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Sammanträdesdatum

2014-06-18
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen kl 18 30 – 20 15.

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2014-06-10 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2014-06-10 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2014-06-10 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2014-06-10.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Kenneth Michaelsson och JanAnders Palmqvist

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2014-06-25

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Ann Hermansson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell

Justerare

Kenneth Michaelsson

JanAnders Palmqvist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-06-18

Datum då anslaget sätts upp

2014-06-26

Datum då anslaget tas ner

2014-07-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Underskrift
Ann Hermansson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 151-185
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell Ordförande (FP)
Bo Johansson 2:e vice ordförande (S) ej § 179
Roger Fredriksson (M) ej § 168
Lena Karstensson (M)
Lennarth Förberg (M) ej § 168
Susanne Lundgren (M)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Anna Espenkrona (M)
Anders Lund (M) ej § 179
Kjell G G Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C) ej § 168
Thomas Håkansson (C)
Kristina Valtersson (C)
Monia Svensson (C)
Mats Paulsson (C)
Hillevi Andersson (C)
Roger Gardell (FP)
Willy Persson (KD)
JanAnders Palmqvist (S) ej § 168
Margareta Yngveson (S)
Monika Lindqvist (S)

Tjänstgörande ersättare

Tomas Lundberg (M)
Christoffer Laz (M)
Ylva Särnmark (FP)
Tina Lindqvist (S)
Omid Hassib (V)
Martin Moberg (S) § 168

Övriga närvarande
Ersättare

Johannes Chen (KD)
Martin Moberg (S)

Tjänstemän

Magnus Widén
Anna-Karin Sonesson, delvis
Ann Hermansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tommy Andersson (S) ej §168
Ann-Margret Olofsson (S)
Annette Rydell (S)
Johnny Håkansson (S)
Ewa Svensson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Malin Månsson (S)
Birgitta Andersson (S)
Anders P Petersson (S)
Rune Kronkvist (S)
Peter Bowin (V)
Erik Ohlson (V)
Helena Augustsson (MP) §§ 151-167
Nils-Erik Mattsson (MP)
Tomas Lund (SD) ej § 179
Anna-Mi Kullman (OP)
Stefan Kullman (OP)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)
Ola Svensson (RP)
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§ 151

Dnr 2014-000001 101

Justering av dagordningen
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) föreslår att
dagordningen justeras enligt följande:
Sammanfattning
Ny punkt på dagordningen, fyllnadsval som ersättare i Socialnämnden efter
Thomas Svensson (S).
Fyllnadsaval som ledamot i Fritid- och Kulturnämnden efter Gudrun Johansson
(SD).
Rättelse av § 116/2014 gällande fyllnadsval efter Gudrun Johansson (SD), Tomas
Lund (SD) utses som ledamot i Valberedningen, inte Valnämnden.
Punkterna 26, Stenaby 1:8 – ansökan om köp av mark och punkt 27, UNF
Blekinge – Aspanlägret utgår. Punkt 27 beslutas av Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ovanstående justering av
dagordningen.
_______________
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§ 152

Dnr 2014-000026 101

Fyllnadsval efter Susanne Lundgren (M) som ledamot i
Kommunstyrelsen samt uppdraget som vice ordförande i
Äldrenämnden
Sammanfattning
Fyllnadsval efter Susanne Lundgren (M) som ledamot i Kommunstyrelsen och
som vice ordförande i Äldrenämnden samt styrelseledamot i Ronneby Helsobrunn
AB.
Deltar i debatten
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) samt ledamot Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar att som ersättare för Susanne Lundgren (M) som
ledamot i Kommunstyrelsen och styrelseledamot i Ronneby Helsobrunn, utse
Claes Diurhuus-Gundersen (M).
Som ersättare i Kommunstyrelsen och Ronneby Helsobrunn, utse Åsa Evaldsson
(M).
Som 1:e vice ordförande i Äldrenämnden utse Anders Lund (M).
Som ordinarie ledamot i Äldrenämnden utse Anna Espenkrona (M).
Som ersättare i Äldrenämnden utse Christer Stenström (M).
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Claes Diurhuus-Gundersen (M) som
ledamot i Kommunstyrelsen och styrelseledamot i Ronneby Helsobrunn
utse Åsa Evaldsson (M) som ersättare i Kommunstyrelsen och Ronneby
Helsobrunn
utse Anders Lund (M) som 1:e vice ordförande i Äldrenämnden
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utse Anna Espenkrona (M) som ordinarie ledamot i Äldrenämnden
utse Christer Stenström (M) som ersättare i Äldrenämnden.
________________
Exp.
Susanne Lundgren
Claes Diurhuus-Gundersen
Åsa Evaldsson
Anders Lund
Anna Espenkrona
Christer Stenström
Annbritt Olsson
Äldrenämnden
Kommunstyrelsen
Ronneby Helsobrunn
Personalenheten
Ekonomienheten
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§ 153

Dnr 2014-000026 101

Fyllnadsval som ledamot i Fritid- och kulturnämnden efter
Gudrun Johansson, (SD)
Sammanfattning
Fyllnadsval som ledamot i Fritid- och kulturnämnden efter Gudrun Johansson,
(SD).
En rättelse ska göras under § 116/2014, Kommunfullmäktige. Tomas Lund (SD)
utses till ny ledamot i Valberedningen.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tomas Lund (SD) som ledamot i Fritid- och
kulturnämnden och som ledamot i Valberedningen
________________
Exp.
Tomas Lund
Fritid- och kulturnämnden
Valberedningen
Annbritt Olsson
Personalenheten
Ekonomienheten
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§ 154

Dnr 2014-000026 101

Fyllnadsval som ersättare i Socialnämnden efter Tomas
Svensson (S)
Sammanfattning
Fyllnadsval som ersättare i Socialnämnden efter Tomas Svensson (S).
Beslutärendet.
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 155

Dnr 2014-000281 109

Anmälan av medborgarförslag angående farthindret
"guppet" på Strandgatan, från Nils Danielsson
Nils Harry Danielsson har lämnat in följande medborgarförslag
Sammanfattning
Ta bort ”guppet”farthindret på Strandgatan.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidium för vidare beredning.
________________
Exp.
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 156

Dnr 2014-000278 109

Anmälan av medborgarförslag angående ett skjul eller en
plats på Angelskog där man kan ställa hela saker som
andra kan överta, från Elisabeth Andersmark
Elisabeth Andersmark har lämnat följande medborgarförslag
Sammanfattning
Ha ett ”skjul eller liknande på Angelskog där man kan ställa t.ex. hela möbler –
trädgårdsmöbler m.m som vem som helst kan hämta. Ta ut en avgift t.ex. 25 –
100 kr och skänk dem till t.ex. Barncancerfonden. Idag ser man riktigt fina grejer
i containrarna och där får man ju inte plocka.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidium för vidare beredning.
________________
Exp.
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 157

Dnr 2014-000279 109

Anmälan av medborgarförslag angående cykelväg mellan
Ronneby och Kuggeboda, från Lennart Truedsson
Lennart Truedsson har lämnat följande medborgarförslag
Sammanfattning
Cykelväg mellan Ronneby-Kuggeboda.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidium för vidare beredning.
________________
Exp.
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 158

Dnr 2014-000302 109

Anmälan av medborgarförslag om att sätta upp luftslangar
i centrum för att pumpa cyklar, från Anders Orrgren
Anders Orrgren har lämnat följande medborgarförslag
Sammanfattning
Att sätta upp luftslangar i centrum för att pumpa cyklar, (som man har i Malmö)
skulle göra Ronneby till en cykelvänlig stad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
Kommunfullmäktiges presidium för vidare beredning.
________________
Exp.
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 159

Dnr 2014-000290 101

Anmälan av interpellation till kommunalråd Roger
Fredriksson, (M) och ordförande i Fritid- och
kulturnämnden, Nils Ingmar Thorell (FP), angående
utbetalningar av bidrag till föreningar, från
Kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkansson (RP)
Kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkansson (RP) har lämnat interpellation
ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) och ordförande i Fritid- och
kulturnämnden, Nils Ingmar Thorell (FP) angående utbetalningar av bidrag till
föreningar
Sammanfattning
Ronneby kommun ger bidrag till föreningar. Det är viktigt att dessa bidrag
upplevs som rättvisa, vilket också kräver insyn i den kommunala handläggningen.
Föreningarna måste också uppfylla de krav, som kommunen ställer, samt fullfölja
gjorda åtaganden.
Kommunen har under en längre tid haft en konflikt med en förening, där
kommunen anser att föreningens hyresskuld är över 100 000 kronor. Föreningen,
å sin sida, har övervägt att polisanmäla kommunen.
Trots hyreskravet betalar kommunen, i maj månad 2014, ut 200 000 kronor i
bidrag till föreningen, utan att reglera skulden för hyran.
Föreningar skall, vid ansökan om bidrag, insända årsredovisningen. Kommunen
synes godta att det finns ett papper med rubriken ”Bokslut” (eller liknande).
Något kvalitetskrav finns inte.
För en utomstående är det därför omöjligt att göra några bedömningar om
rättvisan i bidragen. Rimligen bör det finnas uppgifter och samtliga tillgångar och
skulder. Ingående balans bör vara kringsvid lika stor som föregående års utgående
balans. Avskrivningar bör ej göras på avskrivningar, etc.
Frågeställningen
Anser Ni att gjorda utbetalningar är i överensstämmelse med andan i kommunens
regler för bidrag till föreningar?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-28.
________________
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§ 160

Dnr 2014-000277 875

Fråga till Fritid- och Kulturnämndens ordförande Nils
Ingmar Thorell (FP) angående det lilla museet på
Silverforsens kaffestuga, från
Kommunfullmäktigeledamoten Peter Bowin (V)
Kommunfullmäktige ledamot Peter Bowin (V) har lämnat in följande fråga:
Sammanfattning
Det lilla museet på Silverforsens kaffestuga skulle tas om hand och magasineras i
väntan på beslut om när, var och hur densamma skulle göras tillgänglig för
Ronnebybor och turister mfl.
Hur gick det? Var finns det magasinerat? Vad finns det för planer, rent konkret?
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-28
Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska lyftas, samt besvaras vid
nästkommande möte.
Deltar i debatten
Nils Ingmar Thorell (FP) samt Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera fråga och svar till protokollet.
________________
Exp.
Peter Bowin
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§ 161

Dnr 2014-000300 233

Fråga till Fritid- och Kulturnämndens ordf. Nils-Ingmar
Thorell ang. toalettbyggnaderna på Harön, från
Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson (KD)
Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson (KD) har lämnat en fråga angående
toalettbyggnaderna på Harön.
Sammanfattning
Det finns två toaletter på Harön där byggnaderna är i mycket dåligt skick, även
mycket ris och sly närmast byggnaderna som drar till sig getingar och andra
insekter.
Detta har påtalats till kommunpersonal under två års tid men tyvärr har
ingenting åtgärdats.
Varför har Fritid och Kulturnämnden inte åtgärdat problemen?
Deltar i debatten
Nils Ingmar Thorell (FP) samt Willy Persson (RP)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera fråga och svar till protokollet.
________________
Exp.
Willy Persson
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§ 162

Dnr 2014-000005 101

Frågor
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att inga
frågor ställts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 163

Dnr 2013-000340 007

Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport"granskning
av kommunens flyktingmottagande"
Sammanfattning
Förtroendemannarevisor Birger Petersson (S) redovisar yttrande från
Kommunstyrelsen gällande granskning av kommunens flyktingmottagande
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-28
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga frågan till nästkommande möte.
Förtroendemannarevisor Bo Larsson föredrar ärendet och redovisar att följande
synpunkter ses över.


”Framtagande av ett ramverk för kommunens integrationsarbete och
flyktingmottagning följt av ett målarbete med relevanta målsättningar i
syfte att fastställa en politisk ambitionsnivå för verksamheten”.



Skriftliga rutiner för mottagning, introduktion, bostadsförsörjning och
återsökning av medel bör upprättas, där dagens situation leder till ett
sårbart läge.



Genom ett samarbete mellan berörda förvaltningar arbeta fram en tydlig
helhetsstruktur med tydliga ansvarsfunktioner för mottagningen olika
delar. Detta leder i sin tur till en tydligare roll- och ansvarsfördelning och
effektivitet samt underlättar mottagandet.



Prioritering av SFI utbildning som insatser i syfte för att höja kvaliteten av
densamma.



Erbjuda ett förbättrat målarbete som påvisar en positiv ambitionsnivå.
Målarbetet bör utvecklas tillsammans med ansvarig rektor för
vuxenutbildningen.

Det noteras att presidiet samt tjänstemannaledningen efter granskningen påbörjat
en diskussion i förbättringsåtgärder vilket bedöms som positivt.
Deltar i debatten
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-18

Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera revisionsrapporten till protokollet.
________________
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§ 164

Dnr 2014-000060 261

Risanäs 1:46 - Ansökan om att köpa in mark
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Vid Lantmäteriförrättning, gränsbestämning, har framkommit att ägaren till
Risanäs 1:46 använder mer mark än han äger. Han är villig att köpa in ca 500
kvm mark från Risanäs 7:2.
Bedömning
Marken ligger till viss del innanför en stenmur och ser ut att tillhöra fastigheten
eftersom stor del är gräsmatta
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 500 kvm från Risanäs 7:2 till ägaren av
Risanäs 1:46. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar lantmäteriförrättningen.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-28
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 500 kvm från Risanäs 7:2 till ägaren av
Risanäs 1:46. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar lantmäteriförrättningen.
________________
Exp.
Tekniska förvaltningen
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§ 165

Dnr 2014-000263 040

Finansiell rapport tertial 1 2014
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 30 april till 410 (418) mkr. Värde inom
parantes avser per 31/12 2013. 40 (39) % av kommunens lånestock om 711 (693)
mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 46 (46) %
en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Genomsnittlig kostnadsränta för första tertialen 2014 uppgick till 2,1 %.
Riksbankens styrränta ligger för närvarande på 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 %
Bedömning
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av
låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna
med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om
detta bedöms fördelaktigt.
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Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till Kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera sammanställning över
ränteregleringstidpunkter till protokollet.
________________
Exp.
Ekonomienheten
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§ 166

Dnr 2014-000262 042

Tertial 1 2014
Sammanfattning
Härmed avges tertialrapport per 2014-04-30, jämte prognos för 2014. Rapporten
indikerar ett årsresultat om -5,3 mkr, vilket ger en negativ budgetavvikelse på -3,9
mkr.
Centrala konton och förutsättningar
Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott mot budget med
+5,1 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag står för huvuddelen av överskottet. Det
lägre upplåningsbehovet och låg räntenivå ger en lägre finansiell kostnad.
Det antyddes i höstas att AFA skulle återbetala försäkringspremier under 2014.
Det ser i nuläget inte ut som att det kommer att bli så. Om det kommer att
återbetalas medel blir det troligen inte förrän 2015. Inga beslut är fattade.
Nämnderna
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på
-9,0 mkr. Den nämnd som lämnar prognos med en större negativ budgetavvikelse
är Socialnämnden (-11,9 mkr). För mer information om nämnderna se
tertialrapporten
Bedömning
Kommunfullmäktige anger i budget 2014-2015, plan 2016-2017,
styrningsprincipen att tilldelade ekonomisk resurser går före verksamhetens mål
om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av tvingande
lagstiftning eller motsvarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska
utfallet utifrån Kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. För samtliga
nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina
verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska
utfallet utifrån Kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. För samtliga
nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina
verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader.
Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges
till kommunfullmäktige
Deltar i debatten
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Sune Håkansson (RP),
Tommy Andersson (S), Kristina Valtersson (C), Tomas Lundberg (M), JanAnders
Palmqvist (S), Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V) samt Kenneth
Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmoda nämnderna att göra en bedömning av
det ekonomiska utfallet utifrån Kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara
kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten jämte nämndernas rapporter
noteras till protokollet.
________________
Exp.
Samtliga nämnder
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§ 167

Dnr 2012-000286 639

Besvarande motion från kf-led Jan-Eric Wildros, S, med
förslag om att förlägga fritidsverksamheten under
sommaren till annan miljö
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Jan-Eric Wildros, S, föreslår i en motion att
Ronneby kommun utreder möjligheten att flytta fritidsverksamheten under juli
månad från skolan till någon annan miljö. Som exempel nämns Karlsnäs, Aspans
kursgård eller någon liknande anläggning så att alla barn kan få känna att det är
sommarlov. Jan-Eric Wildros skriver att det finns barn i Ronneby som av olika
anledningar inte har några speciella upplevelser under sommaren. Han tänker då
på de barn som tillbringat sommaren i kommunens verksamheter såsom fritids
och förskola som håller till på någon av kommunens skolor.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Utbildningsnämnden. Nämnden beslutade 201302-14, efter omröstning, att anta tjänstemannayttrande från bitr. förvaltningschef
Inger Hjort som sitt yttrande.
Inger Hjort lämnar följande yttrande: "Nuvarande verksamhetsansvariga,
rektorerna för grundskolan uppger att man i kommunens fritidshem sommartid
planerar något extra för de barn som är på fritidshem, under sommarveckorna. För
det mesta handlar det om utflykter till sjö, hav och bad, ibland med
övernattningar.
Flera av kommunens fritidshem är belägna så att personalen, under sommaren kan
genomföra bra uteaktiviteter, utan större problem med förflyttningar. För de i
Kallinge och Ronneby tätorter innebär förflyttningarna större insatser i form av
bussar mm. Självklart skulle ett riktat resurstillskott kunna innebära ökade
möjligheter med utflykter men från ansvarigas sida har inte framförts önskemål
om mera resurser för att klara dessa aktiviteter för fritidshemsbarn under
sommaren."
Hon föreslår att motionen anses besvarad med ovanstående yttrande.
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Kommunfullmäktige förslås besluta i linje med Utbildningsnämndens förslag och
anse motionen besvarad med ovanstående skrivning från bitr. förvaltningschefen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med yttrandet
ovan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Deltar i debatten
Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
________________
Exp.
Jan-Eric Wildros
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§ 168

Dnr 2014-000215 007

Årsredovisning för regionstyrelsen, Region Blekinge
Sammanfattning
Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Region
Blekingesverksamhet för år 2013.
Regionstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den
ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen avser inte verksamhet och måluppfyllelse i nämnderna.
Ett av de finansiella målen har inte uppnåtts under året. Målet avser att årets
investeringar skall finansieras inom den löpande verksamheten, motsvarande årets
avskrivningar och årets resultat.
Vi bedömer sammantaget att:
• verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt
• räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande
• tre av fyra av de finansiella målen är uppnådda
• regionförbundet har en ekonomi i balans
Det är angeläget att regionstyrelsen fastställer mätbara verksamhetsmål för
regionförbundet och att uppföljning sker i årsredovisningen avseende
måluppfyllelse. Utifrån redovisningen är det svårt att bedöma om
verksamhetsmålen har uppnåtts. Vi noterar att begreppet mål har ersatts med
utvecklingsinsatser.
Under verksamhetsåret har vi uppmärksammat vissa brister i den interna
kontrollen vilka avrapporterats i separat granskningsrapport.
Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar regionstyrelsen ansvarsfrihet i de delar som
här har granskats.
Vi tillstyrker att Region Blekinges årsredovisning godkänns.
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Vi åberopar följande för vår bedömning:
Granskning av hantering av allmänna handlingar
Granskning av delårsrapporten
Granskning av årsredovisningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att, efter att ha tagit del av
revisorernas berättelse, godkänna årsredovisningen och bevilja regionstyrelsen
ansvarsfrihet för år 2013.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, efter att ha tagit del av revisorernas berättelse,
godkänna årsredovisningen och bevilja Regionstyrelsen ansvarsfrihet för år 2013.
Jäv
Roger Fredriksson (M), Lennarth Förberg (M), Kenneth Michaelsson (C),
JanAnders Palmqvist (S) samt Tommy Andersson (S) anmäler jäv och deltar ej i
beslut i detta ärende.
________________
Exp.
Region Blekinge, regionstyrelsen
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§ 169

Dnr 2013-000249 214

Upphävande av detaljplaner inom Backaryd tätort
Miljö- och byggnadsnämnden § 44/2014
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare godkänt det reviderade förslaget till
upphävande av detaljplaner för Backaryd tätort.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till miljö- och byggnadsförvaltningen
för att antagandehandlingen ska innefatta beslut om upphävande av strandskydd
enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL).
Inom Backaryd tätort finns inte något områdesskydd som t ex landskapsbild eller
Natura 2000.
Bedömning
Inom Backaryd tätort finns i dagsläget inget strandskydd. Vid ersättning eller
upphävande av gamla planer återinförs strandskyddet automatiskt i enlighet med
7 kap § 18 g punkt 1 i miljöbalken (MB).
Kommunen anser att särskilda skäl enligt 7 kap. §18c punkt 1, miljöbalken
föreligger för att upphäva strandskyddet. Marken, inom Backaryds tätort som
utgörs av kvartersmark har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte.
Upphävande av strandskyddet innebär att planförslaget har ändrats efter
granskningen. Ändringen bedöms inte vara av sådan art att ny
granskningsutställning behövs.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om upphävande av strandskyddet enligt 7
kap. § 18c punt 1 i miljöbalken. Marken, inom Backaryds tätort som utgörs av
kvartersmark har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syfte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta revideringen och skickar förslaget
vidare till komunfullmäktige för antagande.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna det reviderade förslaget till upphävande av
detaljplaner i Backaryd och skicka det vidare till Kommunfullmäktige för
antagande.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till upphävande av detaljplaner i
Backaryd.
________________
Exp.
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 170

Dnr 2014-000178 004

Avsiktsförklaring om en gemensam organisation och ett
gemensamt system för e-arkiv
Elin Jonsson informerar om avsiktsförklaringen om gemensamt system för earkiv. Arkivarie Anders Karlsson lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör genomföras i samarbete med
andra kommuner. Mot bakgrund av detta startade kommunerna i Kronoberg och
Blekinge under 2013 ett samarbetsprojekt genom en gemensam förstudie. Detta
projekt byggde vidare på resultat från Sambruks projekt Elektroniskt bevarande.
Projektet har även följt arbetet inom SKL:s projekt E-arkiv samt
samverkansprojektet eARD med Riksarkivet som färdledare.
Under februari 2014 påbörjades en konceptstudie i vilket föreslås att det vore
mest rationellt och hållbart att skapa en gemensam e-arkivorganisation och låta
denna införskaffa ett gemensamt e-arkiv. Styrgruppen för konceptstudien har
granskat och godkänt beslutsunderlag till Avsiktsförklaring
(Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation) samt Avsiktsförklaring.
De två dokumenten har sänts ut till deltagande kommuner.
Projektet önskar nu att deltagande organisationer tar ställning till
Avsiktsförklaring som fastställer vilka roller, ansvar och förväntade kostnader den
deltagande organisationen tar på sig i det fortsatta arbetet med att bilda en
gemensam organisation för e-arkiv efter 2014. I Avsiktsförklaring framgår att
underlag för att fatta beslut om att bilda organisation planeras skickas ut i
september 2014 och att beslut från respektive organisation att införa gemensamt
system för e-arkiv planeras vara lokalt beslutade i november/december 2014.
Kommunalförbundet planeras starta sin verksamhet i januari 2015.
Bedömning
Att införa och förvalta ett e-arkiv är en komplex och omfattande uppgift över tid
för att garantera en långsiktig informationsförsörjning. Ett e-arkiv är inte bara ett
tekniskt stödsystem utan är även en bemannad organisation med krav på
kompetens, säkerhet och pålitlighet.
Ett e-arkiv som hanteras med rätt kompetens, i samverkan med andra och med
likartade riktlinjer bedöms ge kvalitativa och ekonomiska nyttor.
Att varje kommun upprättar egna e-arkiv med personal bedöms i nuläget inte vara
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realistiskt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att:
Kommunstyrelsen godkänner Avsiktsförklaringen
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunalråd och kommundirektör att underteckna
Avsiktsförklaringen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna
avsiktsförklaringen och uppdra kommunalråd och kommundirektör att
underteckna densamma.
Kommunstyrelsen beslutar uppdra arkivarie Anders Karlsson att komplettera
handlingarna med Ronneby kommuns arkivkostnader.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen och uppdra
kommunalråd och kommundirektör att underteckna densamma.
________________
Exp.
Kommundirektör
Kommunalråd
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§ 171

Dnr 2014-000218 709

Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014
Chef för äldreförvaltningen Torill Skaar Magnusson föredrar.
Sammanfattning
Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet.
Äldreförvaltningen i Ronneby kommun har under flera månader
uppmärksammat en trend av för få boendeplatser. I rapporteringen av ej
verkställda beslut framkommer att förvaltningen i sex ärenden med särskilt
boendebeslut inte har kunnat verkställas inom tre månader. Dessa ärenden
genererar sammanlagt 153 dygn. I de fall IVO utkräver någon form av
straffavgift kan det innebära en kostnad med 1800 per dygn då avgiften
normalt beräknas på en medelkostnad för ett dygn i särskilt boende. Beläggs
äldreförvaltningen med straffavgift på alla 153 dygnen ger det en kostnad på
275 400 kronor.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt hänvisa
till vidtagna och planerade åtgärder för att hyra Parkdala, Äldrenämnden§ 9,
31 och 39/ 2014.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet och lämna
ärendet vidare till Kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp.
Äldrenämnden
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§ 172

Dnr 2014-000105 171

Brandlarmspolicy
Förvaltningschef Magnus Graad föredrar
KSAU § 89/2014
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Vi har idag ingen policy gällande nivån på våra brandlarmsanläggningar. Man har
historiskt sett installerat larm med olika ambitionsnivå och skydd i kommunens
fastigheter.
Bedömning
Aktuellt dokument är framtaget av Martin Johansson vid Lokalförsörjningsenheten
inom Ronneby kommun och avser styra upp de krav som skall gälla avseende
brandlarms- och sprinkleranläggningar för Tekniska förvaltningens lokaler. Kraven
som redovisas i dokumentet är i första hand avsedda för nybyggnation, men skall
även ses som långsiktig målsättning även för befintliga lokaler.
Orsaken till behovet att styra upp kraven är att skapa en tydlighet inför ny- och
ombyggnadsprojekt samt för kommunicering med försäkringsbolag och övriga
kommunala verksamheter

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta
Brandlarmspolicyn.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta presenterad Brandlarmspolicy.
________________
Exp.
Tekniska förvaltningen
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§ 173

Dnr 2014-000237 319

Lokala trafikföreskrifter TBO
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Enligt förordningen (2007:235) om elektroniskt kungörande av vissa
trafikföreskrifter ska trafikföreskrifter kungöras på en särskild webbplats som är
tillgänglig för var och en. Den särskilda webbplatsen benämns Svensk
trafikföreskriftssamling (STFS).
Tekniska förvaltningen har fått ett mejl från Transportstyrelsen där bristen av
kartbilagor till föreskrifterna avseende tättbebyggt område som inte finns med i
STFS har uppmärksammats.
De aktuella föreskrifterna beslutades av Tekniska nämnden och kartbilagor
bifogades som bilagor till protokollet. Detta accepteras inte av STFS.
För att kunna tillmötesgå Transportstyrelsens krav på att föreskrifterna i sin helhet
ska tas in i författningssamling (både med föreskrift och kartbild) avser Tekniska
förvaltningen förnya de gamla föreskrifterna.
De nya föreskrifterna som godkändes av KS 2014-01-14, 2013/422 § 17 kunde
inte träda i kraft för att yttranden från Polisen och Trafikverket saknades.
Med denna anledning har Tekniska förvaltningen varit tvungen att utfärda nya
Lokala trafikföreskrifter och skicka dessa på remiss till Trafikverket och Polisen
för yttrande.
Dessa är de nya Lokala trafikföreskrifter som ska till KS för beslut:
Ort
----------------------Belganet
Kallinge
Ronneby
Bräkne-Hoby
Saxemara
Listerby
Johannishus
Backaryd

Justerandes sign

Ny föreskrift
----------------------1081 2014-00007
1081 2014-00008
1081 2014-00009
1081 2014-00010
1081 2014-00011
1081 2014-00012
1081 2014-00013
1081 2014-00014
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Hallabro
Eringsboda
Gö/Millegarne
Gärestad
Järnavik
Hasselstad

1081 2014-00015
1081 2014-00016
1081 2014-00017
1081 2014-00018
1081 2014-00019
1081 2014-00020

9
10
11
12
13
14

Innehållet av föreskrifterna är det samma och dessa är bara en förnyelse av gamla
föreskrifter som har beslutats tidigare.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna föreslagna
Lokala trafikföreskrifter.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna Lokala trafikföreskrifter.
________________
Exp.
Tekniska förvaltningen
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§ 174

Dnr 2014-000201 253

Hoby 19:1 - Ansökan om köp av mark
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
ElCommunication i Sydost AB arrenderar sedan 2010 del av Hoby 19:1. De
önskar nu köpa ytan, ca 1000 kvm.
Bedömning
Marken är park enligt detaljplanen. En ny detaljplan krävs
.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar sälja ca 1000 kvm från Hoby 19:1 att regleras in i
Hoby 1:5. Pris 150 000;- kronor. Detaljplanen ingår i priset. Fastighetsregleringen
betalas av köparen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att
-

sälja ca 1000 kvm från Hoby 19:1 att regleras in i Hoby 1:5. Pris 150 000
kronor.

-

Detaljplanen ingår i priset.

-

Fastighetsregleringen betalas av köparen.

Ledningsrätterna på tomten tillfaller Miljö- och teknik och ledningarna ska hållas
tillgängliga för kommunen.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 1000 kvm från Hoby 19:1 att regleras in
i Hoby 1:5. Pris 150 000 kronor.
Detaljplanen ingår i priset.
Fastighetsregleringen betalas av köparen.
Ledningsrätterna på tomten tillfaller Miljö & Teknik AB och ledningarna ska
hållas tillgängliga för kommunen
________________
Exp.
Tekniska förvaltningen
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 175

Dnr 2013-000327 269

Svenstorp 2:99 - Hoby GIF önskar övertar den sk C-planen
vid fotbollsanläggninen i Bräkne-Hoby
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Hoby Gymnastik- och idrottsförening önskar för en symbolisk summa överta
äganderätten till c-planen i Bräkne-Hoby.
Fritid- och Kulturnämnden har i beslut § 93/2013 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att Hoby GIF övertar befintlig mark.
Bedömning
Hoby GIF har under åren ianspråktagit mark till en c-plan. Marken ägs av
kommunen. För att kunna söka bidrag till att riktigt iordningställa och underhålla
ytan önskar föreningen överta äganderätten till marken för en symbolisk summa.
Markområdet är ca 5 800 kvm. Eftersom det inte är en tomt utan ska användas
som fotbollsplan borde vi kunna sälja den enligt riktlinjerna för småbitar, dvs 40
kronor/kvm = 232 000 kronor. Marken tillhör en större fastighet och en
fastighetsreglering skulle krävas.
Marken ligger utanför detaljplan och borde kunna fastighetsregleras. Vissa
ledningar finns i marken och ledningsrätt kan krävas efter ledningsvisning.
Marken ligger inom yttre vattenskyddsområde.
Då kommunen på senare tid skrivit ett flertal nyttjanderättsavtal med föreningar
som vill söka bidrag för att sköta anläggningar och prislappen inte kommer att bli
en symbolisk summa, föreslår tekniska förvaltningen att kommunen i stället för
att sälja marken till föreningen, upprättar ett 10-årigt arrendeavtal, arrendeavgift
100 kronor/år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett 10-årigt arrendeavtal upprättas med Hoby
Gymnastik- och Idrottsförening om ca 5800 kvm av Svenstorp 2:99.
Arrendeavgift 100 kronor/år
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att ett 10-årigt
arrendeavtal upprättas med Hoby Gymnastik- och Idrottsförening om ca 5800
kvm av Svenstorp 2:99. Arrendeavgift 100 kronor/år.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ett 10-årigt arrendeavtal upprättas med Hoby
Gymnastik- och Idrottsförening om ca 5800 kvm av Svenstorp 2:99.
Arrendeavgift 100 kronor/år.
________________
Exp.
Tekniska förvaltningen
Hoby Gymnastik- och Idrottsförening
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§ 176

Dnr 2014-000240 261

Hoby 19:1 - Ansökan om arrende för skatepark.
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Hoby GIF har planer på att göra en skatepark i anslutning till lekplatsen i BräkneHoby. En ansökan om arrende kommer att lämnas in. För att kunna söka bidrag
krävs ett 10-årigt arrendeavtal.
Bedömning
Hoby GIF vill använda området i anslutning till lekplatsen för att bygga en
skatepark. De vill anlägga den längs fotbollsplanen för att kunna utnyttja
befintliga belysningsstolpar.
Eligt detaljplanen ska området användas för lek.
Miljöteknik och E.On har ledningar i området som måste undvikas.
Bygglov krävs. Föreningen ska själv prata ihop sig med grannarna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att, om bygglov beviljas, upprätta ett 10-årigt
arrendeavtal med Hoby GIF. Arrendeavgift 100 kronor/år.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att, om bygglov beviljas,
upprätta ett 10-årigt arrendeavtal med Hoby GIF. Arrendeavgift 100 kronor/år.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige besluta att, om bygglov beviljas, upprätta ett 10-årigt
arrendeavtal med Hoby GIF. Arrendeavgift 100 kronor/år.
________________
Exp.
Tekniska förvaltningen
Hoby Gymnastik- och Idrottsförening
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§ 177

Dnr 2014-000248 253

Stenaby 1:8 - ansökan om köp av mark
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ägarna till Stenaby 1:8 önskar köpa till ca 620 kvm från Stenaby 1:19
Bedömning
Marken ligger inom strandskyddsområde och strandskyddsdispens krävs för att
Lantmäteriet ska reglera området.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, om strandskyddsdispens beviljas, sälja ca 620
kvm till ägarna till Stenaby 1:8, pris 150 kronor/kvm, fastighetsregleringen och
strandskyddsdispensen bekostas av köparna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, att om strandskyddsdispens beviljas, föreslå
Kommunfullmäktige att sälja ca 620 kvm till ägarna till Stenaby 1:8, pris 150
kronor/kvm, fastighetsregleringen och strandskyddsdispensen bekostas av
köparna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår.
________________
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§ 178

Dnr 2014-000234 805

UNF Blekinge - Aspanlägret 2014
Folkhälsosamordnare Jenny Andersson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Med anledning av att UNF Blekinge i år haft problem att hitta sponsorer för att
kunna genomföra lägerverksamheten för barn och ungdomar från Polen på Aspan
i Ronneby inkommer nu en ansökan om 11 600 kronor i extra bidrag för att kunna
genomföra lägerverksamheten. Inför 2014 års läger har UNF i Blekinge fått
avslag från fyra föreningar/ stiftelser och även erhållit mindre bidrag än det som
ansökts om från tre andra föreningar/ stiftelser.
Bedömning
Bedömningen är att UNF i Blekinge har försökt att minska sina kostnader i stor
utsträckning. Tidigare saknades en större summa ur budgeten för att kunna
genomföra lägerverksamheten men då UNF i Blekinge ansökt om sponsring hos
lokala aktörer i Ronneby har detta inneburit att de har minskat sina kostnader
ytterligare. UNF i Blekinge har även omförhandlat hyran för Aspans kursgård om
minskat den kostnaden med 10 %. Bedömningen är att UNF i Bleking har
ansträngt sig för att minska sin budget och nu endast saknar en mindre del av
finansieringen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen beviljar extra bidrag med 11 600
kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå ansökan om extra bidrag
till UNF Blekinge med hänvisning till att kommunen redan beviljat ett bidrag på
30 000 kr.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår.
________________
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§ 179

Dnr 2014-000225 007

Årsredovisning och ansvarsfrihet Samverkansnämnden i
Blekinge 2013
Sammanfattning
”Vi, av Ronneby kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den
verksamhet som bedrivits i Samverkansnämnden i Blekinge.
Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem kommunerna i
Blekinge. Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet m4d gälland
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har skett med biträde av EY (Ernst & Young AB). Granskningen
har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna har i
uppdrag att bedöma om verksamheten sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk
synvinkel tillfredsställand sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna
kontorollen är tillräcklig.
Vi vill särskilt uppmärksamma följande resultat av genomförda granskningar:
• Arbetet med mål- och verksamhetsstyrning behöver utvecklas och förtydligas då
måluppfyllelsen är svag.
Vi tillstyrker:
Att fullmäktige beviljar ledamöterna i Samverkansnämnden i Bleking
ansvarsfrihet.
Att Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning för 2013 fastställs.
Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelse från de
sakkunniga biträde, Ernst & Young.”
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige godkänna
Samverkansnämnden i Blekinges årsredovisning för 2013 samt bevilja
ledamöterna i Samverkansnämnden i Blekinge ansvarsfrihet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samverkansnämnden i Blekinges
årsredovisning för 2013 samt bevilja ledamöterna i Samverkansnämnden i
Blekinge ansvarsfrihet.
Jäv
Anders Lund (M), Bo Johansson (S) samt Thomas Lund (SD), anmäler jäv och
deltar ej i beslut i detta ärende.
________________
Exp.
Samverkansnämnden i Blekinge
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§ 180

Dnr 2014-000186 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Sammanfattning
Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Enligt fastställd arbetsordning för Kommunfullmäktige skall de medborgarförslag
vilkas beredning ej slutförts redovisas för Kommunfullmäktige.
Följande medborgarförslag är föremål för beredning och anges månaden och året
då medborgarförslaget väcktes i Kommunfullmäktige.

ANMÄLD
KF
2010-08-26
2010/279

MEDBORGARFÖRS
LAG
Medborgarförslag
angående
hundrastplats på
Hjorthöjden

HANDLÄGGA
RE
Per Drysén /
William
Lavesson/A-K
Sonesson

STATUS

2011-10-27
2011/335

Medborgarförslag
angående gatbelysning
på Edestadsvägen

Magnus Graad

Under beredning

Policy för
utbyggnad av
gatubelysning ska
fram först

2011-10-27
2011/340

Medborgarförslag om
att anlägga en
hundrastgård

Anna-Karin
Sonesson

Ingen aktivitet

Har inväntat beslut
Medborgarförslag
ang. hundrastplats
Hjorthöjden
2010/279.
Samordning
liknande förslag.
Hög
arbetsbelastning

Justerandes sign

Återremitterad ksau
17/1 2011.
KS återremitterade
igen 2011-08-09
KF
minoritetåterremiss201
2-02-23

Utdragsbestyrkande

ORSAK TILL
FÖRSENING
Flera återremisser.
Samordning
liknande förslag.
Hög
arbetsbelastning

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-18

51(66)

Kommunfullmäktige

2012-05-31
2012-217

Medborgarförslag
angående upprustning
av Lotsutkiken på St.
Ekön, från Lars
Gardell

Anna-Karin
Sonesson

Kompletterande
yttrande inkommit
Fritid- och
kulturnämnden 201302-21.
Inga medel avsattes i
budgeten. Under
förnyad beredning.

2012-11-29
2012/401

Medborgarförslag om
att anordna en
hundrastgård i
Brunnsparken

Anna-Karin
Sonesson

Ingen aktivitet

Samordning
liknande förslag.
Hög
arbetsbelastning

2012-11-29
2012/403

Medborgarförslag från
Lisa Andersson
angående anläggande
av hundrastgård

Anna-Karin
Sonesson

Ingen aktivitet

Ett samlat grepp
ska tas om alla
medborgarförslage
n om hundrastplats.
Hög
arbetsbelastning

2012-11-29
2012/404

Medborgarförslag från
Christine Johansson
angående anläggande
av skatepark där den
gamla isrinken på
Brunnsvallen tidigare
fanns

Anna-Karin
Sonesson/Johan
Sandevärn

Besvaras
kommunfullmäktige
2014-05-28

2012-11-29
2012/405

Medborgarförslag
angående en
skateboard- och
bmxbana i Kallinge

Anna-Karin
Sonesson

Besvaras
kommunfullmäktige
2014-05-28

2013-02-28
2013/36

Medborgarförslag att
driva Projekt
Panncentralen
Hjorthöjden med barnoch
ungdomsverksamhet

Sofie Ceder

Förslag till beslut
finns.
Fortsatt utredning
finansiering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sista
remissyttrande
inkom 2013-10-07.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-18

52(66)

Kommunfullmäktige

2013-02-28
2013/79

Medborgarförslag från
Hörselskadades
förening att utöka
parkeringstiden från 2
till 4 timmar vid
Kulturcentrum

Sattar Zad

Au 2013-04-22
återremiss
Under ny beredning

2013-03-27
2013/99

Medborgarförslag att
anordna en
kombinerad lek- och
motionspark på
Snäckebacken

Johan Sandevärn

Besvaras
kommunfullmäktige
2014-05-28

Inväntade
lekplatsutredningen

2013-04-25
2013/132

Medborgarförslag från
Solveig Ryd angående
att låta fixarlaget vara
kvar

Roland
Edvinsson

Ksau 2014-05-26

Återremiss fr Ks au
2013-02-10

2013-05-30
2013/179

Medborgarförslag
angående kommunens
fixarlag för
utomhusarbeten

Roland
Edvinsson

Ksau 2014-05-26

Återremiss fr Ks au
2013-02-10

2013-08-29
2013/259

Medborgarförslag om
en minnestavla över
Astrid Einarsson

Johan Sandevärn

På remiss

2013-09-26
2013/308

Medborgarförslag om
hastighetsbegränsning
till 30 km på
Kallingevägen,
sträckan Willys Wesleys kiosk

Anna-Karin
Sonesson

På remiss till tekniska
förvaltningen

2013-09-26
2013/309

Medborgarförslag att
Johan Sandevärn
stänga av busstrafiken
på vägen förbi
Interflora - Turistbyrån
för att göra Centrum
mer levande

Justerandes sign
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Medborgarförslag att
göra Ronneby mer
attraktivt genom större
utbud av affärer och
nöjen

Johan Sandevärn

Har inte blivit anmält
till
kommunfullmäktige,
utplockad.
Ändå på remiss

2013-10-31
2013/365

Medborgarförslag att
byta till LED-lampor i
elljusspåret

Anna-Karin
Sonesson

På remiss till tekniska
förvaltningen

2013-11-28
2013/383

Medborgarförslag från Johan Sandevärn
Ghanem Ali om att
invandrare genom SFI
ska få sällskap en dag i
månaden för att besöka
t ex restauranger,
parker, sporthallar

På remiss

2013-11-28
2013/385

Medborgarförslag från Anna-Karin
Karl Smedstad om att
Sonesson
utse ett särskilt område
i Brunnsskogen där
hundägare och deras
hundar kan träffas

Ingen aktivitet

2013-11-28
2013/393

Medborgarförslag från
Kristina Fridensköld
om att anordna en
gammaldags
julmarknad i
Brunnshallarna

Teo Zickbauer

Under beredning

2014-01-30
2013/415

Medborgarförslag att
det offentliga mötet
som hölls inför lykta
dörrar gällande PRIOdialog med Anders
Printz bör göras om då
det strider mot
offentlighetsprincipen

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning.

2013/348

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ett samlat grepp
ska tas om alla
medborgarförslage
n om hundrastplats

Besvarades först ej
som
medborgarförslag.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-18

Kommunfullmäktige

2013-12-12
2013/424

Medborgarförslag om
en näridrottsplats med
konstgräs på
Kallingeskolan

Anna-Karin
Sonesson

Remissvar inkomna.

2014-01-30
2013/441

Medborgarförslag att
parkeringstiderna i
Ronneby revideras

Anna-Karin
Sonesson

På remiss till Tekniska
förvaltningen

2014-01-30
2014/9

Medborgarförslag om
utsmyckning av
rondell östra infarten
till Ronneby

Teo Zickbauer

Ks au 2014-05-26

2014-01-30
2014/32

Medborgarförslag
Maria Symbonis
angående mer
information om våra
historiska sedvärdheter
utmed E22

Under beredning

2014-01-30
2014/33

Medborgarförslag
angående ändring av
de allmänna
bestämmelserna
gällande fyrverkeri och
andra pyrotekniska
varor.
Medborgarförslag att
vid påfarten mot
Karlskrona från Sörby
handelsområde gallra
bort allt sly så att
grönområdet med en
stor fin ek får en
framträdande roll

Disa
Kristinsdottir
Käppi

Under beredning

Anna-Karin
Sonesson

På remiss till Tekniska
förvaltningen

2014-01-30
2014/34

2014-03-27
2014/79

Justerandes sign

Anmälan av
medborgarförslag från
Roger Bohman om
införande av trådbunden internet- och
telefonuppkoppling i
skolor och förskolor i

Ska behandlas på KF
presidium

Utdragsbestyrkande
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Ronneby kommun

2014-03-27
2014/83

Medborgarförslag från
Leif Clintebark om att
gjuta Bäckahästen och
använda som
"betonggrisar" i
Ronneby

Ska behandlas på KF
presidium

2014-03-27
2014/120

Medborgarförslag från
Lars Andréason
angående bryggorna i
Ronnebyån

Ska behandlas på KF
presidium

2014-04-24
2014/145

Medborgarförslag
angående en stor
utställning på Malmö
konsthall

Ska behandlas på KF
presidium

2014-03-27
2014/146

Medborgarförslag från
Anna och Marcus
Callenbring angående
hastighetssänkning på
Risatorpsvägen

Ska behandlas på KF
presidium

2014-04-24
2014/158

Medborgarförslag från
Per-Olof Berggren
som föreslår att
hastigheten sänks till
30km i korsningen
Doppingvägen,
Rustorpsvägen på
Droppemålavägen i
riktning

Ska behandlas på KF
presidium

2014-04-24
2014/187

Medborgarförslag
angående belysning
Brunnsvallsparken.

Ska behandlas på KF
presidium

2014-04-24
2014/200

Medborgarförslag från
Fredriksbergsskolans
föräldraråd angående

Ska behandlas på KF
presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-06-18

Kommunfullmäktige

tillagningskök
2014/226

Medborgarförslag
angående fiskmåsarna
i staden

Anmäls på
kommunfullmäktige
2014-05-28

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Nils-Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Sune Håkansson (RP), Kjell
GG Johansson (M) samt Roger Fredriksson (M).
Sune Håkansson påtalar att man bör vara konsekvent, antingen skriver man ut
vem som är förslagsställare, eller gör man det inte. Jag anser att man bör skriva
ut vem som har lagt förslaget.
Yrkanden
Kjell GG Johansson (M), yrkar att Kommunfullmäktige uppdrar åt
Kommunstyrelsen att vidta snabba och effektiva åtgärder så att besvarade av
medborgarförslag på kort sikt lever upp till de av Kommunfullmäktige beslutade
handläggningstiderna.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kjell GG Johanssons (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Kommunstyrelsens
beslut och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Vidare ställs proposition på Kjell Johanssons (M) tilläggsyrkande, bifall mot
avslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att vidta snabba och
effektiva åtgärder så att besvarade av medborgarförslag på kort sikt lever upp till
de Kommunfullmäktige beslutade handläggningstiderna.
________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181

Dnr 2014-000185 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner
Sammanfattning
Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
Enligt fastställd arbetsordning för Kommunfullmäktige skall de motioner vilkas
beredning ej slutförts redovisas för Kommunfullmäktige.
Följande motioner är föremål för beredning och anges månaden och året då
motionen väcktes i Kommunfullmäktige.
ANMÄLD MOTION

HANDLÄGGARE STATUS

ORSAK TILL
FÖRSENING

Motion angående
hemvändarhelg, från Christer
Stenström, M

Marcus Sandekjer
Anna-Karin
Sonesson
Johan Sandevärn

Remitterat till
Näringslivsenheten
och
informationsansvarig
Heike Rosenqvist

Byte av
handläggare.
Arbetsbelastning

2010-0826
2010/277

Motion angående systematisk
uppföljning av vissa
fullmäktigebeslut från kf-ledm
Susanne Lundgren, M

Per Elmgren
Johan Sandevärn

Under beredning

Byte av
handläggare.
Arbetsbelastning

2012-0329
2012/128

Motion angående tomtpriser i
mindre tätorter inom Ronneby
kommun

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning.

2012-0531
2012/227

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

Camilla Norrman

Kommunstyrelsen
2013-11-26
återremitterade till
Ronneby Miljö och
Teknik AB:(S)
styrelse

KF
2010-0225
2010/74

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-0620
2012/245

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson, RP, angående
samlingslokalerna i Ronneby
kommun

Anna-Karin
Sonesson
Teo Zickbauer

Varit på remiss till
Fritid- och
kulturnämnden och
tekniska
förvaltningen.
Beredning pågår.

2012-0830
2012/279

Motion från kf-ledamot Willy
Persson, KD angående
inrättande av företagslots

Anna-Karin
Sonesson

Besvaras
kommunfullmäktige
2014-05-28

2012-0830
2012/286

Motion från kf-led Jan-Eric
Anna-Karin
Wildros, S, med förslag om att
Sonesson
förlägga fritidsverksamheten
Camilla Öberg
under sommaren till annan miljö

Besvaras
kommunfullmäktige
2014-05-28

2012-1212
2012/434

Motion från tjänstgörande
ersättare Johannes Chen, KD,
om utökning av vaktmästare vid
skolorna

Anna-Karin
Sonesson

Skickad på remiss till
Utbildningsnämnden.

2013-0228
2013-58

Motion från N-E Mattsson och
Helena Augustsson(
Miljöpartiet De Gröna) att nya
förskolan i Hulta förses med
både solvärme och sol-el och
förbereds för fjärrvärme som
komplement

Camilla Norrman

Under beredning

2013-0425
2013/158

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Jan-Eric Wildros (S) angående
livsmedelshantering

Teo Zickbauer

Besvaras
kommunfullmäktige
2014-05-28

2013-0425
2013/175

Motion från Vänsterpartiet och
Miljöpartiet angående inköp av
vatten på flaska

Camilla Norrman
Karin Lundberg

Under beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Byte av
handläggare.
Arbetsbelastning

Återremiss från
Ks au 20130408.
Utbildningsnämn
den yttrat sig en
andra gång
20140220.
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2013-0829
2013/275

Motion från
Anna-Karin
kommunfullmäktigeledamöterna Sonesson
Roger Gardell (FP) och Anna
Karin Lundberg
Carlbrant (RP) angående att
anlägga en näridrottsplats i
Brunnsvalls/Älgbackenområdet

Remiss till Fritidoch kulturnämnden

2013-0926
2013/332

Motion från tjänstgörande
ersättare i kommunfullmäktige,
Rune Kronkvist (S) gällande att
få en tidigare hantering av
driftbidragen till föreningarna i
Ronneby

Anna-Karin
Sonesson

På remiss

2013-0926
2013/333

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Hillevi Andersson (C),
angående bidrag till bredband
via fiber för landsbygden i
Ronneby kommun

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning
På remiss

2013-1111
2013/361

Motion från
Anna-Karin
kommunfullmäktigeledamöterna Sonesson
Monia Svensson (C) och Sune
Håkansson (RP) angående
utveckling av Ronneby som
kust- och skärgårdskommun

Under beredning
På remiss

2013-1111
2013/369

Motion från
kommunfullmäktige ledamot
Willy Persson, (KD) angående
röjning av träd och buskar vid
industriområdet norr om E22

Daniel Andersson

Under beredning

2013-1111
2013/374

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Nils-Erik Mattsson (MP)
gällande modern
fjärrvärmeanslutning i äldre
villaområden

Camilla Norrman

Under beredning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-1111
2013/391

Motion om att en miljon kronor Anna-Karin
från AFA-utbetalning avsätts till Sonesson
friskvårdscheckar för personal i
Ronneby kommun

Under beredning

2014-0327
2014/54

Motion från
Kommunfullmäktigeledamot
Roger Gardell (FP) gällande
anläggande av nya bryggor på
öar i Ronneby skärgård

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning

2014-0327
2014/97

Motion från Willy Persson,
(KD) angående översiktsplanen
och detaljplanerna

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning

2014-0327
2014/98

Motion från
kommunfullmäktigeledamoten
Roger Gardell, (FP) angående
nybygge eller totalrenovering av
befintlig ishall i Kallinge

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera informationen till
protokollet
Deltar i debatten
Ordförande Nils-Ingmar Thorell (FP) och ledamot Kjell GG Johansson (M).
Sune Håkansson påtalar att man bör vara konsekvent, antingen skriver man ut
vem som är motionär, eller gör man det inte. Jag anser att man bör skriva ut vem
som har lagt motionen.
Yrkanden
Kjell GG Johansson (M), yrkar att Kommunfullmäktige uppdrar åt
Kommunstyrelsen att vidta snabba och effektiva åtgärder så att besvarade av
motioner på kort sikt lever upp till de av Kommunfullmäktige beslutade
handläggningstiderna.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kjell GG Johanssons (M) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Kommunstyrelsens
beslut och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Vidare ställs proposition på Kjell Johanssons (M) tilläggsyrkande, bifall mot
avslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att vidta snabba och
effektiva åtgärder så att besvarade av motioner på kort sikt lever upp till de av
Kommunfullmäktige beslutade handläggningstiderna.
________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Dnr 2014-000229 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2014
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet
Socialnämnden § 54/2014
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, första kvartalet,
föredras för Socialnämndens ledamöter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet och lämnar detta vidare
till Kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp.
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183

Dnr 2014-000291 101

Anmälan av motion angående bro över ån vid
Ronnebyhamn, från Kommunfullmäktigeledamoten Willy
Persson (KD)
Kommunfullmäktige ledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande motion
Sammanfattning
Historiskt sett gick passagerarbåtar från centrum till Karön och åter. Det betydde
mycket för kommunens utveckling på den tiden.
Den befintliga bron över ån vid Ronnebyhamn har varit till diskussion bland
allmänhet och politiker i många år. Nu är det på tiden att något positivt händer.
Den nuvarande låga bron är ett stort hinder för något större båtar att komma
längre upp i ån än till bron. Om bron ersätts med en rörlig bro skulle betyda
mycket positivt för besöksnäringen och de lite större fritidsbåtarna som då kan
komma fram till Brunnsparken. De mindre låga båtarna har möjlighet att komma
ända fram till den nybyggda bryggan torget.
Tarkett är ett av de större och äldre företagen i kommunen och beläget vid
Ronnebyhamn. För Tarkett betyder den befintliga bron allt. Med tanke på att
Tarketts verksamhet är belägen på båda sidor om ån får den inte på något vis
störas.
En klaffbro skulle vara en möjlighet. Det finns de som går relativt fort och inte
skapar hinder för Tarketts verksamhet.
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att kommunfullmäktige
beslutar:
• att utreda brofrågan vid Ronnebyhamn
• att undersöka kostnaden med en rörlig bro
• att undersöka brons betydelse fôr kommunens utveckling
• att tillfråga och inhämta synpunkter från Tarkett
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till
Kommunledningsförvaltningen för beredning.
________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Dnr 2014-000304 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamoten
Christian Mahrle (FP) angående utegym i Ronneby
Brunnspark
Kommunfullmäktigeledamot Christian Mahrle har lämnat följande motion:
Sammanfattning
Ronneby är en underbar plats att leva och bo i och som marknadsför sig som den
"Moderna Kurorten" mycket välförtjänt. Ett utav hjärtat, navet i begreppet är alla
hälsoföretagen och Ronneby Brunn med sina många och långväga gäster. I den
fantastiska prisbelönta parken träffas människor mer och mer för avkoppling och
motion.
Jag föreslår att ett "ute gym" anläggs tex i anknytning till lekplatsen i parken så
att vuxna såsom ungdomar, barn får möjlighet att prova på lite fysisk träning. När
barnen är på lekplatsen kan föräldrarna träna och givetvis gör detta oss ytterligare
unika som stad samt befrämjar folkhälsan.
Detta förslag kommer att ytterligare stärka profilen "Ronneby den Moderna
Kurorten".
Med förhoppning om ett positivt svar på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till
Kommunledningsförvaltningen för beredning.
________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§185

Dnr 2014-000305 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamoten
Christian Mahrle (FP) angående Boulebana i Rådhusparken
Kommunfullmäktigeledamot Christian Mahrle har lämnat följande motion:
Sammanfattning
Rådhusparken är en grön oas i staden Ronneby. Mer och mer folk nyttjar denna
park både barn och vuxna.
Jag föreslår att man anlägger en "enkel" Boule Bana i parken gärna i anknytning
till Borgmästargården. Runt banan lite parkbänkar för ökad trivsel.
Mötesplatser i en stad är väldigt viktigt socialt och uppskattat och detta kunde
vara en plats där både gamla och unga kunde mötas Skapar kontakt över
generationsgränserna som vi såväl behöver.
Med hopp om ett positivt svar på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till
Kommunledningsförvaltningen för beredning.
________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

