändrats och beaktas.
Förslaget till miljömålsdokument har tagits emot positivt till stora delar och många pekar på att det
är ett ambitiöst förslag En viss oro har framkommit ang. det stora antalet lokala mål. Från ursprungsförslaget på 42 mål har efter bearbetning de lokala målen minskats till 37 stycken. Justering
har gjorts för att tydliggöra hur uppföljningen skall genomföras. Ansvarig förvaltning/enheter/bolag
har infogats i tabellen. Viss beskrivande text ang. miljökvalitetsmålen har ändras. Vissa mindre justeringar har gjorts t e x att flytta vissa lokala mål till ett annat miljökvalitetsmål. Även förtydligande samt omformulering enligt de inkomna synpunkterna har gjorts. Årtal har också justerats i vissa
fall då synpunkter inkommit på detta. Dokumentet kommer efter antagande att förändras layoutmässigt
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Bedömning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag till nya lokala miljömål för kommunen som
geografiskt område.
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun fastställde 2007-12-13 nya lokala miljömål för Ronneby
kommun. I det beslutade dokumentet framgår att revidering av lokala miljömål ska ske år 2013 och
därefter vart fjärde år. Miljö- och energirådet har huvudansvaret för framtagandet av nya lokala
miljömål. Organisationen för framtagande av nya lokala miljömål har bestått av en styrgrupp: miljö- och energirådet, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens olika förvaltningar
och bolag samt en intern referensgrupp bestående av representanter från kommunens olika nämnder
samt bolagen styrelser. Ronneby kommun har valt att under 2014-2016 fokusera på följande nationella miljökvalitetsmål:
1
4
7
8
10
12
15
16

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande Kust och skärgård
Levande skogar
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

För att få så bra genomslagseffekt som möjligt har Ronneby kommun försökt anpassa de nya lokala
miljömålen till Länsstyrelsen i Blekinges antagna dokument: Blekinges miljömål samt Klimat- och
energistrategi för Blekinge.
Förslaget har varit ute på bred remiss under perioden 2013-09-03 till 2013-10-31. Förslaget har
också aktivt presenterats via sociala medier och på andra forum såsom utställningar och föredrag i
skola. Efter inkomna synpunkter har förslaget bearbetas i arbetsgruppen och i miljö- och energirådet. I samrådsredogörelsen redogörs för vilka synpunkter som ändrats och beaktas. 18 olika synpunkter har inkommit. Kommunstyrelsen betraktas här som ett yttrande även om det i samrådsredogörelsen visas samtliga inkomna yttrande från olika enheter etc.
Förslaget till miljömålsdokument har tagits emot positivt till stora delar och många pekar på att det
är ett ambitiöst förslag En viss oro har framkommit ang. det stora antalet lokala mål. Från ursprungsförslaget på 42 mål har efter bearbetning de lokala målen minskats till 37 stycken. Justering
har gjorts för att tydliggöra hur uppföljningen skall genomföras, Ansvarig förvaltning/enhet/ har
infogats i dokumentets tabell. Viss beskrivande text ang. miljökvalitetsmålen har ändras. Vissa
mindre justeringar har gjorts t e x att flytta vissa lokala mål till ett annat miljökvalitetsmål. Även
förtydligande samt omformulering enligt de inkomna synpunkterna har gjorts. Årtal har också justerats i vissa fall då synpunkter inkommit på detta.
En tävling ang. förslag på namn på dokumentet har varit utlyst vilket resulterat att miljö- och energirådet har bland de inkomna förslagen valt namnet #Ronnebyförmiljön. Dokumentet kommer efter
antagande att förändras layoutmässigt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att anta Ronneby
kommuns miljömål 2013-2016, #Ronnebyförmiljön.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumentet Ronneby kommuns miljömål 2014-2016.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumentet Ronneby kommuns miljömål 2014-2016 och i
enlighet med bilaga 2.
_____________________
Exp:

Camilla Norrman
Karin Lundberg
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2013/380
§ 21 Investeringsbidrag till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening för inköp av fastigheten Örseryd 1:28
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §12/2014 2014-01-14, Investeringsbidrag till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening för inköp av fastigheten Örseryd
1:28

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-16

KS AU §398/2013 2013-12-16, Investeringsbidrag till Bräkne-Hoby Norra Samhälls-förening för inköp av fastigheten
Örseryd 1:28

Per Engkvist föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Örseryds f.d. skola har sedan 1954 upplåtits enligt avtal till Öresryds syförening. 2011 transporterades avtalet med samma villkor till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening.
Upplåtelsen har varit kostnadsfri mot att föreningarna förband sig att underhålla byggnaden. Samhällsföreningen har flera gånger de senaste åren hemställt till kommunen om att få överta fastigheten.
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening har de senaste åren gjort avsevärda underhållsinvesteringar
bland annat en ny murstock och ny köksinredning.
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ingår i Bygd i Samverkan, Bräkne-Hoby som bland annat har
Öreseryds f.d. skola som ett av besöksmålen i samband med den årliga Bräknetrampen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta bevilja Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ett investeringsbidrag om 400 000 kr för inköp av fastigheten Örseryd 1:28.
Kostnaden belastar kontot för försäljning av fastigheter och finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ett investeringsbidrag om 400 tkr för inköp av fastigheten Örseryd 1:28. Beslutet gäller under förutsättning att Örseryd 1:28 förvärvas av föreningen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ett investeringsbidrag om 400 tkr för inköp av fastigheten Örseryd 1:28. Beslutet gäller under förutsättning att Örseryd 1:28 förvärvas av föreningen.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
Per Engkvist
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2013/380
§ 22 Överlåtelse av Örseryds skola, Örseryd 1:28, till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-29

KF §19/2014 2014-01-30, Investeringsbidrag till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening för inköp av fastigheten Örseryd
1:28

2 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §13/2014 2014-01-14, Överlåtelse av
Örseryds skola, Örseryd 1:28, till BräkneHoby Norra Samhällsförening

3 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §12/2014 2014-01-14, Investeringsbidrag till Bräkne-Hoby Norra
Samhälls-förening för inköp av fastigheten Örseryd 1:28

4 Beslut allmänt ärende

2013-12-16

KS AU §398/2013 2013-12-16, Investeringsbidrag till Bräkne-Hoby Norra Samhälls-förening för inköp av fastigheten
Örseryd 1:28

5 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §399/2013 2013-12-16, Överlåtelse av Örseryds skola, Örseryd 1:28, till
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-09

Förslag till beslut-förslag försäljning
av Örseryd 1 28

7 Beslut allmänt ärende

2013-11-26

KS §308/2013 2013-11-26, Överlåtelse av Örseryds skola, Örseryd 1:28, till
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening

8 Beslut allmänt ärende

2013-11-08

KS AU §352/2013 2013-11-11, Överlåtelse av Örseryds skola, Örseryd
1:28, till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening

9 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-04

Förslag till beslut-avseende överlåtelse
av Örseryds skola

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Örseryds f.d. skola har sedan 1954 upplåtits enligt avtal till Öresryds syförening. 2011 transporterades avtalet med samma villkor till Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening.
Upplåtelsen har varit kostnadsfri mot att föreningarna förband sig att underhålla byggnaden. Samhällsföreningen har flera gånger de senaste åren hemställt till kommunen om att få överta fastigheten.
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Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening har de senaste åren gjort avsevärda underhållsinvesteringar
bland annat en ny murstock och ny köksinredning.
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ingår i Bygd i Samverkan, Bräkne-Hoby som bland annat har
Öreseryds f.d. skola som ett av besöksmålen i samband med den årliga Bräknetrampen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka en försäljning av fastigheten Örseryd 1:28 till Bräkne-Hoby
Norra Samhällsförening för en köpeskilling av 400 000 kr.
styrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheten Örseryd 1:28 till BräkneHoby Norra Samhällsförening för en köpeskilling av 400 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar Thomas Håkansson (C) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Thomas Håkansson, med bifall från Kenneth Michaelsson yrkar tillägg till Kommunfullmäktiges
beslut om att lagfartskostnaden tillkommer för föreningen på ca 18 000 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört tilläggsyrkande och finner att
Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av fastigheten Örseryd 1:28 till BräkneHoby Norra Samhällsförening för en köpeskilling av 400 tkr. Lagfartskostnaden tillkommer för
föreningen på ca 18 000 kronor.
_____________________
Exp:

Per Engkvist
Ekonomienheten
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2013/433
§ 23 Tilläggäskande för nytt ventilationssystem, Fredriksbergsskolan
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §14/2014 2014-01-14, Tilläggäskande
för nytt ventilationssystem, Fredriksbergsskolan

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §401/2013 2013-12-16, Tilläggäskande för nytt ventilationssystem, Fredriksbergsskolan

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-06

Tilläggäskande för nytt ventilationssystem, Fredriksbergsskolan

Byggprojektledare William Lavesson, lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har konstaterat att det är stora problem med ventilationen på Fredriksbergskolans gamla del. Befintligt ventilationssystem är ett gamalt självdragsystem som
inte fungerar särskilt väl, på denna typen av anläggningar saknas möjlighet att styra mängden luft som växlas. Skillnaden mellan lufttemperaturen inomhus och utomhus styr helt
luftväxlingen, är det kallt ute så får man stor luftväxling men även stor risk för drag. Vid
varma temperaturer ute så får man dålig luftväxling. Anläggningen uppfyller inte dagens
samhällskrav på luftväxling. I samband med fönsterbytet 2010 borde även ventilationen
bytts ut, eftersom man genom fönsterbytet påverkade funktionen i denna.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att åtgärden måste genomföras under 2014 då problemen
är akuta och personal och elever har dålig arbetsmiljö.
Tekniska förvaltningen bedömer kostnaderna för åtgärderna till 6,8 msek.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar:
-Tekniska förvaltningen tilläggsäskar 6,8 msek avseende investeringen ventilations åtgärd Fredriksbergsskolan 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Tekniska förvaltningen ett tilläggsäskande om 6,8 msek för
investering av ventilationsåtgärder, Fredriksbergsskolan 2014.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2014-01-30

45(55)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Tekniska förvaltningen ett tilläggsäskande om 6,8 msek för
investering av ventilationsåtgärder, Fredriksbergsskolan 2014.
_____________________
Exp:

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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2013/370
§ 24 Risatorp 3:18 - Önskemål om köp av mark
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §15/2014 2014-01-14, Risatorp 3:18 Önskemål om köp av mark

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §402/2013 2013-12-16, Risatorp
3:18 - Önskemål om köp av mark

3 Handling

2013-12-10

Karta

4 Handling

2013-12-05

Karta närbild

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-12-04

Risanäs 3:18 - Önskemål om köp av mark

6 Handling

2013-10-28

Önskemål om köp av mark, Joachim
Wahlberg

Fastighetsförvaltare Eva Lydin föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sökanden önskar köpa ca 1200 kvm mark från Risatorp 1:10 att föra till sin fastighet Risatorp 3:18, för att få plats att bygga ett garage.
Bedömning
Marken är plan ute vid vägen och kan passa till ett garage. Resten av marken består mest
av berg. Marken ligger utanför detaljplan och borde kunna fastighetsregleras. Stadsarkitekten har varit på plats och hans åsikt är att vi ska spara "stigen" som går in bredvid och att
det ska vara ca 10 meter mellan tomterna.
Miljöteknik har inga ledningar i området. Området behandlas som en småbit med priset 60
kronor/kvm.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar sälja ca 1 200 kvm från Risatorp 1:10 till Risatorp 3:18. Pris
60 kronor/kvm, köparen betalar förrättningskostnaderna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 1 200 kvm från Risatorp 1:10 till Risatorp 3:18.
Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar förrättningskostnaderna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 1 200 kvm från Risatorp 1:10 till Risatorp 3:18.
Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar förrättningskostnaderna.
____________________
Exp: Eva
Justeras
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2013/431
§ 25 Ställningstagande återköp av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §21/2014 2014-01-14, Ställningstagande återköp av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §408/2013 2013-12-16, Ställningstagande återköp av aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-06

Ställningstagande återköp av aktier i
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Ekonomichef Johan Sjögren föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Bolaget ägs av
46 kommuner. Ronneby kommun äger idag 1 367 aktier av 62 255 aktier, dvs ca 2,196%.
Då nya delägare ska tas in som ägare i bolaget tillåts sedan årsstämman 2012 en modell som innebär att de befintliga ägarna, proportionellt efter innehav, erbjuds att sälja aktier till bolaget, ett
s k återköp av aktier. Aktierna säljs därefter vidare till den nya delägaren. Med denna modell behålls antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget konstant. Ägarfördelningen blir dock marginellt förändrad.
Hultsfreds kommun har erbjudits delägarskap i bolaget fr o m 1 december 2013 och ska förvärva
339 aktier.
Ronneby kommun har fått erbjudande från Kommunassurans Syd Försäkrings AB om återköp av
sju (7) aktier á 1 470 kr, totalt 10 290 kr, varav 3 143 kr är reavinst. Förutsatt att det totala antalet
aktier i bolaget förblir oförändrat minskas Ronnebys andel i bolaget till 2,185 %.
Kommunen har tre alternativ att ta ställning till:
Kommunen låter KSFAB återköpa 7 aktier á 1470 kr
Kommunen avstår från att låta KSFAB återköpa aktier
Kommunen låter KSFAB återköpa 7 aktier ´a 1470 kr samt ytterligare aktier om någon annan delägare avstår återköp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att låta
Kommunassurans Syd Försäkrings AB återköpa 7 aktier á 1 470 kr, totalt 10 290 kr.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att låta Kommunassurans Syd Försäkrings AB återköpa 7 aktier á
1 470 kr, totalt 10 290 kr.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att låta Kommunassurans Syd Försäkrings AB återköpa 7 aktier á
1 470 kr, totalt 10 290 kr.
_____________________
Exp:

Johan Sjögren
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2013/358
§ 26 Omfördelning av budget 2014 från Socialnämnd till Utbildningsnämnd
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §22/2014 2014-01-14, Omfördelning
av budget 2014 från socialnämnd till utbildningsnämnd

2 Beslut allmänt ärende

2013-12-13

KS AU §409/2013 2013-12-16, Omfördelning av budget 2014 från socialnämnd till
utbildningsnämnd

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-12-02

Omfördelning av budget 2014 från
socialnämnd till utbildningsnämnd

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I budgetprocessen inför budget 2014 blev inte helt klarlagt var hanteringen av vårdnadsbidrag skulle ske. Anslaget avseende vårdnadsbidrag lades i budget 2014 i socialnämndens budget. Efter klargöranden har konstaterats att utbildningsnämnden är den nämnd som kommer att hantera vårdnadsbidraget varför anslaget bör flyttas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att det årliga anslaget om 500 tkr för vårdnadsbidrag flyttas från socialnämnden till utbildningsnämnden i budget och plan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att det årliga anslaget om 500 tkr för vårdnadsbidrag
flyttas från Socialnämnden till Utbildningsnämnden i budget och plan.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att det årliga anslaget om 500 tkr för vårdnadsbidrag
flyttas från Socialnämnden till Utbildningsnämnden i budget och plan.
_____________________
Exp:

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Johan Sjögren
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2014/25
§ 27 Fastställande av taxor om tillsyn, tillstånd, brandskyddskontroll och sotning
enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2014-01-01 - 2014-02-12
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-17

Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 1 januari- 12 februari 2014

2 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §25/2014 2014-01-14, Retroaktivt
Godkännande av taxor och avgifter
Räddningstjänsten Östra Blekinge

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-13

Förslag att anta taxor om tillsyn, tillstånd, brandskyddskontroll och sotning enligt Lag om skydd mot olyckor
(LSO) och Lag om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)

Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut den 12 december 2013 klargjort att regeringsformen inte medger att beslut om taxor överlåts från medlemskommunerna till kommunalförbund. Taxor som utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Till följd av beslutet har Räddningstjänsten i Östra Blekinge föreslagit medlemskommunerna att fastställa av förbundsdirektionen tidigare antagna avgifter enligt följande:
- avgift för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva
varor
- avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
- avgift för brandskyddskontroll och sotning
Avgifterna redovisas i bilaga.
Då Högsta förvaltningsrätten helt nyligen fastställt ett rättsläge som tidigare varit oklart,
och förslaget endast innebär en fastställelse av den taxenivå som tillämpats av Räddningstjänsten, bedöms synnerliga skäl enligt kommunallagen föreligga att fastställa ovan nämnda avgifter retroaktivt att gälla 1 januari - 12 februari 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
samt brandskyddskontroll och sotning att gälla retroaktivt 1 januari 2014 – 12 februari 2014.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
samt brandskyddskontroll och sotning att gälla retroaktivt 1 januari 2014 – 12 februari 2014.
_____________________
Exp:

Räddningstjänsten Östra Blekinge
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2014/18
§ 28 Fastställande av taxor om tillsyn, tillstånd, brandskyddskontroll och sotning
enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) från 2014-02-13
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-17

Taxor för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge fr o m 13 februari
2014

2 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §26/2014 2014-01-14, Förslag att anta
taxor om tillsyn, tillstånd, brandskyddskontroll och sotning enligt Lag om skydd
mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

3 Handling

2014-01-13

Karlskrona kommuns förslag till taxor
och reglemente Räddningstjänsten
Östra Blekinge, Karlskrona kommun

4 Handling

2014-01-10

Förslag att anta taxor om tillsyn, tillstånd,
brandskyddskontroll och sotning enligt
Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag
om brandfarliga och explosiva varor
(LBE), Räddningstjänsten Östra Blekigne

Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen har genom beslut 12 december 2013 klargjort att regeringsformen
inte medger att beslut om taxor överlåts från medlemskommunerna till kommunalförbund. Taxor
som utgör föreskrifter i regeringsformens mening ska således fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.
Tillföljd av beslutet har Räddningstjänsten i Östra Blekinge föreslagit medlemskommunerna att
fastställa förbundsdirektionens tidigare antagna avgifter enligt följande:
- Avgift för tillsyn om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor
- Avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
- Avgift för brandskyddskontroll och sotning
Avgifterna redovisas i bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
samt brandskyddskontroll och sotning att gälla fr o m 13 februari 2014.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2014-01-30

53(55)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagda avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
samt brandskyddskontroll och sotning att gälla från den 13 februari 2014.
_____________________
Exp:

Räddningstjänsten Östra Blekinge
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2014/23
§ 29 Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Beslutsunderlag
1 Handling

2014-01-17

Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

2 Beslut allmänt ärende

2014-01-13

KS §27/2014 2014-01-14, Revidering av
reglemente för förbundsdirektionen i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge

3 Handling

2014-01-13

Revidering av reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge,
Räddningstjänsten Östra Blekinge

Sammanfattning
Enligt gällande reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge har direktionen rätt att fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift.
I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att ett
kommunalförbunds taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i regeringsformen (tillsynstaxor) ska beslutas av de ingående medlemskommunerna och inte av kommunalförbundet.
Räddningstjänsten i Östra Blekinge har därför föreslagit medlemskommunerna att godkänna reviderat reglemente för förbundsdirektionen.
§ 2 Taxor och Avgifter i reglementet föreslås få följande lydelse:
Taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i 8 kap regeringsformen fastställs
av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. I övrigt har direktionen inom sitt verksamhetsområde rätt att fastställa priser för tjänster som förbundet tillhandahåller.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att 2 § i reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge revideras enligt följande:
Taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i 8 kap. Regeringsformen fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. I övrigt har direktionen inom sitt verksamhetsområde rätt att fastställa priser för tjänster som förbundet tillhandahåller.
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Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande förslag till beslut.
Sammanfattning
Enligt gällande reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har direktionen rätt att fastställa taxor och avgifter för tjänster som förbundet inte författningsenligt ska tillhandahålla utan avgift.
I ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen
fast att ett kommunalförbunds taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som
avses i regeringsformen (tillsynstaxor) ska beslutas av de ingående medlemskommunerna
och inte av kommunalförbundet.
Räddningstjänsten i Östra Blekinge har därför föreslagit medlemskommunerna att godkänna reviderat reglemente för förbundsdirektionen.
§ 2 Taxor och Avgifter i reglementet förslås få följande lydelse:
Taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i 8 kap regeringsformen
fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. I övrigt har direktionen
inom sitt verksamhetsområde rätt att fastställa priser för tjänster som förbundet tillhandahåller.
Förslag till beslut
Med hänvisning till det ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anta revidering av § 2 i reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge enligt ovanstående förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 2 § i reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge revideras enligt följande:
Taxor och avgifter som utgör föreskrifter i den mening som avses i 8 kap. Regeringsformen fastställs av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. I övrigt har direktionen inom sitt verksamhetsområde rätt att fastställa priser för tjänster som förbundet tillhandahåller.
_____________________
Exp:

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Justeras

Utdragsbestyrkande

Tillhör Kommunfullmäktige § 15/2014.

Bilaga 1

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Ronneby kommun meddelade av kommunfullmäktige § 15/2014 att gälla från och med den 1 mars 2014 .
Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 - 40 och 42-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige
följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Djurhållning
2§
Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
3. orm
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Tillstånd krävs dock inte för hållande av högst fem hönor utan tupp.
Tomgångskörning
3§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst en minut. Detta gäller
inte
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande –
driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång med nedfällda bommar.
Eldning
4§
För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god
och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant torrt trä som inte är förorenat.
Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av
anläggningen minst fem år.
Ansökan
5§
En ansökan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna krav (25 och
46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.)

Dispens
6§
Miljö- och byggnadsnämnden får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det
är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte föreligger.
Avgifter
7§
Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, för
handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
8§
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2014. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på
ärenden som har inletts dessförinnan.
_______________

