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Dnr 2014-000001 101

Justering av dagordningen
Ordförande Christoffer Stenström (M) föreslår att dagordningen justeras enligt följande:
Sammanfattning
Ny punkt på dagordningen, 7B, Lennarth Förberg (M), anhåller om entledigande från uppdrag som
ersättare i Kommunfullmäktige.
Ny punkt i dagordningen, 10B, Fråga ställd till Äldrenämndens ordförande angående vård- och
omsorgscollege från KF-ledamoten JanAnders Palmqvist (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen.
________________
Exp:
Lennarth Förberg
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Dnr 2014-000010 101

Närpolischef Mats Hadartz informerar om trygghetsmätning
Sammanfattning
Trygghetsmätningen har utförts i Ronneby med omnejd. Kallinge har stabiliserats från föregående
år. Fokusområden för 2013 och 2014 presenterades närmare.
Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M), ledamöterna Willy Persson (KD), Mats Paulsson (C), Erik
Ohlson (V), Susanne Lundgren (M) och Kenneth Michaelsson (C).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Mats Hadartz
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Dnr 2014-000002 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga frågor framställts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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Dnr 2014-000158 009

Anmälan av medborgarförslag från Per-Olof Berggren som föreslår att
hastigheten sänks till 30km i korsningen Doppingvägen, Rustorpsvägen
på Droppemålavägen i riktning mot hamnen.
Per-Olof Berggren har lämnat in följande medborgarförslag gällande sänkning av hastigheten till 30
km i korsningen Doppingvägen, Rustorpsvägen.
Sammanfattning
Avsändaren föreslår att hastigheten sänks till 30 km, redan från korsningen Doppingvägen,
Rustorpsvägen på Droppemålavägen i riktning mot hamnen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för
vidare beredning.
________________
Exp:
Per-Olof Berggren
Kommunfullmäktiges presidium
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Dnr 2014-000145 109

Anmälan av medborgarförslag från Kjell Hobjer angående en stor
utställning på Malmö konsthall
Kjell Hobjer har lämnat in följande medborgarförslag gällande en stor konstutställning på Malmö
konsthall
Sammanfattning
Behöver en stor utställning på Malmö konsthall.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för
vidare beredning.
________________
Exp:
Kjell Hobjer
Kommunfullmäktiges presidium
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Dnr 2014-000187 219

Anmälan av medborgarförslagfrån Mia Österhof angående belysning
Brunnsvallsparken.
Mia Österhof har lämnat in följande medborgarförslag gällande belysning i Brunnsvallsparken.
Sammanfattning
Mellan Brunnsvallen och Övre Brunnsvägen finns ett litet grönområde som jag tror kallas
Brunnsvallsparken. Där passerar/vistas massor av människor på kvällstid – rastar sina hundar,
löptränar eller bara passerar till och från sporthallen/Brunnsvallen. Jag förslår därför att vi får
belysning i den parken. Det ser trevligt ut men framför allt så skulle det öka vår trygghet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för
vidare beredning.
________________
Exp:
Mia Österhof
Kommunfullmäktiges presidium
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Dnr 2014-000200 287

Anmälan av medborgarförslag från Fredriksbergsskolans föräldraråd
angående tillagningskök.
Fredriksbergsskolans föräldraråd har lämnat in följande medborgarförslag gällande tillagningskök
Sammanfattning
Med anledning av den förestående ombyggnaden av flertalet skolkök i Ronneby Kommun vill
Förâldrarådet på Fredriksbergsskolan genom undertecknad ge ett medborgarförslag som innebär att
Fredriksbergsskolans rnottagningskök byggs om till ett tillagningskök så att alla Fredriksbergsskolans
knappt 400 elever får sin mat lagad från grunden på plats.
Om utbyggnad anses nödvändig för ändamålet så föreslår vi att ombyggnaden också omfattar en
utbyggnad mot gångvägen och fotbollsplanen och ej mot körbanan där skolbussar och föräldrar hämtar
och lämnar sina barn.
Sara Jervfors, en prisbelönt Kostchef från Södertälje skulle med sin vision, kunskap och erfarenhet inom
området kunna ge handfasta råd om hur man får samma resultat i Ronneby som Södertälje med nöjda
matgäster och minskat matsvinn. Fredriksbergsskolan skulle kunna bli den första i raden av skolor i
kommunen med en s.k. Cradle to Cradle kost där man använder sig av kravmärka, ekologiska och
nätodlade produkter i tillagningen av skolans måltider. Ett inslag av barnens medhjälp i kökets somt.ex.
med planeringen av måltider en
dag i veckan genom ett måltidsråd skulle vara uppskattat av barnen och dess föräldrar.
Vi önskar en förändring inom skolmatsservering och tillagning och vill ha ett godkännande ifrån
kommunstyrelsen med ett Beslutsunderlag som godkänner följande punkter för omedelbar
implementering:
1) Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett tillagningskök.
2) Anpassar kosten efter "Cradle to Cradle" principen.
3) Bjud in Föräldrarådet från Fredriksbergskolan och diskutera våra barns möjligheter till en kost i
tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och smaktillsatser.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för
vidare beredning.
________________
Exp:
Ingela Kindblad
Kommunfullmäktiges presidium
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Dnr 4154-9

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i valnämnden,
Lennarth Förberg (M)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigledamot Lennarth Förberg (M) anhåller om entledigande från uppdrag som
ledamot i Valnämnden på grund av tidsbrist.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Lennarth Förberg (M) från uppdrag som ledamot i
Valnämnden.
________________
Exp:
Lennart Förberg
Valnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Ann-Britt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2014-04-24

§ 82

14(90)

Dnr 2014-000156 009

Besvarande av interpellation ställd till Äldrenämndens ordförande Sune
Håkansson (RP) från tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP) och
Tomas Lundberg (OPOL) gällande kommunens övertagande av all
hemsjukvård
Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP) och Tomas Lundberg (OPOL) har lämnat in följande
interpellation gällande kommunens övertagande av all hemsjukvård.
Sammanfattning
”Innan hade kommunerna ansvar för sjukvården i det särskilda boendet medan landstinget
ansvarade för sjukvården i det ordinära boendet. Genom att smala ansvaret för all hemsjukvård
oavsett boendeform skulle vården kunna förbättras ytterligare och samordningen öka, till gagn för
den enskilde människan/patienten.
Ett förslag till finansiering med mera togs fram, bland annat skulle en skatteväxling ske
motsvarande 29 öre. Den 1 januari 2013 så sköter kommunen all hälso- och sjukvård upp till och
med sjuksköterskenivå och landstinget ansvara för läkarinsatserna oavsett boendeform.
I samband med övertagandet fick kommunerna arbetsgivaransvaret för ytterligare personal som
arbetar som distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor i det ordinära
boendet. Läkarna har kvar sin anställning i landstinget. Totalt berördes drygt 110 tjänster av
förändringen i hela Blekinge.
1. Hur uppfattar Äldrenämndens ordförande att det fallit ut med kommunaliseringen i Ronnby
ur ett personal, patient, säkerhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv, det vill säga ur ett
helhetsperspektiv?
2. Vilka utvärderingar har gjorts i Blekinge och Ronneby och vad visar dessa på?
3. Har det framkommit något oväntat?
4. Hur går det med den fortsatta kompetensutvecklingen för organisationen, Klarar kommunen
de ökade kraven då mera avancerade insatser görs i hemmet på basis av att flera vill vårdas i
det ordinära hemmet?
5. Hur skulle ett införande av LOVEN i hemtjänsten, kunna påverka ovanstående?
Vi vet att det gått en relativt kort tid (1,5 år) sedan övertagandet.”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014.
Vice ordförande Susanne Lundgren (M) lämnar, i Sune Håkanssons (RP) ställe, följande svar:
1. Hur uppfattar Äldrenämndens ordförande att det fallit ut med kommunaliseringen i
Ronneby ur ett personal, patient, säkerhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv, det vill
säga ut ett helhetsperspektiv?
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Redan innan kommunaliseringen hade beslut fattats om gemensamma lokaler för
hemsjukvård och kommunal hälso- och sjukvård vid Sörbycentret. Lokalerna anpassades
efter den totala hälso- och sjukvårdsverksamhetens behov. Tyvärr strulade det till sig initialt
med inflyttningen på grund av företaget som hyrde ut lokalerna sattes i konkurs men
inflyttningen kunde dock genomföras direkt i januari 2013 i samband med
kommunaliseringen.
Ett problem initialt för hemsjukvården var att byta verksamhetssystem från landstingets
systemcross till kommunens procapita, för att underlätta och säkerställa patientsäkerheten i
samband med växlingen så hade hemsjukvårdens sjuksköterskor en period tillgång till
landstingets verksamhetssystem. NPÖ (nationell patientöversikt) har arbetats med i hela
länet och är det organ som ska samordna systemen och därmed öka säkerheten för den
enskilda individen. Ronneby kommun är den tionde bästa kommunen i Sverige i att använda
NPÖ vilket är bra. Det har dock varit en del bekymmer med NPÖ i hela riket och arbetet
med att komma till rätta med problemet pågår såväl i Blekinge som i hela riket.
Landstinget är i sig en stor verksamhet och fördelar resurserna mellan olika kliniker och
förvaltningar på samma sätt trots att de är en hälso- och sjukvårdshuvudman i det hela
medan kommunen har olika verksamheter som är till stöd för alla kommunmedborgare och
ska uppfylla olika behov där hälso- och sjukvården utgör i totalen en mindre del.
När det gäller ekonomin så förekom det en del oväntade kostnader initialt men som numera i
det stora och hela har rättats till. Höga kostnader för sjukvårdsmaterial har uppmärksammats
men det beror till stor del på dåliga avtal och väntan på upphandling. När upphandlingen väl
kom till stånd så har den överklagats och vilket gör att vi fortfarande är avtalslösa.
2. Vilka utvärderingar har gjorts i Blekinge och Ronneby och vad visar dessa på?
Kommundirektörerna och landstingsdirektören har uppdraget att initiera en utvärdering
vilket ännu inte har gjorts.
3. Har det framkommit något oväntat?
Då utvärderingen inte har genomförts kan frågan inte besvaras.
4. Hur går det med den fortsatta kompetensutvecklingen för organisationen, klarar
kommunen de ökade kraven då mera avancerade insatser görs i hemmet på basis av
att flera vill vårdas i det ordinära hemmet?
Kompetensutveckling sker fortlöpande i förhållande till den utveckling som sker inom
området. Kompetensutveckling sker oftast i samverkan med övriga Blekingekommuner och
landstinget och ofta genom Blekinge kompetenscentrum som är vår gemensamma FOUenhet och också de som samordnar de nationella satsningarna.
5. Hur skulle ett införande av LOVEN i hemtjänsten, kunna påverka ovanstående?
LOV berör hemtjänstpersonalen i Ronneby. Hemsjukvården har samma ansvar för patienten
vilken den har kommunal eller privat utförare. De har samma ansvar för att stödja och
handleda personalen i förhållande till patienterna både i kommunal och privat regi.
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Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M), ledamöterna Susanne Lundgren (M), Mats Olsson (MP),
JanAnders Palmqvist (S), Margareta Yngvesson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att informationen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Mats Olsson
Tomas Lundberg
Susanne Lundgren
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Dnr 2014-000155 009

Besvarande av Interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens
ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) från kommunfullmäktigledamöterna
Peter Bowin, Eric Ohlson och tjänstgörande ersättare Ally Karlsson för
(V) gällande bibliotekens försämrade öppettider med mera
Kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Eric Ohlson och tjänstgörande ersättare Ally
Karlsson för Vänsterpartiet har lämnat in följande interpellation ställd till Fritid- och
kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) gällande bibliotekens försämrade öppettider,
nedläggning av filialer och försämrad service till allmänheten.
Sammanfattning
”I Backaryd den 26 april 2012 lämnade vi en interpellation till Fritid- och kulturnämndens
ordförande Nils Ingmar Thorell om bibliotekens öppettider, filialernas servicgrad och nerdragna
mediainköp.
Många har reagerat på de försämrade öppettiderna på biblioteken och på den sämre servicegraden
ute på filialerna. Dessutom har ett par filialer mer eller mindre avvecklats. Nedan följer ett antal nya
frågor med anledning av svaren då, tiden som förflutit och dagens situation.
Ledningen för biblioteket har alltså utan beslut i nämnden senarelagt öppettiderna vid
huvudbiblioteket med en timme måndag till fredag. Detta är orimligt! Vad har nämnden vidtagit för
åtgärder sedan dess? Se också sista punkten/frågan.
Antalet besökare hade då minskat. På de stora filialerna Kallinge, Bräkne Hoby och Hjorthöjden
som fått färre timmar hade utlåningen i princip stått stilla och i några fall minskat. På de filialer som
inte drabbats av minskade öppettider där hade antalet boklån minskat. Hur ser statisktiken ut till
dags datum och vad för åtgärder har vidtagits?
Nämnden skulle följa statistiken och genomföra åtgärder om så krävs. Nämnden skulle ge
förvaltningschefen i uppdrag att se över bemanningen på huvudbiblioteket för att framöver kunna
öka öppettiderna på såväl huvudbiblioteket som filialer. Hur gick det sedan?”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige sammanträden
den 24 april 2014.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på bordläggning av ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Nils Ingmar Thorell
Peter Bowin
Eric Ohlson
Ally Karlsson
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Dnr 2014-000007 101

Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M)
från kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) gällande när
skrivelser från Pensionärsorganisationerna ska behandlas
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?
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan till Kommunfullmäktige sammanträde den 27
februari 2014.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan omvandlas till en interpellation och tas upp på
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014.
Deltar i debatten
Vice ordförande Bo Johansson, ledamöterna Roger Fredriksson (M), Birger Svensson (C) och
JanAnders Palmqvist (S).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att informationen noteras i protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Roger Fredriksson
Bo Johansson
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Dnr 2014-000197 194

Fråga till Äldrenämndens ordförande angående vård- och
omsorgscollege från KF-ledamoten JanAnders Palmqvist (S)
Kommunfullmäktigeledamoten JanAnders Palmqvist (S) ställer fråga till Äldrenämndens
ordförande Sune Håkansson (RP) angående vård- och omsorgscollege
Sammanfattning
Ingen av kommunerna verkar vara intresserade av det pågående arbetet som pågår inom Region
Blekinge att skapa ett vård o omsorgscollege?
Vilka beslut har fattats i Äldrenämnden när det gäller deltagandet i arbetet med att skapa en
länsgemensam kompetensplattform för framtida behov inom vård och omsorgssektorn?
Deltar i debatten
Ledamot JanAnder Palmqvist (S).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att frågan bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) stället proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga frågan.
________________
Exp:
JanAnders Palmqvist
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Dnr 2014-000086 041

Förslag till aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns, AB
Ronneby Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s, Ronneby Miljö &
Teknik AB:s och AB Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie
bolagsstämmor) för 2014
Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB,
Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har framlagt
årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2013.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag” skall
kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstämmorna för kommunens direktägda
bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag.
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2013 redovisas föreslås att
följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags
årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2014.
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
 val av ordförande vid stämman
 godkännande av röstlängd
 val av justeringsman
 prövning av om stämman blivit behörigen kallad

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2013 skall ombudet, under förutsättning
att revisorerna tillstyrker:
 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2013
års verksamhet.
Vidare skall ombudet
 välja revisor och revisorsuppleant (auktoriserade revisorer) i enlighet med
kommunens förtroendevalda revisorers förslag
 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
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i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv för
respektive bolag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enlighet med ovanstående direktiv.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att lämna ovanstående direktiv till kommunens bolagsstämmoombud
vid ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2014.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) stället proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna ovanstående direktiv till kommunens bolagsstämmoombud
vid ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2014.
________________
Exp:
AB Ronneby Helsobrunn
AB Ronneby Industrifastigeheter
Ronneby Brunn AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
AB Ronnebyhus
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Dnr 2014-000090 041

Årsredovisning 2013 för Ronneby kommun
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet för år 2013.
Granskningen har såvitt det gäller kommunen utförts i enlighet med kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
KPMG har biträtt kommunrevisionen och lekmannarevisionen. I verksamhetsredogörelsen framgår
revisionsinsatserna 2013.
Redogörelse för årets granskning av bokslutet 2013 samt synpunkter på den kommunala
verksamheten och ekonomin framgår av bilagda bokslutsrapport från KPMG.
Vi bedömer att resultat och måluppfyllelse enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som Kommunfullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen. Revisorerna tillstyrker också att nedan nämnda styrelse och
nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013.









Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Äldrenämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M), ledamöterna Roger Fredriksson (M), JanAnders Palmqvist
(S), Eric Ohlson (V), Lennarth Förberg (M), Kristina Valtersson (C), Peter Bowin (V) och ersättare
Tomas Lundberg (M).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att fastställa årsredovisning för 2013.
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Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa årsredovisningen för år 2013.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Revisionen
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2014-04-24

§ 88

26(90)

Dnr 4138-5

Revisionsberättelse för 2013 samt fråga om ansvarsfrihet
Förtroenderevisor Bo Larsson, S, redovisar revisionsberättelsen för 2013 års verksamhet
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet för år 2013.
Granskningen har såvitt det gäller kommunen utförts i enlighet med kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
KPMG har biträtt kommunrevisionen och lekmannarevisionen. I verksamhetsredogörelsen framgår
revisionsinsatserna 2013.
Redogörelse för årets granskning av bokslutet 2013 samt synpunkter på den kommunala
verksamheten och ekonomin framgår av bilagda bokslutsrapport från KPMG.
Vi bedömer att resultat och måluppfyllelse enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som Kommunfullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen. Revisorerna tillstyrker också att nedan nämnda styrelse och
nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013.









Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Äldrenämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommunstyrelsen
I beslutet deltar inte följande på grund av jäv: Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C),
Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (FP), Anna Carlbrant (RP), Thomas
Håkansson (C), Bo Johansson (S), Anna-Mi Kullman (OPOL), Susanne Lundgren (M), JanAnders
Palmqvist (S), Willy Persson (KD), Jan-Eric Wildros (S), Anders Bromée (M), Claes DiurhuusGundersen (M), Thomas Lund (SD), Annette Rydell (S), Ewa Svensson (S), Ola Svensson (RP),
Margareta Yngvesson (S), Martin Moberg (S), Monica Lindqvist (S), Monia Svensson (C) och
Anders Lund (M)
(Lennart Förberg (M) ersatt av Kjell Hedlund (M).)
(Monia Svensson (C) ersatt av Kerstin Haraldsson (C).)
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Tjänstgörande ersättare: Johannes Chen (KD) för Willy Persson (KD)
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på föreslagen ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen för ansvarsåret
2013 och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Äldrenämnden
I beslutet deltar inte följande på grund av jäv: Sune Håkansson (RP), Susanne Lundgren (M), Bo
Johansson (S), Birgitta Andersson (S), Eva Blennow (S), Johnny Håkansson (S), Anders Lund (M),
Tomas Lund (SD), Birger Svensson (C), Gudrun Johansson (SD), Kjell GG Johansson (M), Kristina
Rydén (S).
(Birgitta Andersson (S) ersatt av Stefan Österhof.)
(Rune Kronqvist har ersatt Eva Blennow (S) som ordinarie ledamot.)
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på föreslagen ansvarsfrihet för
Äldrenämnden för ansvarsåret 2013 och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Miljö- och byggnadsnämnden
I beslutet deltar inte följande på grund av jäv: Olle Helt (M), Nils-Eric Mattsson (MP), Gudrun
Johansson, Willy Persson (KD), Margareta Yngvesson och Ola Svensson (RP).
(Nils-Eric Mattsson ersatt av Mats Olsson (MP).)
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på föreslagen ansvarsfrihet för Miljö- och
Byggnadsnämnden för ansvarsåret 2013 och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Socialnämnden
I beslutet deltar inte följande på grund av jäv: Kristina Valtersson (C), Birgitta Larsson (RP), Ingrid
Karlsson (S), Kerstin Haraldsson (C), Anna-Mi Kullman (OPOL), Malin Månsson (S), Ingrid
Nilsson (S), Johannes Chen (KD), Ewa Svensson (S), Tomas Lundberg (M), Ylva Särnmark (FP).
(Ingrid Karlsson (S) ersatt av Martin Moberg (S).)
(Malin Månsson (S) ersatt av Marie Olsson (S).)
(Ewa Svensson (S) ersatt av Ingrid Nilsson (S).)
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Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på föreslagen ansvarsfrihet
Socialnämnden för ansvarsåret 2013 och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Valnämnden
I beslutet deltar inte följande på grund av jäv: Peter Bowin (V), Stefan Kullman (OPOL),
Christoffer Laz (M), Helena Augustsson (MP), Ingrid Nilsson (S) och Stefan Österhof (S).
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på föreslagen ansvarsfrihet för
Valnämnden för ansvarsåret 2013 och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Överförmyndarnämnden
I beslutet deltar inte följande på grund av jäv: Kristina Valtersson (C) och Claes DiurhuusGundersen (M)
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på föreslagen ansvarsfrihet för
Överförmyndarnämnden för ansvarsåret 2013 och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma

Fritid- och kulturnämnden
I beslutet deltar inte följande på grund av jäv: Claes Diurhuus-Gundersen (M), Gudrun Johansson
(SD), Angela Leyton (V), Hillevi Andersson (C), Tomas Lund (SD), Ann Margret Olofsson (S),
Ander P Pettersson (S), Christer Stenström (M), Christoffer Stenström (M) och Anders Lund (M).
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på föreslagen ansvarsfrihet för Fritid- och Kulturnämnden för
ansvarsåret 2013 och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Utbildningsnämnden
I beslutet deltar inte följande på grund av jäv: Lennarth Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S), Kjell
GG Johansson (M), Anna-Mi Kullman (OPOL), Erik Ohlson (V), Marie Ohlsson (S), Annette
Rydell (S), Christer Stenström (M), Sune Håkansson (RP), Ewa Karlsson (S), Christoffer Stenström
(M).
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på föreslagen ansvarsfrihet för Utbildningsnämnden för ansvarsåret
2013 och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Bedömning
KPMG har i sin granskning inte gjort några väsentliga noteringar vilka föranleder ändringar i
årsredovisningen. De bedömer att årsredovisningen upprättats i enlighet med gällande lagar och
förordningar samt att den ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning per 2013-1231.
Enligt KPMGs bedömning är att resultatet i årsredovisningen förefaller vara förenligt med de
finansiella mål för God ekonomisk hushållning som fastställts av fullmäktige.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att bevilja ansvarsfrihet för ovan nämnda styrelse
och nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ för ansvarsåret 2013.
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att notera revisionsberättelsen för år 2013 till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört yrkande om att notera
revisionsberättelsen till protokollet och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-

notera revisionsberättelsen till protokollet.

________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Revisionen
Ekonomienheten
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Försäljning av fastigheten S:a Eringsboda 1:9,
föreningsgård, f.d. ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18,
Eringsboda
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Rubricerande fastighet är inte med på den s.k. fastighetslistan men tillhör
den grupp av fastigheter som inte behövs för kommunens kärnverksamhet,
således behövs ett särskilt ställningstagande för försäljning alternativt
rivning.
Bedömning
Byggnaden har använts till s.k. föreningsgårdsverksamhet som bedrivits av
Eringsboda Samhällsförening. Denna verksamhet har stötts genom avtalat
bidrag från Fritids- och kulturnämnden.
Chefen för Fritids- och kulturförvaltningen har meddelat att Eringsboda
Samhällsförening har upphört med fritidsgårdsverksamheten i f.d.
ålderdomshemmet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge delegation till
Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av S:a Eringsboda 1:9.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra
en försäljning av S:a Eringsboda 1:9.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Dnr 2014-000031 289

Rivning av byggnad på fastigheten Kalleberga 6:263
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I Kallinge, Karlsviksvägen 10 på fastigheten Kalleberga 6:263 finns ett
garage som inte används. I anslutning till garaget finns en ledningsrätt som
gör den västra delen av fastigheten obyggbar, den östra delen är en brant
bergssluttning. Ägaren av fastigheten som gränsar i öster var intresserad att
köpa Kalleberga 6:263. Den av Kommunfullmäktige godkända köparen är
inte längre intresserad.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att garaget på
Kalleberga 6:263, är i sådant dåligt skick att det bör rivas snarast.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den angivna
byggnaden rivs och att rivningen på Kalleberga 6:263 finansieras av intäkter
från fastighetsförsäljning.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det angivna garaget på Kalleberga 6:263
rivs och att rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
_______________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 91

Dnr 2014-000062 101

Riktlinjer för medborgardialog
Utredare Per Elmgren har lämnat följande beslutsförslag.
Sammanfattning
En motion inlämnades under 2010 av kommunfullmäktigeledamoten
Susanne Lundgren, moderaterna, som föreslår att;
-

Ronneby kommun utreder möjligheten till demokratiutveckling
genom införandet av exempelvis ”Malmöinitiativet” och
medborgarpanelen eller andra metoder som passar vår kommun.

Syftet är framför allt att öka intresset för politik, att nå nya grupper för
dialog, öka kunskapen om kommunen bland kommuninvånarna och att få ett
ökat valdeltagande i de allmänna valen.
Som en konsekvens av motionen beslutade kommunfullmäktige i början av
2013 att;
- tillsätta en utredning med tydlig målsättning om hur
demokratiutvecklingen kan stärkas i Ronneby kommun.
- kommunfullmäktiges presidium ansvarar för uppdraget som skall
verka ut i de olika politiska partierna
- utredningen ska vara genomförd och rapporterad till KF senast 201312-31
De personer som har deltagit i att arbeta fram riktlinjer för medborgardialog
är följande;
Nils Ingmar Thorell, Folkpartiet, KF:s presidium, Ordf
Christoffer Stenström, Moderaterna, KF:s presidium
Bo Johansson, Socialdemokraterna, KF:s presidium
Tim Svanberg, Centern
Peter Bowin, Vänsterpartiet
Claes Diurhuus-Gundersen, Moderaterna
Johannes Chen, Kristdemokraterna
Malin Månsson, Socialdemokraterna
Anna Carlbrant, Ronnebypartiet
Anna-Mi Kullman, Opolitisk
Anna Söderberg, CELA
Per Elmgren, SUS-enheten, Sekreterare
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Förutom lagstadgade samråd finns det i Ronneby kommun flera kanaler för
invånarna att föra fram förslag, idéer och åsikter såsom medborgarförslag till
fullmäktige, allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges
sammanträden och politikernas möjlighet att lägga upp sina bloggar på
startsidan av www.ronneby.se.
Arbetsgruppen föreslår Kommunfullmäktige (KF) att ge invånarna
ytterligare möjlighet till delaktighet och inflytande i form av
medborgardialog. Beslut om medborgardialog fattar respektive nämnd eller
Kommunfullmäktige. Hur dialogen ska genomföras beslutas av respektive
nämnd eller KF-beredning.
Genom medborgardialog ska medborgarna ges möjlighet till deltagande och
inflytande samtidigt som dialogen ger politikerna bättre beslutsunderlag.
Dialogen bör genomföras så tidigt som möjligt i respektive fas
Ronneby kommuns förtroendevalda har som folkvalda ett övergripande
ansvar att tillvarata helheten och se till att medborgarnas vilja och behov
kommer till sin rätt. Allas behov måste tas hänsyn till och inte bara de
uppsökande, resursstarka gruppernas behov. Därför är det viktigt att våga stå
emot starka särintressen, för att släppa fram helhetsbilden av
medborgarviljan.
Det finns många metoder för medborgardialog, såväl fysiska som digitala
metoder. Vilken metod som man väljer att använda beror på dialogens syfte.
Det är också viktigt att följa upp, såväl hur själva dialogen genomfördes som
att syftet med medborgardialogen uppfylldes.
Bedömning
Arbetsgruppen, som leds av KF-presidium, har träffats under våren och
hösten vid ett antal tillfällen.
Gruppen ha arbetat utifrån ett material som är framtaget av SKL. SKL har
också varit i Ronneby för att ge sin syn på medborgardialog.
Arbetsgruppen har flera gånger återkommit till de risker som forskare lyfter
fram beträffande medborgardialog. Forskning visar att man måste vara
medveten om och hantera dessa för att medborgardialogen ska bli ett bra
verktyg.
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Den största risken, menar forskarna, är att dialogen skapar en mer ojämlikhet
demokrati där de som redan är resursstarka får ytterligare ett forum för att
påverka beslut.
Det finns också en risk att medborgardialogen i kommunen leder bort från
politiska aktiviteter. Dessutom är bristande helhetssyn något som forskare
lyfter fram som en risk i arbetet med medborgardialoger.
Dessa risker ska ställas mot de slutsatser som bla SKL gör och som framgår
under det tidigare avsnittet ”Bakgrund”.
Arbetsgruppen har bedömt risker och möjligheter. Det är dock väldigt svårt
att fånga effekterna av medborgardialog, dvs hur påverkar medborgardialog
invånarnas faktiska delaktighet och inflytande.
Arbetsgruppen menar dock att det är viktigt att öka medborgarna möjlighet
till deltagande och inflytande. Samtidigt behövs ännu bättre beslutsunderlag
för att fatta bra beslut.
Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar. En informerad
opinion är en viktig utgångspunkt för att kunna föra en konstruktiv och
meningsfull dialog. Det går inte att räkna med befolkningens stöd för svåra
beslut om medborgarna inte känner till förutsättningarna.
Ronneby kommuns förtroendevalda har som folkvalda ett övergripande
ansvar att tillvarata helheten och se till att medborgarnas vilja och behov
kommer till sin rätt. Allas behov måste tas hänsyn till och inte bara de
uppsökande, resursstarka gruppernas behov.
Som förtroendevald ska man företräda även de medborgare som av olika
skäl är tysta mellan valen. Därför är det viktigt att våga stå emot starka
särintressen, för att släppa fram helhetsbilden av medborgarviljan.
Medborgaren ser i idealfallet frågeställningarna ur ett helhetsperspektiv om
vad som är det allmännas bästa. Brukaren/kunden/medarbetaren kan ha
delperspektivet som vårdtagare, elev, löntagare, etc.
Ett politiskt organ kommer naturligtvis aldrig att, i sin dialog, nå ”alla”
medborgare hur man än anstränger sig. Men vill man veta vad medborgarna
anser och få en spegelbild av hela befolkningens åsikter, krävs att man på
många olika sätt når människor som sammantaget motsvarar ett
representativt urval av invånarna. Ju mer man preciserar sina målgrupper,
desto bättre kan man målgruppsanpassa sina aktiviteter. Formuleringar och
metoder för kommunikationen kan ju uppfattas olika beroende på till
exempel ålder, utbildning, språk, religion, kön, kultur, geografi,
funktionshinder och arbete.
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Arbetsgruppen har vidare, vid ett flertal tillfällen, betonat att
medborgardialog bör genomföras tidigt i respektive fas.
Sammanfattningsvis finns det ett antal viktiga kriterier att beakta inför en
medborgardialog.
Av den anledningen har arbetsgruppen arbetat fram riktlinjer för
medborgardialog. Riktlinjerna är uppbyggda kring
”medborgardialogprocessen” och ska vara en vägledning för nämnderna/KFberedningar. I riktlinjerna ges vägledning i följande steg;
Vad vill vi uppnå?
När i beslutsprocessen ska vi föra dialog?
Vilka vill vi kommunicera med?
Vad vill vi föra dialog om?
Vilka metoder vill vi använda?
Hur gick det?
Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunfullmäktige;
Att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla from 2014-0501
Att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att
genomföra medborgardialog
Att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog
Att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog
Att finansiering under 2014 sker via de budgetmedel som är tilldelade
Att kommunfullmäktige kan, from 2015-års budget avsätta särskilda medel
för att stimulera genomförandet av medborgardialog
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla fr o m 201409-01,
att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att
genomföra medborgardialog,
att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog,
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att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog samt
att finansiering sker inom ram för respektive nämnd.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
Deltar i debatten
Bo Johansson (S), ledamöterna Tommy Andersson (S), Christoffer
Stenström (M), Peter Bowin (V), Susanne Lundgren (M), Kenneth
Michaelsson (C), Roger Fredriksson (M) och Anna Espenkrona (M).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar på bifall men med ett förtydligande eller
omformulering av stycket om medbeslutande.
Peter Bowin (V) yrkar på att sista meningen i medbestämmande stycket ska
lyda: ”En arbetsgrupp av invånare utreder med hjälp av nämnden som sedan
fattar beslutet.”
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag.
Anna Espenkrona (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (S) ställer Peter Bowins (V)
ändringsyrkande mot Kommunstyrelsens förslag och finner att
Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Peter Bowins (V) ändringsyrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga (nr1),
tjugoåtta, (28) ja-röster, nitton (19) nej röster och två (2) frånvarande.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag:
-

att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla fr.o.m.
2014-09-01,
att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att
genomföra medborgardialog,
att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog,
att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog
samt att finansiering sker inom ram för respektive nämnd.

________________
Exp:
Samtliga nämnder
Anna-Karin Sonesson
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§ 92

Dnr 2013-000195 049

Information om kommunens krediter
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 december till 418 (491) mkr.
Värde inom parantes avser per 31/12 2012. 39 (35) % av kommunens
lånestock om 693 (735) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre
månader. Av lånen har 46 (47) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Genomsnittlig kostnadsränta för 2013 uppgick till 2,2 %.
Riksbankens styrränta, reporäntan, låg under nästan hela 2013 på
1,0 %. Den 18 december 2013 sänktes den till 0,75 %.
För det senast omsatta lånet i början av november 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
Arbetsutskottets förslag till 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.
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Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag:
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.
________________
Exp:
Johan Sjögren
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§ 93

Dnr 2011-000068 340

Vatten- och avloppsplan
Pär Zars lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ett förslag till VA-plan har tagits fram av kommunkoncernövergripande
styr- och arbetsgrupper. VA-planen är ett långsiktigt styrdokument som visar
hur VA-försörjningen i Ronneby kommun är tänkt att lösas i framtiden.
Under processens gång har arbetet med VA-planen avrapporterats till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver rapportering har ett halvdagsseminarium om Ronnebys framtida VA-försörjning hållits för medlemmar av
kommunstyrelsen och Miljötekniks styrelse. Delar av planen har antagits av
kommunfullmäktige i form av en höjning av anläggningsavgift i två steg och
en utbyggnadsplan.
Viktiga punkter

Justerandes sign



Sedan utbyggnadsplanen antagits har Ronneby kommun av statens
VA-nämnd förelagts att bygga ut området Väbynäs norra. Området
har lagts in i den grupp som planeras byggas ut inom tio år.



Utbyggnadsplanen innefattar nu ytterligare en grupp av områden som
planeras för utbyggnad 10-20 år efter att VA-planen antagits.
Samtliga områden i utbyggnadsplanen har fått ett preliminärt datum
för införlivande i det kommunala verksamhetsområdet. Områdena
som ingår i de två grupperna är de enda som planeras för anslutning
till kommunalt VA via upprättande av verksamhetsområde under
överskådlig framtid.



Planen har skickats ut för kommentarer till ett antal berörda aktörer.
Såväl hembygdsföreningar som myndigheter. Ett antal synpunkter
har kommit in som bidragit till att förbättra dokumentet. De har dock
inte inneburit någon större förändring av VA-planens inriktning eller
huvuddrag.



Resurser för att komma tillrätta med dåliga enskilda avlopp måste
avsättas under en lång tid framöver. Med en VA-plan kan dessa
resurser användas mer effektivt.



Utökad tillsyn av enskilda avlopp kan ge upphov till behov av
rådgivning till fastighetsägare med enskilda avlopp.
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Insatser som riktas till områden som sannolikt aldrig får kommunalt
VA föreslås. Detta kan hjälpa enskilda att göra en bra VA-lösning
samt stärka kommunens anseende.



Miljöteknik föreslås fortsätta ge rådgivning till grupper av boende
som vill ansluta sig till kommunalt VA.



Klimatförändringars konsekvenser för VA-försörjning, inklusive
dagvatten, behöver utredas ytterligare.



Steköarnas VA-försörjning är en fråga som Ronneby kommun
behöver lösa. En utredning av extern konsult har tillsatts och
presenteras under våren.



VA-planen är ett levande dokument som löpande måste revideras för
att möta förändringar i rättsläge och ny kunskap. Ansvaret för detta
ligger hos kommunstyrelsen.

Ett första steg till en vattenförsörjningsplan har tagits. Ytterligare steg måste
tas för att identifiera och skydda värdefulla dricksvattentillgångar
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till VA-plan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till VA-plan.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag att
anta förslaget till VA-plan.
________________
Exp:
Pär Zars
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§ 94

Dnr 2013-000158 4129

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Jan-Eric Wildros (S) angående livsmedelshantering
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Motionären återkommer i frågan om vad vi i Ronneby kan göra för att säkra
maten som lagas i kommunens kök och serveras till barn och gamla. Detta
med anledning av att flera skandaler inom livsmedelsbranschen, där det har
blandats in hästkött i olika färdigmaträtter, fläskkött har färgats och sålts som
oxfilé, köttfärs har haft olika stort inslag av hästkött etc. har uppdagats.
Några kommuner i Dalarna har löst frågan genom att köpa in kreatur som
sedan placerats ut på lantgårdar i grannskapet för att nå lämplig slaktvikt. På
så sätt kan man garantera kvaliteten på det kött som serveras inom sina
kommuner.
Motionären menar att våra förutsättningar, genom Naturbruksgymnasiet, är
bättre än många andras. En viktig aspekt är den pedagogiska, elever lär sig
hela kedjan ”från jord till bord”.
Motionären föreslår
Att utreda möjligheten att försörja kommunens kök med ekologiskt kött och
fläsk genom Naturbruksgymnasiet och eventuellt i samarbete med
närliggande lantgårdar
Att utreda möjligheten att återta mjölk som kan serveras inom kommunens
verksamheter
Att utreda möjligheten att odla potatis och vissa grönsaker på
Naturbruksgymnasiet som kan serveras i kommunens verksamheter
Bedömning
Det är mycket omdebatterade frågor som motionären lyfter. Skandalen med
nötkött som visade sig vara hästkött har upprört. Detta har lett till misstro
mot branschen för det företagen som sätter produkten på marknaden som är
ytterst ansvariga.
Kommunen ställer kvalitetskrav på de livsmedel som upphandlas och även
krav på god djurhållning. Det är dock svårt att ställa krav som inte
diskriminerar någon anbudsgivare. Det är dessutom svårt att följa upp att
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leverantören levererar den kvalitet de utlovat i anbudet. En fördel med att bli
självförsörjande är att kommunen då har kontroll över hela matproduktionen.
Motionären pekar på de exemplen som finns i Sverige där kommuner har
löst sina livsmedelsbehov genom att elever på naturbruksgymnasium själva
producerar den mat som åtgår till kommunens skolor och äldreomsorg.
Ett exempel är Rättviks kommun som är till ca 95 % självförsörjande på
nötkött och potatis.
Om Ronneby kommun har samma möjligheter är svårt att bedöma. Detta
förutsätter en utredning som också belyser de verksamhetsmässiga och
pedagogiska aspekterna.
Det kan finnas intresse för Cefur, utifrån ett hållbarhetsperspektiv och
fortsatt utveckling av Cradle to Cradle® inom kommunen, att vara delaktiga i
den processen.
Effekter inom skolan
Att producera mat innebär att ta ansvar för natur, människor och djur. Om
kommunen serverar maten som skolan producerar får eleverna se hela kedjan
och får insikt i att hållbarhet måste vi skapa själva.
Genom att Naturbruksgymnasiet hanterar produktionskedjan fram till slakt
bör skolan även kunna användas som en del av folkbildningen rörande
matproduktion genom att utgöra kunskapscentrum framförallt rörande
hållbar utveckling.
LOU, Lagen om offentlig upphandling
Det finns inget hinder i LOU för kommunen att använda det som skolan
producerar för matlagning i egen regi.
För de delar i processen som skolan inte själv hanterar, exempelvis slakt och
styckning, måste detta upphandlas i enlighet med LOU. Kommunen kan då i
upphandlingen bland annat ställa krav på transporttider för djuren och kyleller frysförvaring av köttet i avvaktan på att köken avropar efter behov.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att bifalla motionen.
Att uppdra åt kommundirektören att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att
till 2014-06-30 redovisa om det är möjligt att kommunen kan bli
självförsörjande på kött, potatis och vissa grönsaker, om återtag av mjölk
kan ske samt förslag till en ev. fortsatt genomförandeprocess.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
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Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M), ledamot Jan-Eric Wildros (S),
Kenneth Michaelsson (C) och Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på egen motion.
Kenneth Michaelsson yrkar avslag på motionen i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag.
Anna Carlbrant (RP) yrkar bifall till Jan-Eric Wildros (S) motion.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner avslag på motionen enligt Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Jan-Eric Wildros (S) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga (nr2),
tjugotre, (23) ja-röster, tjugotre (23) nej röster och tre (3) frånvarande.
Ordförandes utslagsröst, en (1), ja-röst.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå Jan-Eric Wildros motion i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag.
________________
Exp:
Jan-Eric Wildros
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§ 95

Dnr 2014-000075 049

Ronnebyhus Investeringsbudget 2014
Tf vd Gun-Marie Offesson föredrar ärendet och lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2014 omsluter 32 mkr. En nivå som
innebär att bolaget nettoinvesterar eftersom bolaget gör avskrivningar med
ca 23 mkr årligen. Flera av investeringsprojekten innebär också
underhållsutgifter, totalt 7,8 mkr, som finansieras över årets resultat.
För vissa av projekten råder dock en viss osäkerhet om de kommer att kunna
genomföras under året. Det gäller ex Trygghetsboendet på Espedalen, som
beräknas startas upp under hösten. Projektet omsluter 22 mkr varav 10 mkr
antas belasta 2014. Andra exempel är energirenovering på Hjorthöjden och
några andra projekt som fortfarande är under utredning för bl.a.
lönsamhetsbedömning.
Av projekten berör huvuddelen Ronnebyhus bostadsbestånd. Endast 1,5 mkr
avser anläggningar där kommunen är hyresgäst.
För nya markanläggningar på Almvägen i samband med rivningarna finns
avsatt 2 mkr i investering och 2 mkr i underhåll.
Ca 50 % av budgeten (16,5 mkr) avser energieffektiviseringsåtgärder.
Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige godkänner
AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Ronnebyhus
investeringsbudget för 2014.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Ronnebyhus
investeringsbudget för 2014.
________________
Exp:
AB Ronnebyhus
Ekonomienheten
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§ 96

Dnr 2014-000061 110

Reglemente för valnämnden
VALN § 6/2014
Sammanfattning
Valadministratör Leona Öberg presenterar det reviderade reglementet för
valnämnden.
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att inte godta den föreslagna ändringen under § 3.8 i
övrigt antas förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta presenterat förslag till reglemente för
Valnämnden med redovisade revideringar.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta presenterat förslag till reglemente för
Valnämnden med redovisade revideringar.
________________
Exp:
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§ 97

Dnr 2013-000389 101

Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära
relationer 2014-2016
Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ett förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 20142016 har arbetats fram på uppdrag av folkhälsorådet, som verkar under
kommunstyrelsen. Detta då den kommunövergripande handlingsplanen mot
våld i nära relationer 2011 - 2013 har löpt ut.
Den kommunövergripande planen mot våld i nära relationer för Ronneby
kommun syftar till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt förebyggande
arbete och innehåller prioriterade insatser för åren 2014-2016. Planen riktar
sig till alla nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen.
Den reviderade planen har efter beslut från kommunfullmäktige 2013-03-27
§ 78 kompletterats med ett avsnitt om hedersrelaterat våld.
Planen innefattar nämnders och bolags ansvar både i egenskap av
servicegivare och som arbetsgivare. För att nå framgång i arbetet är det
viktigt att varje nämnd och bolag planerar egna insatser och tar fram
handlingsrutiner utifrån verksamhets- och ansvarsområde.
Planen presenteras med fyra bilagor; kunskapsöversikt, aktörers ansvar och
befintliga resurser, mall för checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära
relationer.
Remissförfarandet har pågått från 2013-11-08 t.o.m. 2014-02-28.
Yttranden innehåller synpunkter på de delar som berör respektive
remissinstans ansvarsområde samt på planen i sin helhet.
Inkomna yttranden
Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter. Nämndernas och
Landstinget Blekinges yttrande bifogas. Övriga remissvar sammanfattas
nedan.
Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen anser att planen är tydlig och väl strukturerad med
fördelade ansvarsområden. Utbildningsförvaltningen anser att de kan arbeta
efter planen.
Fritid- och kulturnämnden
Fritid- och kulturnämnden framhåller vikten av utbildning och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

50(90)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-24

Kommunfullmäktige

kompetensutveckling inom området för att kunna hantera checklistan och
arbeta fram en handlingsplan.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att kunskapsöversikten tar upp våld
mellan barn och ungdomar i liten utsträckning och menar att barn och
ungdomar som vistas tillsammans i förskola och skolan kan beskrivas som
nära relationer. I övrigt anser Miljö- och byggnadsnämnden att underlaget är
bra utformat och utgör ett viktigt stöd i arbetet med dessa frågor. Föreslagen
check- och kontaktlista bedöm vara funktionella hjälpmedel för att hantera
dessa frågor.
Socialnämnden
Socialnämnden upplever planen i sin helhet som välstrukturerad och
informativ som ger en bra bild över definitionen av våld i nära relationer.
Socialnämnden framhåller även att den kompletterande delen som lyfter
komplexiteten av våld i samkönade relationer är viktig.
Äldrenämnden
Äldrenämnden anser att de har ett viktigt uppdrag i arbetet mot våld i nära
relationer då de inom sitt verksamhetsområde arbetar med en särskilt utsatt
grupp.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden framhåller att det är ytterst angeläget att kommunen
har en övergripande och aktuell plan mot våld i nära relationer och ställer sig
positiva till planen. Den fördjupade kunskapsöversikten avseende
hedersrelaterat våld är ett bra komplement.
Ekonomienheten
Ekonomienheten lyfter vikten av att färdiga mallar vad gäller checklistor och
handlingsrutiner, detta för att underlätta arbetet men även skapa enhetlighet
och igenkännande för såväl medarbetare som förtroendevalda.
Kommunala rådet för funktionshinder
KFR anser att speciellt fokus ska läggas på funktionsnedsattas situation, med
tanke på deras utsatthet. Vidare lyfts vikten av att socialpsykiatriska teamet
som bland annat har kontakt med många brukare som har eget boende är
extra lyhörda och observanta. De är även ytterst angeläget att de
utbildningsinsatser som har riktats till personal och politiker inom området
våld i nära relationer fortsätter.
Landstinget Blekinge
Landstinget ser positivt på det arbete som genomförts med att ta fram
förslaget. Materialet känns genomarbetat och föreslagna mål och insatser är
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mycket relevanta och tydliga. Landstinget uppskattar att planen beaktar
skillnader mellan kön, sexuell läggning, nationalitet och inte minst ålder, där
barnen särskilt har prioriterats. Landstinget poängterar vikten av god
samverkan. Nedan presenteras synpunkter utifrån planens olika delar:
Kommunövergripande plan- rubrik Uppföljning
Landstinget föreslår en komplettering av indikatorer som bättre speglar
måluppfyllelsen samt lyfter vikten av att integrera planering och uppföljning
av planen med kommunens sedvanliga planerings- och uppföljningsprocess.
Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2)
Förtydliga tandvårdens som en del av hälso- och sjukvården. Landstinget
lyfter även vikten av att se till att prioriteringsarbetet även får genomslag i
det ekonomiska och personella prioriteringsarbetet på övergripande nivå i
kommunen, dvs att det inte bara är på nämnds-, förvaltnings-, och bolagsnivå
arbetet måste göras. Många förutsättningar skapas på central nivå och avgör
därmed hur framgångsrikt arbetet sedan kan bli på verksamhetsnivå.
Rädda Barnen i Ronneby
Synpunkter lämnas på följande delar:
Kommunövergripande plan
Rädda Barnen anser att planen är väl genomarbetad och ser positivt på att
även våldsutövare nås av stödinsatser vilket innebär att kvinnor som
brottsoffer inte ges hela ansvaret. Rädda Barnen anser även att det
övergripande målet bör innehålla lättillgängliga och tidiga insatser.
Insatsen med att ta fram checklistor och handlingsrutiner som anges under
delmål 1 – personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas
och får snabbt stöd och hjälp bör innehålla anvisningar hur information ska
föras vidare inom verksamheten, samt tydliga anvisningar för
dokumentation, samordning och samverkan.
Kunskapsöversikt (bilaga 1)
Rädda Barnen anser att det är bra att framhåller riskgrupper men menar att
listan ska kompletteras med ytterligare riskgrupper som spädbarn,
papperslösa samt barn och vuxna som lever under ekonomiskt svåra
förhållanden.
Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2)
Rädda barnen framhåller att det skyddande boendet som erbjuds bör vara
lämpligt för eventuellt medföljande barn och att den personal som finns har
kunskap om barns behov och rättigheter. Därtill betonar de vikten av att det
finns skriftliga, samordnande och väl förankrade rutiner inom all
barnverksamhet.
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Checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära relationer (bilaga 3)
Rädda Barnen anser att det bör finnas en särskild checklista för barn som
utsätts för, eller bevittnar våld.
Brottsofferjouren
Brottsofferjouren har under året som gått haft många ärenden gällande våld i
nära relationer och framförallt hedersrelaterat våld. Brottsofferjouren
framhåller att behovet av ekonomiskt stöd från Ronneby kommun måste
respekteras på ett bättre sätt än idag för att möjliggöra fortsatt verksamhet.
Ronneby kvinnojour
Kvinnojouren önskar komplettera kontaktlistan (bilaga 4) med Tjejjouren
RUT:s mailadress i kontaktlistan då de inte har någon telefon utan endast är
tillgängliga via chatt.
Personalenheten, Polismyndigheten i Blekinge län, Folktandvården i
Blekinge samt Röda Korset Ronneby
Ovan nämnda remissinstanser ställer sig positiva till förslaget och framhåller
planen som väl genomarbetad och tydlig.
AB Ronneby Industrifastigheter, Näringslivsenheten samt Tekniska
förvaltningen
Ovan nämnda remissinstanser har inkommit med svar men inte lämnat några
synpunkter på förslaget.
Bedömning
I bedömningen värderas inkomna yttranden avseende kompletteringar och
revideringar. Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära
relationer 2014- 2016 föreslås efter remissförfarandet revideras enligt nedan.
Kommunövergripande plan 2014-2016
Under rubriken Inledning, sidan 1, har följande tillägg gjorts i andra stycket:
Ronneby kommuns reviderade kommunövergripande plan mot våld i nära
relationer har utarbetats med utgångspunkt i Barnkonventionen,
Kvinnokonventionen (CEDAW), FN:s Deklaration om avskaffandet av våld
mot kvinnor…
I flertalet yttranden lyfts vikten av stöd och mallar i arbetet med att ta fram
de checklistor och handlingsrutiner som är en insats under delmål 1 –
personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas och får
snabbt stöd och hjälp. Stöd i detta arbete framhålls redan som en insats i den
föreslagna planen. Därtill finns en mall för checklista bilagat planen (bilaga
3). Önskemål om mall för upprättande av handlingsrutiner bedöms dock inte
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som aktuellt då handlingsrutiner i högsta grad är verksamhetsspecifika.
Samordning och stöd från Sesam och folkhälsorådet vad det gäller
upprättande av handlingsrutiner kommer starta våren 2014.
Under rubriken uppföljning, sidan 5, har ett tillägg gjorts för att integrera
planering och uppföljning av planen med kommunens sedvanliga planeringsoch uppföljningsprocess. Följande komplettering har gjorts för att kunna
avgöra om arbetet löper i rätt riktning:
Arbetet ska årligen följas upp genom respektive nämnd/bolags
årsredovisning under rubriken Folkhälsa. Den samlade uppföljningen
samordnas årligen av Folkhälsorådet enligt presenterade indikatorer på sidan
5.
Bilaga 1: Kunskapsöversikt
I ett yttrande lyfts att våld mellan barn och ungdomar i förskola och skola
bör framhållas i kunskapsöversikten. Våld mellan barn och unga är dock inte
inrymt i definitionen för våld i nära relationer och ett förtydligande om detta
kommer därmed inte att göras i planen.
Under rubriken särskilt utsatta grupper, sidan 6, föreslås tillägg av grupperna
spädbarn, papperslösa samt barn och vuxna som lever under ekonomisk
utsatthet. Dessa grupper är dock nationellt sett inte särskilt utsatta grupper
vad gäller våld i nära relationer och kommer därmed inte att ingå.
Bilaga 2: Aktörers ansvar och befintliga resurser
I tredje stycket under rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, förtydligas
meningen ”Hälso- och sjukvården har även en viktig roll i att föra noggrann
dokumentation för att rättsintyg vid misshandel blir korrekta” enligt
följande: Hälso- och sjukvården har alltid en viktig roll i att föra noggrann
dokumentation, oavsett om den våldsutsatta önskar anmäla eller inte. Vid en
anmälan utgör detta viktiga underlag för rättsintyg.
Rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, kompletteras med ett ytterligare
stycke för att förtydliga vikten av att vid långvarig sjukskrivning ställa frågor
om våld i nära relationer.
Det är också viktigt att i samband med patienters sjukskrivning, speciellt vid
långvarig sjukskrivning, som rutin ställa frågan om våld i nära relationer,
eftersom detta är en tänkbar bakomliggande orsak till många av dessa
sjukskrivningar.
Under rubriken Ronneby kvinnojour, sidan 4, har en rättelse gjorts där
jourens har ändrats till jouren.
Bilaga 4: Kontaktlista
Tjejjouren RUT:s mailadress läggs till i kontaktlistan då de inte har något
telefonnummer.
Planen i helhet
Utifrån yttranden ovan är bedömningen att remissinstanserna är positiva till
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planen och anser att den är välstrukturerad och informativ. Bilagorna
upplevs underlätta införlivandet av planen. Planen lyfter relevanta mål och
insatsområden för att förebygga och minska våld i nära relationer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anta kommunövergripande plan mot våld i nära
relationer 2014-2016 med föreslagna revideringar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige att anta kommunövergripande plan mot våld i nära
relationer 2014-2016 med föreslagna revideringar.
Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M), Margareta Yngvesson (S), Roger
Gardell (FP).
Yrkanden
Margareta Yngvesson (S) yrkar, med stöd av Roger Gardell (FP) återremiss
för att inkludera våld i samkönade relationer.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på Margareta
Yngvessons (S) yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.
________________
Exp:
Jenny Andersson
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§ 98

Dnr 2014-000115 012

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2013
Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby
Kommun ett lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som
är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån
de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun som antogs i KF §195/2008. Det övergripande målet för BRÅ's
verksamhet är följande:
Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge som bryts ner i fem
områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är
även medfinansiär till trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2013
har presenterats i Kommunfullmäktige.
Ett nytt samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby
kommun har arbetats fram under 2013. Avtalet har för perioden 2014-01-28
till 2014-12-31 tre fokusområden.
Under 2013 har arbetet med ”Nattvandrande föreningar” i Ronneby kommun
fortsatt. Med nattvandrande föreningar vill lokala BRÅ stimulera till ett ökat
antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i centrum och
runt om i kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Ronneby kommun,
närpolisen i Ronneby och föreningen Nattvandring.nu.
Verksamhetsberättelse 2013 har delgivits och godkänts av lokala BRÅ.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktig att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera den lämnade verskamhetsberättelsen
och verksamhetsplanen till protokollet, med ovanstående revidering.
Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson
(C), Jan-Eric Wildros (S) och Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att Kommunfullmäktige
noterar informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Disa Krisitinsdottir Käppi
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§ 99

Dnr 2014-000116 019

Uppföljning av samverkansavtal mellan Ronneby
kommun och Polismyndigheten i Blekinge län
Sammanfattning
I Ronneby kommun samverkar kommunen och Polismyndigheten i Blekinge
län i ett brottsförebyggande arbete genom ett så kallat samverkansavtal.
Avtalet ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet med
målet att verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet. Avtalet lyfter
fram områden där gemensamma åtgärder är möjliga: Trygghetsvandringar,
Våld i nära relationer, Trygghetsmätningar, Evenemang och storhelger,
Alkohol- och droger, Skola/Fritid- och kulturverksamhet,
Medlingsverksamhet vid brott och Trafik. Avtalsperioden har pågått från och
med 2013-01-28 till och med 2013-12-31.
Uppföljningen av avtalet innebär att kommunen och polisen har undersökt
hur respektive part har uppfyllt sina åtaganden under respektive område och
bedömer arbetets påverkan på problem. Uppföljningen bifogas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktig att noterar den lämnade uppföljningen av
samverkansavtal i brottsförebyggande arbete mellan Ronneby kommun och
Polismyndigheten i Blekinge län till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera den lämnade uppföljningen av
samverkansavtal i brottsförebyggande arbete mellan Ronneby kommun och
Polismyndigheten i Blekinge län till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att Kommunfullmäktige
noterar informationen till protokollet.
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Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 100

Dnr 2013-000262 109

Besvarande av medborgarförslag om en lekplats på
torget
Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Tobias Jersheim har lämnat ett medborgarförslag om lekplats på torget.
Förslagsnämnaren menar att detta skulle skapa en trevlig central mötesplats.
Lekplatsen behöver inte vara en traditionell sådan.
Bedömning
En central attraktiv lekplats har diskuterats en längre tid. I
Lekplatsutredningen som kommunstyrelsen fattade beslut om i oktober 2013
föreslogs av tekniska förvaltningen en närlekplats i Rådshusparken samt en
kommunlekplats i anslutning till Snäckebacken några hundra meter från
torget.
Kommunen har under våren 2012 bett att få in synpunkter från medborgarna
på torgets framtida utformning som hanterats av en arbetsgrupp. Att hitta
lösningar som inbjuder till lek bland annat genom utformning och placering
av konst har varit en del i detta arbete. Arbetet fortsätter inom kommunen för
att komma fram till ett förslag gällande torget och dess utformning och
förlagsgivarens synpunkter har skickats vidare till denna grupp.
Medborgarförslaget bedöms därmed som besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
-

Att besluta medborgarförslaget som besvarat

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

60(90)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-24

Kommunfullmäktige

Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
________________
Exp:
Johan Sandevärn
Tobias Jersheim
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§ 101

Dnr 2013-000188 109

Besvarande av medborgarförslag att uppvakta
Ronnebys invånare vid födelsedagar
Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ganhem Ali har lämnat in följande medborgarförslag om att uppvakta
Ronnebys invånare vid födelsedagar. Förslaget har utretts utav SUS-enheten,
Ekonomienheten och Informationsenheten.
Bedömning
Enligt beräkningar av ekonomienheten så skulle ett genomförande av
förslaget i enighet med förslagslämnarens, bedöms innebära en årlig kostnad
motsvarande 2 267 000 kr varav 1 532 000 kr för gåvor och 735 000 kr i
personalkostnader för utförandet. Efter som födelsedagarna inte är jämnt
fördelade över året så skulle det tillfälligtvis bli svårt att praktiskt genomföra
personbesök enligt förslaget.
Enligt kommunikationsenheten är det svårt att bedöma effekterna av att
genomföra förslaget. Detta skulle kunna bidra till en ökad positiv attityd till
kommunen men skulle lika gärna kunna bidra till en negativ syn genom
ifrågasättande av prioriteringar eller typ av gåva. Alla firar inte heller
födelsedagar. Ett alternativ till förslagslämnarens förslag skulle kunna vara
ett gratulationskort men enligt kommunikationsenhetens bedömning skulle
en sådan insats ses som av ringa värde för mottagaren.
Den sammanlagda bedömningen av förslaget i enighet med förslagsställarens
är att effekterna av insatsen inte står i relation till kostnaderna. Att fira
kommunens 100-års jubilarer skulle dock innebära en rimlig insats som
skulle betyda mycket för berörda personer samt ge positiv bild av
kommunen. Tingsryds kommun uppvaktar sedan 2012 invånare som fyller
100 år. Utefter befintlig invånarstatistik skulle detta innebära ca 5 personer
och besök per år. Informationsenheten undersöker möjligheterna till riktade
insatser för andra målgrupper tillsammans med centrumföreningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
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-

Att uppvakta kommunens 100-års jubilarer med ett personligt besök
och en blomma. Att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för
övriga utgifter.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Äldrenämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att uppvakta samtliga
som fyller 100 år i kommunen och fatta vidare beslut i frågan.
Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M) och ledamot Susanne Lundgren (M).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget och noterar att
Äldrenämnden redan idag uppvaktar alla som fyller 100 år i kommunen.
________________
Exp:
Johan Sandevärn
Ganhem Ali
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§ 102

Dnr 2014-000040 739

Långsiktig boendeplanering inom äldreförvaltningen,
tilläggsäskande för nytt tillfälligt korttidsboende på
Parkdala
Äldrenämnden § 31/2014
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet och lämnar
följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Parkdala - Återremiss från KSAU
Undertecknat var kallad till KSAU den 10 februari angående framtida
boendeplanering där hyra av ett block i Parkdala beskrivs som en kortsiktig
lösning för att kunna verkställa boendebeslut för en allt växande kö. Under
2013 omvandlades 12 platser till demensplatser, vilket inte har avhjälpt det
totala behovet av platser.
KSAU återremitterade ärendet dels för att få ett förtydligande av
kostnadsbilden för Parkdala, för att undersöka möjligheten med
fastighetsägaren om att hyra enbart två av tre plan och dels för att
förvaltningen ska utreda möjligheten att bygga till flera lägenheter på
Lindebo i Bräkne-Hoby.
Dagens kösituation är 23 där numera mer än hälften söker boende för icke
dementa. I kvalitetsberättelsen framgår att snittiden från beslut till
verkställighet när det gäller särskilt boende har i jämförelse med 2012 ökat
från 34 till 66 dagar.
För att möta framtiden med de krav och förväntningar det innebär bör en
långsiktig plan arbetas fram. Närmast kommer bemanningsreglerna som
kommer att innebära en stor förändring inom de särskilda boenden när det
gäller planering, förhållningssätt osv. En kort tillbakablick visar att
målgruppen har förändrats vilket kräver utveckling av både kompetens och
arbetsmetoder samtidigt som gruppen äldre, äldre ökar.
Parkdala är en kortsiktig lösning som ger det andrum som behövs för att
arbeta fram en långsiktig och hållbar lösning i boendefrågan. Den tilltänkta
byggnaden ger även möjlighet till en reserv i det fall att behovet av
boendeplatser ytterligare skulle öka.
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Utredningen av möjligheten att bygga till på Lindebo kommer att ske
skyndsamt, men då det är en lång process att bygga till eller bygga nytt
bedöms det ändå att Parkdala behövs som en kortsiktig lösning som kan
avhjälpa det mera akuta behovet.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att godkänna ovanstående förslag med ändringen att
sista stycket stryks som handlar om utredning av möjligheten att bygga till
på Lindebo.

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson samt ekonom Eva Robertsson
redogör för förändrad kostnadskalkyl i jämförelse med den som redovisades
vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-10.
Nytt boende Parkdala, korttidsboende 10 platser
Drift
Personal

3 375 000

Personal natt

2 250 000

Förstärkn med enhetschef

595 000

Hyreskostnad

1 728 000

Städkostnad

94 000

Förbrukningsmaterial

50 000

Personalsoc

15 000

Mattransporter

219 000

Larmkostnad

38 000

Kapitalkostnad

103 985

Total

8 467 985

Investering
Inventarier möbler mm

558 000

Inventarier, larm porslin, gardiner mm 157 000
Total

715 000

Avskrivningar och intern ränta se Kapitalkostnad ovan
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Omvandling Vidablick plan 3, demensboende 13 platser
Personal 10 pl fr 0,66 till 0,725

332 000

Personal 3 nya belagda pl

1 109 000

Hyresintäkter

-707 850

Merkostnad Vidablick tot

733 150

Neddragning av personalbudget
motsvarande 4 årsarbetare i hemtj

-1 942 000

Sammanställning

7 259 135

Alla kostnader anges för helår
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
-

att bevilja ett tilläggsanslag för driften med 3 332 000 kr för 2014,

-

att bevilja ett tilläggsanslag på 715 000 kr för investeringar,

-

att finansiering sker via eget kapital,

-

att Äldrenämnden får i uppdrag att teckna 3-årigt avtal avseende
Parkdala,

-

att Äldrenämnden får i uppdrag att inför fastställande av budget
2015, senast i september 2014, redovisa förslag på hantering av de
ökade utgifterna och

-

att Äldrenämnden får i uppdrag att bevaka utvecklingen och göra en
långsiktig boendeplanering. Återrapportering ska ske till
Kommunstyrelsen.

Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att bevilja ett tilläggsanslag för driften med 3 332 000 kr för 2014,

-

att bevilja ett tilläggsanslag på 715 000 kr för investeringar,

-

att finansiering sker via eget kapital,

-

att Äldrenämnden får i uppdrag att teckna 3-årigt avtal avseende
Parkdala,

-

att Äldrenämnden får i uppdrag att inför fastställande av budget
2015, senast i september 2014, redovisa förslag på hantering av de
ökade utgifterna och

-

att Äldrenämnden får i uppdrag att bevaka utvecklingen och göra en
långsiktig boendeplanering. Återrapportering ska ske till
Kommunstyrelsen.

________________
Exp:
Äldrenämnden
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§ 103

Dnr 2014-000106 049

Uppföljning central och elektronisk fakturahantering
Peter Nordberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt under 2008 att införa elektronisk
fakturahantering samt e-handel. Efter remissförfarande tog
kommunfullmäktige beslut om centralisering av nämndsadministration och
fakturahantering i december 2008. All fakturahantering blev därmed
centraliserad till Ekonomienheten. Beslut togs även att en uppföljning
gällande nämndssekretariatet skulle ske till Kommunfullmäktige. I
Förvaltningssamverkansgruppen för Kommunstyrelsens
verksamhetsområden togs beslut i mars 2013 om att även följa upp den
centrala fakturahanteringen.
En uppföljning gällande centralisering av nämndssekretariatet behandlas i ett
separat ärende. Bifogad utredning avser endast uppföljning gällande central
och elektronisk fakturahantering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
-

att föreslå Kommunstyrelsen

-

att uppdra åt Ekonomienheten att fortsätta arbetet med elektronisk
fakturahantering samt med införande av E-handel.

-

att uppdra åt kommunens förvaltningar att se över sina
beställarorganisationer.

-

att till Miljöteknik framföra att kommunen har ett starkt önskemål att
Miljöteknik fortsätter sitt arbete med att införa e-fakturor till
kommunen.

-

att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Ekonomienheten att fortsätta arbetet
med elektronisk fakturahantering samt med införande av E-handel,
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att uppdra åt kommunens förvaltningar att se över sina
beställarorganisationer
att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att ge Miljöteknik i uppdrag att införa efakturor till kommunen.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Miljöteknik i uppdrag att införa efakturor till kommunen.
________________
Exp:
Peter Nordberg
Ronneby Miljö och Teknik AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

69(90)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-24

Kommunfullmäktige

§ 104

Dnr 2010-000431 370

Besvarande av medborgarförslag från Ronneby Boule
Allians genom Arne Svensson angående önskemål om
inkoppling av fjärrvärme i boulhallen
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag.
Sammanfattning
Ronneby Boule Allians föreslår i ett medborgarförslag att fjärrvärme
installeras i boulehallen. De framför att det under en sträng vinter är det
omöjligt att få hallen uppvärmd trots elfläktar ständigt går på högsta effekt
vilket innebär att elräkningarna blir kostsamma.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden som
har behandlat ärendet vid två tillfällen. I februari redovisades att en
inkoppling av fjärrvärme beräknades kosta ca 375 000 kr. Förbrukning och
drift på helår beräknades efter installation att kosta ca 55 000 kr + service 4
ggr/år a 1125 kr. Nuvarande driftskostnader som till fullo belastar föreningen
är 60-65 000 kr per år. Installation av fjärrvärme skulle ge föreningen en
driftsbesparing på 5- 10 000 kr och en avskrivningskostnad för kommunen.
Tekniska förvaltningen har efter Fritid- och kulturnämndens första
behandling av ärendet tagit fram nya uppgifter som visar att en inkoppling
kostar 220 000 kr vilket ger lägre kapitalkostnader och/eller kortare
avskrivning. För att hålla högre temperatur i hallen kvarstår dock
driftskostnaderna ovan trots nyinstallation. Att det varit kallt i hallen har
varit ett stort bekymmer för Boule Alliansen. Tekniska förvaltningen har
även gjort en kostnadsberäkning på att isolera byggnaden och på så vis få till
stånd en rimligare temperatur och ekonomi. Denna åtgärd beräknas kosta
380 000 kr att utföra.
Fritid- och kulturnämnden beslutar att man, efter de nya siffrorna för
installation och/eller isolering, inte ser någon besparingseffekt i en
installation och avråder ur ett ekonomiskt perspektiv. Nämnden föreslår
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att medborgarförslaget
avslås.
Vid behandling av ärendet i Kommunstyrelsen återremitterades ärendet för
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närmare beredning inför hantering i budgetberedningen.
Fritid- och kulturnämnden hade åter uppe ärendet 2013-10-10. Där redovisas
att Förvaltningschefen i möte med föreningen fått ett nytt förslag på åtgärd.
Föreningen har tagit fram olika alternativ av luftvärmepumpar som kan
ersätta de byggfläktar som i nuläget ”värmer” hallen. Fritid- och
kulturnämnden beslutar att man inte ser en besparingseffekt vid installation
av fjärrvärme och/eller isolering och avråder ur ett ekonomiskt perspektiv.
Nämnden förslår Kommunstyrelsen att överväga en installation av
luftvärmepumpar, i förlängningen ett byte av lysrörsarmaturer samt
installation av elstyrning. Luftvärmepumpar av hög kvalitet beräknas kosta
60 000 kr inkl. moms och installation.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget om inkoppling av
fjärrvärme i boulehallen.
Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till bidrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget om inkoppling av
fjärrvärme i boulehallen.
Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till bidrag för
installation av luftvärmepump.
Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M) och ledamot JanAnders Palmqvist (S)
Yrkanden
JanAnders Palmqvist (S) yrkar på bordläggande av frågan.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på JanAnders
Palmqvists (S) yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Anna-Karin Sonesson
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§ 105

Dnr 2013-000122 332

Besvarande av medborgarförslag om bättre belysning
vid kommunens lekplatser
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Sofia Wihlstrand föreslår i ett medborgarförslag att lekplatserna i Ronneby
Brunnspark, Ekenäs badplats, Ekenäs bostadsområde m fl platser får bättre
belysning eftersom det mörkt där på vinterhalvåret.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Gatuoch parkchef Daniel Andersson har lämnat ett yttrande. Förvaltningens
bedömning är att generellt ska de allmänna lekplatserna kommunen
tillhandahåller inte belysas separat utan den belysning som ska
tillhandahållas avser i så fall allmänna platser som gång- och cykelvägar till
och från lekplatsen. Förvaltningen gör bedömningen att besöksfrekvensen
kvällstid under vinterhalvåret för målgruppen 1-7 år inte är tillräckligt stor
för att motivera den investerings- och driftskostnad belysningen skulle
medföra. För de lite äldre barnen har flera näridrottsplatser byggts för att
stimulera till spontan lek och idrott. Dessa har utrustats med belysning.
Förvaltningen för samma resonemang som ovan gällande de i
medborgarförslaget nämnda lekplatserna. Vidare görs bedömningen att den
belysning som finns på gc-vägar och gator i anslutning till lekplatserna
uppfyller de krav som är rimliga att ställa.
Tekniska förvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
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Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Anna-Karin Sonesson
Sofia Wihlstrand
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§ 106

Dnr 2010-000034 109

Besvarande av medborgarförslag från Daniel
Häggander gällande möjlighet till Idrottsprofil i
Ronnebys högstadier
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Daniel Häggander m fl förslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun
ska skapa en möjlighet för elever i kommunen att välja en idrottsprofil på
högstadiet. De menar att detta kan åstadkommas genom ett samarbete mellan
skolan och de lokala idrottsföreningarna. Förslaget skulle innebära att
idrottsintresserade ungdomar ges möjlighet till att utöva sin idrott under ett
par skoltimmar varje vecka. En enkel version av idrottsprofil redan i
högstadiet skulle kunna ge en bra vägledning vid ett eventuellt val av
idrottsgymnasium. Som skäl framförs också att forskning visar ett samband
mellan fysisk aktivitet och skolprestationer.
Medborgarförslaget har efter remiss till Utbildningsnämnden hanterats av
Kommunstyrelsen som beslutade att återemittera ärendet till
Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden har nu återkommit med ett nytt
kompletterande yttrande.
Bedömning
Av Utbildningsnämnden första yttrande framgår följande:
"För grundskolan gäller en timplan, som på nationell nivå anger vilka ämnen
som ingår, samt den tid som respektive ämne ska tilldelas totalt under nio
skolår. Huvudmannen kan besluta om att tilldela mer tid.
Förutom traditionella ämnen finns också tid för elevens val. Undervisningen
i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett
eller flera ämnen.
Rektor kan dessutom inom ramen för timplanen besluta om Skolans val.
Skolans val får omfatta lokalt tillval, om Statens Skolverk har godkänt en
plan för undervisningen.
För att skapa möjligheten till profil enligt medborgarförlaget finns det två
huvudspår; A och B.
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Spår A
Huvudmannen beslutar att från läsåret 2013/2014 utöka timplanen i idrott
och hälsa med två klocktimmar i veckan. Eleverna som valt idrottsprofil ges
möjlighet att fördjupa sin inom en eller två idrotter. Skolorna samarbetar
med lokala föreningar. På varje skola bildas en grupp gemensam för
årskurserna 7-9.
Kostnad: ledare och material 200 000 kr/läsår och skola.
En elev som valt elevens val "idrott och idrottsprofil" får tillsammans med
två timmar obligatorisk idrott och hälsa i spår A totalt fem timmar idrott i
veckan.
Spår B
Den enskilda skolan erbjuder idrottsprofil som ett valbart alternativ inom
elevens val. Detta motsvarar en klocktimme per vecka; dvs hälften jämfört
med spår A. Skolorna samarbetar med lokala föreningar. På varje skola
bildas inledningsvis en grupp gemensam för årskurserna 7-9.
Kostnad: ledare och material 30 000 kr/läsår och skola.
En elev som valt elevens val "idrottsprofil", får tillsammans med två timmar
obligatorisk idrott och hälsa i spår B totalt tre timmar idrott i veckan.
Sammanfattningsvis
För att genomföra "idrottsprofil" krävs i spår A ett resurstillskott för
genomförande och beslut om utökad timplan för huvudmannen. I spår B
krävs rektors beslut rörande den egna skolan och kostnader som är
jämförelsevis låga."
Det andra yttrandet beskriver hur man idag organiserar skolans verksamhet
kring profiler på de båda 7-9-skolorna.
I dagsläget erbjuder Kallinge 7-9 en idrottsprofil, en estetisk profil och en
"kaféprofil". Idrottsprofilen innebär fördjupning och breddning av ämnet
men har något mer inriktning mot bollsporter. Profilerna är förlagda på
elevens val men man har valt att förlänga tiden ytterligare 40 minuter. Detta
möjliggörs genom skolans val.
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På Snäckebacksskolan finns ingen profil, typ idrottsprofil i dagsläget. Om
man i framtiden satsar på en profilering är rektorns tanke att fokus ska ligga
på baskunskaper med fördjupning inom no eller språk.
Med utgångspunkt i att idrottsprofil (typ B) erbjuds på Kallingeskolan
förelås medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat
med att Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil genom elevens och skolans val.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med att
Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil genom elevens och skolans val.
Deltar i debatten
Ledamöterna Tommy Andersson (S), Roger Fredriksson (M), Roger Gardell
(FP), Erik Ohlson (V) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar, med stöd av Roger Gardell (FP), att
utbildningsnämnden ska ”ställa sig positiv till idrottsprofilering på flera
skolor i enlighet med ambitionen i medborgarförslaget.”
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Erik Ohlson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med att
Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil genom elevens och skolans val.
________________
Exp:
Anna-Karin Sonesson
Daniel Häggander
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§ 107

Dnr 2013-000166 109

Besvarande av medborgarförslag från Yvonne
Johansson och Elvi Kempaala angående att bygga ett
nytt trygghetsboende i området kring Vårdcentralen i
Ronneby
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Yvonne Johansson och Elvi Kampala har lämnat in ett medborgarförslag
angående byggnader i området kring Ronneby Hälsocenter och byggande av
trygghetsboenden.
Bedömning
Den byggnad som anges i medborgarförslaget ägs av Landstinget Blekinge.
Deras avsikter är att i närtid riva byggnaderna och bygga ett nytt hus avsett
för den psykiatriska verksamhet som bedrivs i det s.k. H-huset i samma
område. Denna byggnad ägs av Ronneby kommun.
När Landstinget Blekinge är klara med sin byggnad kommer de att lämna de
lokaler som hyrs av Ronneby kommun. Vad som ska hända med dessa
lokaler därefter är inte beslutat.
Då den byggnad som förslagsställarna menar inte ägs av kommunen ligger
frågan utanför kommunens ansvar. Kommunen är dock medveten inför
framtiden att den plats där de lokalerna som är ägda av kommunen och som
Landstinget kommer att lämna ligger, kan var en lämplig för lokalisering av
ett trygghetsboende.
Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är
besvarat med ovanstående.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag
och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
________________
Exp:
Anna-Karin Sonesson
Yvonne Johansson
Elvi Kempaala
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§ 108

Dnr 4137-7

Arvode valnämnd röstmottagare
Valnämnden § 31
Sammanfattning
Presidiet har av valnämnden fått i uppdrag att lägga fram ett förslag om
arvodets storlek för röstmottagare. Det har framkommit att det
finns en risk för att röstmottagare inte ställer upp till ett arvode som
motsvarar förtroendearvodet som beslutats av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar och föreslår kommunstyrelsen respektive
kommunfullmäktige besluta att arvodets storlek till röstmottagare i
valet till Europaparlamentet och allmänna svenska valen fastställs till
150 kr per timma. Ordförande erhåller i Europaparlamentsvalet och
de svenska valen 700 kr extra för valdagen.
Valnämndens beslut
Valnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att
röstmottagare i valen 2014 ska få samma arvoden som vid tidigare val.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att röstmottagare i valen 2014 ska få samma
arvoden som vid tidigare val. Det innebär 167 kr/timme 2010 års nivå
uppräknat till 2014 års nivå.
Paragrafen beslutas av Kommunstyrelsen vara omedelbart justerad.
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Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att röstmottagare i valen 2014 ska få samma
arvoden som vid tidigare val. Det innebär 167 kr/timme 2010 års nivå
uppräknat till 2014 års nivå.
________________
Exp:
Valnämnden
Leona Öberg
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§ 109

Dnr 2014-000054 825

Anmälan om motion från Kommunfullmäktigeledamot
Roger Gardell (FP) gällande anläggande av nya bryggor
på öar i Ronneby skärgård
Kommunfullmäktigledamot Roger Gardell (FP) har lämnat in följande
motion gällande anläggande av nya bryggor på öar i Ronneby skärgård.
Sammanfattning
Ronneby kommun har en underbar och välbesökt skärgård med många fina
öar. Båtturismen har under åren ökat och turister från många olika länder rör
sig längs vår skärgård. Även många av våra egna invånare i Ronneby
kommun tar sig mer och mer ut i skärgården.
Problem uppstår då det inte finns så många ställen att lägga till vid! De
ställen som finns idag är Karön (där avgift erläggs vid övernattning), Harön
(två bryggor, en mindre och en lite större) och Stora Ekön där vi har hamnen
som användes då den ön fungerade som lotsstation. Sen kan det finnas på
något ställe till, vår kustremsa är stor. På dessa öar kan alla ta sig iland, både
barn, vuxna och äldre. Men när man lägger till i naturhamn så är det väldigt
svårt att få iland barn, äldre och djur. Detta gör att möjligheterna att besöka
många av våra öar minskar drastiskt för vissa och att det ofta är fullt vid de
bryggor som finns idag.
Jag vill ha en levande och välbesökt skärgård där vi kan erbjuda alla våra
besökare en fin upplevelse.
Vi i Ronnby skryter gärna om vår vackra skärgård men har inte gjort några
större satsningar tidigare för att utveckla den. I budget 2014-15 har det
avsats pengar för detta och jag yrkar på följande:
Yrkande:
- Anlägg nya och fler bryggor i vår skärgård, som gör att fler kan lägga
till ute på våra öar.
- Ge Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att utreda vilka öar som
kan vara aktuella.
Med förhoppning om att detta kan göras skyndsamt och att fler bryggor finns
redan till sommaren 2014.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs
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Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M), ledamöterna Roger Gardell (FP) och
Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att motionen lämnas vidare
till Kommunledningsförvaltningen för vidare behandling.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen
för vidare beredning.
________________
Exp:
Roger Gardell
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 110

Dnr 2014-000097 214

Anmälan av motion från Kommunfullmäktigledamot
Willy Persson (KD) angående översiktsplanen och
detaljplanerna
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande
motion angående översiktsplanen och detaljplanerna.
Sammanfattning
”Det talas ofta om att vi har många detaljplaner som inte är relevanta och
som hindrar utveckling och inflyttning i kommunen.
Den nu gällande översiktsplanen som antogs 2006 borde förnyas med tanke
på den förändring som skeri i kommunen. De idag gällande detaljplanerna
som finns i kommunen är många inte relevanta med verkligheten och borde
förändras. Idag finns varken personella eller ekonomiska resurser till detta.
Det finns bland annat ca 30-tal detaljplaner i kustnära områden där stor
förändringar skett, det har bildats föreningar som anlgt vatten och
avloppssystem och som anslutits till det kommunala VA-systemet och
många enskilda avlopp är slopade vilket är mycket positivt för miljön.
Det kan också förekomma problem i områden där man anlagt nytt VAsystem och fastighetsägaren vill göra en tillbyggnad av bland annat
hygienutrymme där detljplanen är ett hinder.
Om detaljplanerna ändras kan det betyda att fler sommarstugor blir
permanentboende och inflyttningen till Ronneby ökar.
Jag föreslår:
Att Kommunfullmäktige beslutar att utredning görs på hur många
detaljplaner som bör omarbetas. Det bör ske snarast.
Att tillsätta de personella och ekonomiska resurser som erfordras.”
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M) och ledamot Willy Persson (KD).
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Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att motionen lämnas vidare
till Kommunledningsförvaltningen för vidare behandling.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen
för vidare beredning.
________________
Exp:
Willy Persson
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 111

Dnr 2014-000098 821

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamoten
Roger Gardell, FP angående nybygge eller
totalrenovering av befintlig ishall i Kallinge
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (FP) har lämnat in följande
motion angående nybygge eller totalrenovering av befintlig ishall i Kallinge.
Sammanfattning
Vi har idag en ishall som inte håller måttet eller som inte längre räcker till
för de som använder den. Idag har Ronneby kommun tre ishockeylag varav
ett med ungdomshockey och ett bandylag med ungdomsbandy som ska dela
denna isyta, till det kommer även skolan och allmänhetens åkning. En isyta
räcker således inte längre till, utan det behövs ännu en isyta i Kockumhallen.
Ishockeyn i kommunen är den idrott som drar mest publik, ca 1000 personer
i snitt varje gång KRIF spelar i div 1. För att kunna ge möjlighet till bättre
träningstider för både våra ungdomar som för våra seniorer behövs åtgärder
vidtas nu.
Man har under åren gjort brandkårsutryckningar, lappat och lagat och detta
håller inte i längden. Nya omklädningsrum har skapats men det är
fortfarande för få, då de två gamla är väldigt små. Är man tvungen att besöka
toaletten finns det en på framsidan och en på kortsidan, den på framsidan har
inget handfat så man kan tyvärr inte tvätta sig om händerna när man är
färdig.
En inventering i ishallen ska nu göras, då det ska ses över vad som kan
användas framöver. Jag tror att mycket kan användas som vi redan har
investerat i men allt övrigt behövs renoveras eller rivas och byggas nytt.
Kommunen bör se sig om hur andra kommuner byggt eller renoverat sina
ishallar. Här kan man tex se på Kristianstad ishall eller Östersund. Plats för
ännu en isyta finns mot den grusplan som ligger bakom ishallen.
En ny ishall bör vara konstruerad så att den kan användas året runt, både av
föreningslivet men samtidigt som en mötesplats för tex konferenser eller
andra sammankomster.
Jag yrkar på:
- Att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att inventera vad
som kan behållas vid renovering/nybygge.
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-

Att Fritid- kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka kostnader
det skulle innebära vid renovering respektive nybygge av ishall med
två isytor.
- Att Fritid- kulturförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med
berörda föreningar gå igenom vilket behov det finns för fortsatt
verksamhet
Att Fritid- kulturförvaltningen återkommer till budgetberedningen 2014 så
de kan ta utredningen i beaktande.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs.
Deltar i debatten
Ordförande Christoffer Stenström (M) och ledamot Roger Gardell (FP).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att motionen lämnas vidare
till Kommunledningsförvaltningen för vidare behandling.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen
för vidare beredning.
________________
Exp
Roger Gardell
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 112

Dnr 2014-000121 825

Tillfällig taxa för båtplatser vid Karön/Ekenäs
Fritid- och kulturnämnden § 38
Sammanfattning
Under 2014 kommer Ronneby kommun genom Fritid- och
kulturförvaltningen att administrera båtplatser vid Karön/Ekenäs.
Arrendator har tidigare sänt ut fakturor med företagets taxa. För att få en
likabehandling under 2014 föreslås att nytecknande under 2014 ligger på
samma nivå som utskickade fakturor.
Under 2014 kan taxor ses över inför säsongen 2015.
Enligt ordförandebeslut, 2014-03-11, föreslås fullmäktige att fatta beslut om
taxor för plats med Y-bom, plats med bojförtöjning, plats med
långsidesförtöjning och permanent el samt att taxorna skall gälla fr.o.m.
2014-03-01 tills Ronneby kommun avtalat med ny entreprenör om drift av
verksamheten.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå:
-

att taxor för båtplatser vid Karön/Ekenäs under 2014 fastställs enligt
förslag.

-

Att en översyn av taxorna gällande båtplatser görs under 2014 inför
säsongen 2015.

Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige;

Justerandes sign

-

Att taxor för båtplatser vid Karön/Ekenäs under 2014 fastställs enligt
förslag.

-

Att en översyn av taxorna gällande båtplatser görs under 2014 inför
säsongen 2015.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
-

att taxor för fasta båtplatser vid Karön/Ekenäs under 2014 fastställs
enligt förslag.

-

att en översyn av taxorna gällande fasta båtplatser görs under 2014
inför säsongen 2015.

Paragrafen beslutas av Kommunstyrelsen vara omedelbart justerad.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att taxor för fasta båtplatser vid Karön/Ekenäs under 2014 fastställs
enligt förslag.

-

att en översyn av taxorna gällande fasta båtplatser görs under 2014
inför säsongen 2015.

________________
Exp:
Fritid- och Kulturnämnden
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