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Närvarolista 
Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2013-11-11 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ § § Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

 1. Roger Fredriksson 
 

M X           

 2. Lena Karstensson 
 

M X           

 3. Lennarth Förberg M X           

 4.  Susanne Lundgren M X           

 5.  Claes Diurhuus  M X           

 6.  Christoffer Stenström  M X           

 7.  Anna Espenkrona  M X           

 8.  Anders Lund  M X           

 9.  Kjell G G Johansson M X           

10.  Anders Bromée M X           

11.  Christer Stenström M X           

12.  Kenneth Michaelsson C X           

13.  Thomas Håkansson C X           

14. Kristina Valtersson C X           

15. Monia Svensson C ---           

16.  Mats Paulsson C X           

17.  Hillevi Andersson C X           

18. Roger Gardell FP X           

19. Nils Ingmar Thorell FP X           

20. Christian Mahrle 
 

FP X           

21. Willy Persson 
 

KD X           

22.  JanAnders Palmqvist S X           

23. Margareta Yngvesson S X           

24.  Bo Johansson S X           

25. Monika Lindqvist S ---           

26. Tommy Andersson S ---           

27. Ingrid Karlsson S X           
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2013-11-11 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ § § Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Ann-Margret Olofsson S X           

29. Anette Rydell 
 

S X           

30.  Johnny Håkansson S X           

31.  Ewa Svensson S ---           

32. Jan-Eric Wildros S X           

33.  Malin Månsson S X           

34. Eva Blennow 
 

S ---           

35. Birgitta Andersson S X           

36. Anders P Petersson S X           

37.  Peter Bowin V X           

38.  Erik Ohlson 
 

V X           

39.  Angela Leyton 
 

V X           

40.  Marcus Jingfors  --- X           

41.  Nils-Erik Mattsson 
 

MP X          Fr o m § 227 

42. Tomas Lund SD X           

43. Anna-Mi Kullman SD X           

44. Gudrun Johansson SD X           

45. Andreas Andersson  -- ---           

46. Stefan Kullman SD X           

47.  Sune Håkansson RP X           

48.  Anna Carlbrant RP X           

49.  Ola Svensson RP X           
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2013-11-11 

Nr Namn Par
-ti 

När- 
varo 

§ § § Anteckningar 
 

 Ersättare    Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

1. Tomas Lundberg M            

2. Fredrik Stark M            

3. Christoffer Laz M X           

4. Anders Härdelin M            

5. Olle Helt M            

6. Kjell Hedlund M            

7.  Kerstin Haraldsson C X          Tj ers 

8.  Birger Svensson C            

9.  Bengt Holm C X           

10.  Susanne Östergaard FP            

11. Johan Sandberg FP            

12.  Johannes Chen KD X           

13. Rune Kronkvist S X          Tj ers 

14.  Tina Lindqvist S            

15. Stefan Österhof S X          Tj ers 

16.  Ingrid Nilsson S X          Tj ers 

17. Nils Nilsson S X          Tj ers 

18. Johanna Magnusson S            

19. Hans Häll S X           

20.  Marie Ohlsson S            

21. Ally Karlsson V            

22. Omid Hassib V            

23. Helena Augustsson MP X          Tj ers t om § 226 

24.  Mats Olsson MP            

25.  Björn Brink SD            

26. Vakant SD            

27. Vakant SD            
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2013-11-11 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ § § Anteckningar 
 

 Ersättare   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Per Ericsson RP             

29. Birgitta Larsson RP            

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(43) 

 
Kommunfullmäktige 2013-11-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunfullmäktige återupptar sammanträdet kl.18.30 som påbörjades  
den 31 oktober 2013 
 
2013/5 

§ 217 Justering av dagordningen   

Sammanfattning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att dagordningen börjar med ärende nummer 17 
från ajourneringen. En sista punkt läggs till dagordningen som avser entledigande från uppdrag som 
ersättare från Monia Svensson och att utse ersättare för henne. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar justera dagordningen och ett enhälligt fullmäktige beslutar ta upp en 
avsägelse av Monia Svensson, C, som ersättare i kommunstyrelsen såsom ett extra ärende samt 
även besluta om ersättare för henne. Ärendet behandlas sist på dagordningen. 
_________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

2013/26 

§ 218 Exploateringsavtal för Ronneby 27:1, Östra Piren 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §243/2013 2013-10-08, Detaljplan för 

Ronneby 27:1, Östra Piren 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-10 KS AU §269/2013 2013-09-09, Detaljplan 
för Ronneby 27:1, Östra Piren 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-02 Ingress till detaljplan för Ronneby 
27:1, Östra piren  

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-03-04 KS §71/2013 2013-03-05, Detaljplan för 
Ronneby 27:1, Östra Piren 

   

5 Beslut allmänt ärende 2013-02-11 KS AU §35/2013 2013-02-11, Detaljplan 
för Ronneby 27:1, Östra Piren 

   

6 Handling 2013-01-28 Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra 
Piren, Plan och byggenheten 

   

 
 
Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
För att gå vidare med detaljplanen för Östra piren krävs en utredning av förorenings-
situationen i området. Utredningen innefattar en historisk inventering för att sammanfatta 
den bakgrundsinformation som finns.  
 
Kostnaderna för att få fram nödvändigt planeringsunderlag bedöms uppgå till cirka 500 tkr 
- 180 tkr för Geoteknik/markundersökning, 50 tkr för dagvattenutredning och 250 tkr för 
bryggors utformning mm. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger Plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja tekniska utredningar för fortsatt 
arbete med Östra piren. 

Kommunstyrelsens anslår 500 tkr för exploatering av detaljplaneprojektet Östra piren. Exploate-
ringskostnader finansieras löpande genom kortfristig upplåning av medel. Amortering av den kort-
fristiga upplåningen sker i takt med försäljning av exploaterad mark. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att ge Plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja tekniska utred-
ningar för fortsatt arbete med Östra piren. 

500 tkr anslås för exploatering av detaljplaneprojektet Östra piren. Exploateringskostnader finansie-
ras löpande genom kortfristig upplåning av medel.  
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M), och Christian Mahrle (FP). 
 
Yrkanden 
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Sune Håkansson framställer följande tre tilläggsyrkanden 
 
1. Projektnamnet ändras till Östra kajen 
2. I planarbetet ska undersökas möjligheterna att göra Ronnebyån seglingsbar upp till Ron. 
3. Undersöka om det på den bifogade situationsplanen utpekade ” industriområdet till Tarkett” 
verkligen är det. (Det finns en uppgift om att det är kommunalt hamnområde, varifrån fortfarande 
viss fraktsjöfart utförs.). Området skulle ju i framtiden kunna användas både för fortsatt frakttrafik 
och för färjetrafik till, exempelvis, Rostock.    
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Sune Håkanssons tre tilläggyrkanden och finner att Kommun-
fullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandena. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge Plan- och byggenheten i uppdrag, att påbörja tekniska utredningar 
för fortsatt arbete med projektet Östra piren. 

För exploatering av detaljplaneprojektet Östra piren anslås 500 tkr. Exploateringskostnader finansi-
eras löpande genom kortfristig upplåning av medel.  
 
Reservation 
Sune Håkansson reserverar sig mot beslutet om sitt tilläggsyrkande nr 1. 
____________________ 
Exp. 
Plan och byggenheten 
Sune Håkansson
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/286 

§ 219 Utbildningsnämndens anhållan om tilläggsanslag   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §246/2013 2013-10-08, Anhållan om 

tilläggsanslag, Utbildningsnämnden 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-10 KS AU §267/2013 2013-09-09, Anhållan 
om tilläggsanslag, Utbildningsnämnden 

   

3 Handling 2013-08-30 Anhållan om tilläggsanslag § 91/2013, 
Utbildningsnämnden 

   

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist föredrar ärendet. 
 
Utbildningsnämnden § 91/2013 
 
Med anledning av Förvaltningsrättens dom gällande överklagat nämndsbeslut avseende utökning av 
förskoleavdelning vid Karl-Oskarskolan redogjorde bitr förvaltningschef Inger Hjort för historiken i 
ärendet. I domen upphävs Utbildningsnämndens beslut och uppdras åt nämnden att ånyo pröva 
ärendet.  
 
Karl-Oskarskolan, har efter samråd med sin jurist, återkallat ansökan efter att ha gjort den egna be-
dömningen att något godkännande inte behövs från kommunens sida. Utöver mailkonversation har 
inte något undertecknat skriftligt återkallande inkommit till Ronneby kommun. 
 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort anför i sin skrivelse följande; 
Kommunen har rätt att bedöma om tillstånd ska ges enligt Skollagen 2 Kap 5§. Kommunen beslutar 
enbart om förskola i detta sammanhang. 
”5§ Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsär-
skola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. 
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbild-
ningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.” 
Kommunen har tillsynsansvar för den enskilda förskolan i kommunen och Statens Skolinspektion 
har i sin tur tillsyn över hur kommunerna fullgör detta ansvar. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden beviljar ansökan för utökad förskoleverksamhet fr.o.m augusti 
2013 samt begära att tilläggsanslag motsvarande 750 Tkr från Kommunstyrelsen beviljas. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar bifalla ingiven ansökan om utökning av 22 platser inom förskolan 
från Karl-Oskarskolan , samt begära att tilläggsanslag motsvarande 750 Tkr från Kommunstyrelsen 
beviljas. 
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Kommunfullmäktige 2013-11-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar avslå Utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag om 750 tkr. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå Utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag om 750 tkr. 
_____________________ 
Exp: 
Utbildningsnämnden 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/241 

§ 220 Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §249/2013 2013-10-08, Socialnämn-

dens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-10 KS AU §271/2013 2013-09-09, Social-
nämndens ej verkställda beslut enligt 9 § 
och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om 
stöd och service till vissa funktionshindra-
de, kvartal 2 

   

3 Handling 2013-09-02 Socialnämndens ej verkställda beslut 
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-
g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, kvartal 2, Social-
nämnden 

   

 
Socialnämnden § 114/2013 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, andra kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Socialnämnden 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/203 

§ 221 Äldrenämndens rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, kvartal 2   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §250/2013 2013-10-08, Rapportering 

till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreom-
sorgen 2013 kvartal 2 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-10 KS AU §272/2013 2013-09-09, Rapporte-
ring till Länsstyrelsen gällande ej verk-
ställda beslut enligt 4 kap 1 § och rappor-
tering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, 
äldreomsorgen 2013, kvartal 2 

   

3 Handling 2013-08-28 Rapportering till Länsstyrelsen gällan-
de ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ och rapportering enl 16 kap 6f soci-
altjänstlagen, äldreomsorgen 2013 
kvartal 2, Äldrenämnden 

   

 
Äldrenämnden § 97/2013 

Sammanfattning 
Föreligger skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och rap-
portering enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, andra kvartalet 2013 för äldreomsorgen. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet och ge förvaltningschefen i uppdrag 
att ge förslag till Äldrenämndens beredning om ett enklare sätt att rapportera ej verkställda beslut  
enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen. 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar Kommunstyrelsen att man inte hade något att 
rapportera för kvartal 2. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Äldrenämnden 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/121 

§ 222 Ansökan om markköp del av Risatorp 1:10 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §253/2013 2013-10-08, Ansökan om 

markköp del av Risatorp 1:10 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-09 KS AU §258/2013 2013-09-09, Ansökan 
om markköp del av Risatorp 1:10 

   

3 Handling 2013-09-09 Avtalsförslag    
4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Risatorp 1:10 - Köp av tomt     

5 Handling 2013-08-27 Positivt förhandsbesked, MBN    

6 Handling 2013-08-27 Karta, Jenny Johannesson    

7 Ansökan  2013-03-28 Ansökan om markköp del av Risatorp 
1:10, Jenny Johannesson och Anders 
Magnusson 

   

 
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Jenny Johannesson och Anders Magnusson önskar köpa en tomt, ca 1200 kvm mark från Risatorp 
1:10.  

Bedömning 
Den blivande tomten ligger längs Östra Varevägen, utanför detaljplanlagt område. Sökandena har 
fått positivt förhandsbesked från Miljö- och Byggnadsnämnden. 
Enligt KF riktlinjer bör priset ligga på 150 kronor/kvm. 
Miljöteknik har inget att erinra.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker försäljning av en tomt, ca 1200 kvm, från Risatorp 1:10. 
Pris 150 kronor/kvm. Köparen står för lantmäterikostnaderna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av en tomt, ca 1200 kvm, från Risatorp 
1:10 till en summa om 150 kronor/kvm samt att godkänna bifogat köpeavtal.  
 
Köparen står för lantmäterikostnaderna. 
 
Före försäljning ska en geoteknisk utredning göras. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av en tomt, ca 1200 kvm, från Risatorp 
1:10 till en summa om 150 kronor/kvm samt att godkänna bifogat köpeavtal.  
 
Köparen står för lantmäterikostnaderna. 
 
Före försäljning ska en geoteknisk utredning göras. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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2013/274 

§ 223 Omfördelning av medel för tillkommande kostnader vid Junibacken 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §255/2013 2013-10-08, Omfördelning 

av medel för tillkommande kostnader vid 
Junibacken 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-09 KS AU §260/2013 2013-09-09, Omfördel-
ning av medel för tillkommande kostnader 
vid Junibacken 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Omfördelning av medel för tillkom-
mande kostnader vid Junibacken  

   

 
 
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har upphandlat paviljonger till Junibackens förskola och till Lister-
byskolan.  I samband med utplacering av paviljongerna till Junibacken har det tillkommit 
extra kostnader pga att paviljongernas läge fick justeras, ett förråd tvingades brandklassas 
samt stödmurar utplaceras mm. Utöver detta har även de anpassningar av skolgården som 
skulle genomföras blivit dyrare än budgeterat. Entreprenaden med att anpassa marken för 
Listerbyskolans paviljonger har däremot blivit lägre än budgeterat. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att budget överskrids med 250 tkr avseende entreprenad-
arbetena för Junibackens paviljonger mm. 
Tekniska förvaltningen bedömer att budget underskrids med 200 tkr avseende entreprenad-
arbetena för Listerbyskolans paviljonger. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår följande till Kommunfullmäktige: 
-Tekniska förvaltningen återlämnar 200 tkr avseende investeringen för paviljonger till Listerbysko-
lan. 
-Tekniska förvaltningen tilläggsäskar 250 tkr avseende investeringen för paviljonger mm till Juni-
backens förskola. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen återlämnar 200 tkr avseende investeringen 
för paviljonger till Listerbyskolan. 
 
Tekniska förvaltningen beviljas 250 tkr i tilläggsanslag för investeringen i paviljonger mm till Juni-
backens förskola. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen återlämnar 200 tkr avseende investeringen 
för paviljonger till Listerbyskolan. 
 
Tekniska förvaltningen beviljas 250 tkr i tilläggsanslag för investeringen i paviljonger mm till Juni-
backens förskola. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen
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2013/16 

§ 223 Ökade projektkostnader Sjöarp hus 7   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §256/2013 2013-10-08, Ökade pro-

jektkostnader hus7 Sjöarp 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-20 KS AU §284/2013 2013-09-23, Ökade 
projektkostnader hus7 Sjöarp 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Ökade projektkostnader hus7 Sjöarp     
4 Beslut allmänt ärende 2013-02-28 KF §49/2013 2013-02-28, Omdisponering 

av medel gällande paviljongerna på Ho-
byskolan och Sjöarp hus 7 

   

5 Beslut allmänt ärende 2013-02-04 KS §40/2013 2013-02-05, Sjöarp hus 7    

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-21 Tommy Ahlqvist kommentarer angå-
ende hus 7, Sjöarpsskolan  

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-11 Beslut avseende Hus 7 Sjöarp     

 
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har enligt tidigare beslut 2013-02-28 KF§49 rivit hus7 i Sjöarp och 
ersatt lokalbehovet med att flytta och anpassa paviljonger från Hobyskolan. Beslutet inne-
bar att investeringsmedel om 2 mkr för att renovera hus 7 år 2012 flyttades över till 2013 
för att istället riva hus 7 och ersätta detta med befintliga paviljonger från Hobyskolan.  
Tillkommande kostnader i investeringsprojektet har uppkommit pga främst omfattande 
ledningsarbeten, vilka inte kunnat förutse innan entreprenaden.   

Bedömning 
Tekniska förvaltningen redovisar att investeringsprojektet kommer att överskrida budget 
med 460 tkr. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att 460 tkr överförs från investeringskonto ”Fettavskiljare” (projekt 
65904) till investeringskonto ”Sjöarp hus 7” (projekt 65155). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 460 tkr från investeringskonto ”Fettavskiljare” (projekt 
65904) till investeringskonto ”Sjöarp hus 7” (projekt 65155). 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 460 tkr från investeringskonto ”Fettavskiljare” (projekt 
65904) till investeringskonto ”Sjöarp hus 7” (projekt 65155). 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen
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2013/301 

§ 225 Beslut om rivning av byggnader samt försäljning av fastighet i Kallinge 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-07 Förslag till beslut-förslag försäljning av 

fastigheten Kalleberga 6 263 Karlsviksvä-
gen 10 till ks 8 okt  

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §257/2013 2013-10-08, Förslag till 
beslut-rivning Aspan, Kallinge, Br-Hby 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-09-23 KS AU §288/2013 2013-09-23, För-
slag till beslut-rivning Aspan, Kallin-
ge, Bräkne-Hoby 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-11 Förslag till beslut-rivning Aspan, Kallinge, 
Br-Hby  

   

 
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I Aspanområdet finns fastigheten Leråkra 3:30 som idag används bland annat som husvagnsupp-
ställning säsongsvis. På fastigheten finns två byggnader (fritidshus) varav den ena hyrs ut säsongs-
vis och den andra står tom. För hela Aspanområdet finns en lagakraftvunnen detaljplan (2013). I 
den planen tas Leråkra 3:30 upp som naturområde/friluftsområde. 
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 har visat ett visst 
intresse att köpa Kalleberga 6:263. 
I Bräkne-Hoby, på Klockarvägen, fastigheten Hoby 6:88 finns en stuga som inte används. Stugan 
står i intill Savannens förskola i Bräkne-Hoby. På Gamla Ronnebyvägen, fastigheten Hoby 5:2, 
omedelbart norr om Tingsgårdens förskola finns en byggnad som inte används. 
Omedelbart väster om Skogsgårdsskolan på fastigheten Ronneby 16:156 finns en barrackbyggnad 
som inte används. 

Bedömning 
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att två byggnaderna på Leråkra 3:30, ett 
garage på Kalleberga 6:263, en stuga på Hoby 6:88, en byggnad på Hoby 5:2 och en barrack på 
Ronneby 16:156 är i sådant dåligt skick att de bör rivas snarast. 
Karta och bilder av byggnaderna på fastigheterna framgår av sida 2, 3 4, 5, 6 och7. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs och att 
rivningarna på Leråkra 3:30, Kalleberga 6:263, Hoby 6:88, Hoby 5:2 och Ronneby 16:156 finansie-
ras av intäkter från fastighetsförsäljning. 
Rivningen av barack på Ronneby 16:156 och garage på Kalleberga 6:263 överlämnas till Kommun-
styrelsen utan eget ställningstagande. 
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Per Engkvist lämnar följande komplettering avseende garaget på Kalleberga 6:263: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009 § 163 att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att 
försälja fastigheten Kalleberga 6:263, Karlsviksvägen. 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade även att uppdra åt fastighetschefen att återkomma med ett 
avtalsförslag till kommunstyrelsen. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta att försälja fastigheten Kalleberga 2:263, Karlsviksvägen 10, Kallinge till Leif Nilsson, 
Brobråneväen 6, Kallinge, för en köpeskilling om 20 000 kr enligt bifogat förslag till köpekontrakt. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att följande byggnader rivs: 

- nordliga mindre byggnaden på fastigheten Leråkra 3:30 
- stugan på Hoby 6:88 
- baracken på Ronneby 16:156 

 
Rivningarna finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 
 
Fastigheten Kalleberga 2:263, Karlsviksvägen 10, Kallinge säljs till Leif Nilsson, Brobråneväen 6, 
Kallinge, för en köpeskilling om 20 000 kr enligt bifogat förslag till köpekontrakt. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att följande byggnader rivs: 

- nordliga mindre byggnaden på fastigheten Leråkra 3:30 
- stugan på Hoby 6:88 
- baracken på Ronneby 16:156 

 
Rivningarna finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 
 
Fastigheten Kalleberga 2:263, Karlsviksvägen 10, Kallinge säljs till Leif Nilsson, Brobråneväen 6, 
Kallinge, för en köpeskilling om 20 000 kr enligt bifogat förslag till köpekontrakt. 
_____________________ 
Exp: 
Per Engkvist 
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2013/303 

§ 226 Försäljning av fastigheten Fridhem 1, f d kårhus, numera Café Mandeltårtan, 
Fridhemsvägen 2, Ronneby   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §258/2013 2013-10-08, Försäljning av 

fastigheten Fridhem 1, f d kårhus, numera 
Café Mandeltårtan, Fridhemsvägen 2, 
Ronneby 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-23 KS AU §289/2013 2013-09-23, Försälj-
ning av fastigheten Fridhem 1, f d kårhus, 
numera Café Mandeltårtan, Fridhemsvä-
gen 2, Ronneby 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-11 Förslag försäljning av fastigheten 
Fridhem 1, f d kårhus, numera Café 
Mandeltårtan, Fridhemsvägen 2, Ron-
neby  

   

 
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Sedan 2010 har före detta kårhuset på fastigheten Fridhem 1 varit uthyrd, det har bedrivits kafé-
verksamhet i byggnaden. 2010 gjordes en marknadsvärdering som bifogas. Samtidigt genomfördes 
renovering av lokalerna. 

Bedömning 
De nuvarande hyresgästerna har visat intresse av att köpa fastigheten Fridhem 1 med inriktning att 
fortsätta driva kaféverksamhet i byggnaden. 
 
Innan försäljning sker bör en fastighetsreglering genomföras med hänsyn tagen till gällande detalj-
plan, förslag enligt sida 3. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av en av-
styckad del, enligt karta sida 3 av Fridhem 1, Fridhemsvägen 2, Ronneby till de nuvarande hyres-
gästerna för en köpeskilling av 3 350 000 kr samt beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att ge 
delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av Fridhem1. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att försälja en avstyckad del, enligt karta sida 3 av Fridhem 1, Frid-
hemsvägen 2, Ronneby till de nuvarande hyresgästerna för en köpeskilling av 3 350 000 kr samt att 
ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av Fridhem1. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Jan-Erik Wildros, S, Roger Fredriksson, M, Peter Bowin, V, Helena Augustsson, 
MP, Roger Gardell, FP, Willy Persson, KD, Christian Mahrle, FP och Anna Espencrona, M,  

Yrkanden 
Jan-Erik Wildros, S, och Peter Bowin, V, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag, att  
försälja del av fastigheten Fridhem 1. 
 
Roger Gardell, FP, Willy Persson, KD, Christian Mahrle, FP, Anna Espencrona, M, och  
Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, att försälja del av  
fastigheten Fridhem 1. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag om försäljning av del av  
fastigheten Fridhem 1 mot avslagsyrkandet, att inte försälja del av fastigheten Fridhem 1. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att försälja en avstyckad del, enligt karta sida 3 av Fridhem 1, Frid-
hemsvägen 2, Ronneby till de nuvarande hyresgästerna för en köpeskilling av 3 350 000 kr samt att 
ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av Fridhem1. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen
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2013/39 

§ 227 Besvarande av medborgarförslag från Kjell-Åke Jacobsen om att på grund av 
trafikfara anlägga en gångväg vid AlfaLaval bort mot korsningen Metallgatan-
Angelskogsvägen   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §259/2013 2013-10-08, Besvarande 

av medborgarförslag att pga trafikfara 
anlägga en gångväg vid AlfaLaval bort 
mot korsningen Metallgatan-
Angelskogsvägen 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-23 KS AU §290/2013 2013-09-23, Besvaran-
de av medborgarförslag att pga trafikfara 
anlägga en gångväg vid AlfaLaval bort 
mot korsningen Metallgatan-
Angelskogsvägen 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-11 Remissyttrande avseende Medborgar-
förslag gällande förslag om att anlägga 
en gångväg vid Alfa Laval, längs med 
Angelskogsvägen till Metallgatan  

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-02-27 KF §44/2013 2013-02-28, Anmälan av 
medborgarförslag från Kjell-Åke Jacobsen 
om att på grund av trafikfara anlägga en 
gångväg vid AlfaLaval bort mot korsning-
en Metallgatan-Angelskogsvägen 

   

5 Handling 2013-02-07 Medborgarförslag att pga trafikfara anläg-
ga en gångväg vid AlfaLaval bort mot 
korsningen Metallgatan-
Angelskogsvägen, Kjell-Åke Jacobsen 

   

 
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Aktuellt medborgarförslag föreslår att Tekniska förvaltningen anlägger en gångväg längs Angel-
skogsvägen mellan och infarten till Soft Center.  
Förslagsställaren tycker inte att gång och cykelvägar som redan finns används av de gående efter-
som de genar över gräsytan och går längs med vägrenen på västra sidan av Angelskogsvägen. 

Bedömning 
Idag finns det en bra och säker GC-bana längs östra sidan av aktuell sträcka och Tekniska förvalt-
ningen har haft samtal med skolan och upplyst dem om att eleverna måste gå där det finns säker 
passage. Skolan har ett ansvar och måste informera eleverna om detta. 
Vägrenen som förslagsställaren föreslår som gångväg tillhör inte kommunens fastighet och Teknis-
ka förvaltningen har i dagsläget inte några planer på att anlägga en GC-bana där.  
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Nils-Erik Mattsson (MP). 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
_____________________ 
Exp: 
Kjell-Åke Jacobsen
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2013/100 

§ 228 Besvarande av medborgarförslag från Mikael Andersson om att enkelrikta tra-
fiken på Knut Hahnsgatan  

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS §260/2013 2013-10-08, Besvarande 

av medborgarförslag från Mikael Anders-
son att enkelrikta trafiken på Knut Hahns-
gatan 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-23 KS AU §291/2013 2013-09-23, Besvaran-
de av medborgarförslag från Mikael An-
dersson att enkelrikta trafiken på Knut 
Hahnsgatan 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-11 Remissyttrande avseende Medborgar-
förslag gällande förslag om att enkel-
rikta Knut Hahnsgatan  

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-03-26 KF §74/2013 2013-03-27, Anmälan av 
medborgarförslag från Mikael Andersson 
om att enkelrikta trafiken på Knut Hahns-
gatan 

   

5 Handling 2013-03-14 Medborgarförslag från Mikael Andersson 
att enkelrikta trafiken på Knut Hahnsga-
tan, Mikael Andersson 

   

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Aktuellt medborgarförslag föreslår att kommunen enkelriktar Knut Hahnsgatan för att det finns en 
skarp kurva, extrem dålig sikt och att utfarten mot Götgatan är så trång att det blir problem när man 
kör till och från Knut Hahnsgatan. 

Bedömning 
Knut Hahnsgatan är en lokalgata som binder samman Götgatan och Föreningsgatan. 
Väster om gatan ligger Brunsvallen med en stor parkeringsplats och på östra sidan av gatan finns 
det flera flerfamiljhus som har denna gata som in och utfart till sina boenden. Flera gångstigar an-
sluter sig till denna gata och många gående utnyttjar gångbanorna för att komma till och från 
Brunnsvallen och andra målpunkter runtom centrum. 
Gatuenheten har utfört trafikmätning vid den aktuella platsen under en veckas tid i april 2013. Ned-
an sammanfattas denna: 
Antal passerande fordon  1886 fordon 
Årsdygnstrafik  380 fordon/dygn 
Vardagsdygnstrafik  450 fordon/dygn 
Max timtrafik  65 fordon/timme 
Skyltad hastighet 30 km/h  Hastighetsöverträdelse 66% 
   Vmedel – 33 km/h 

V85 – 44 km/h 
   Vmax – 80 km/h 
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Antalet bilar i båda riktningarna är jämnfördelat och en enkelriktning inbjuder bilisterna till ännu 
högre fart vilket därmed medför en ökad fara för de oskyddade trafikanterna. 
Enkelriktningen medför även ökad runtkörning samt högre tryck på Föreningsgatan som är en lo-
kalgata med anslutning till flera villor och parkeringsytor.   

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
_____________________ 
Exp: 
Mikael Andersson 
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2013/233 

§ 229 Ronneby Ryttarförening ansöker om driftsbidrag för 2013 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-07 KS §264/2013 2013-10-08, Ronneby Ryt-

tarförening ansöker om driftsbidrag för 
2013 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-10 KS AU §273/2013 2013-09-09, Ronneby 
Ryttarförening ansöker om driftsbidrag för 
2013 

   

3 Handling 2013-06-24 Ronneby Ryttarförening ansöker om 
driftsbidrag för 2013, Fritid- och kul-
turnämnden 

   

 
Fritid- och kulturnämnden § 77/2013 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Ronneby Ryttarföre-
ning ansökan om driftsbidrag för 2013. 

Sammanfattning 
Ronneby Ryttarförening har sedan september 2011 drivit Ronneby Horse Center genom förenings-
drift. I bifogad ekonomisk resultatrapport från den senaste 12 månadersperioden ses ett negativt 
resultat på -335 866 kr + -78 658 kr för anslutningsavgift pumphus. Föreningen har sammanträffat 
med Fritid- och kulturnämndens presidie + förvaltningschef där man gemensamt analyserat siffror, 
avtal, olika åtaganden mm.  
Det kan konstateras att beslutet att inte bygga tak över gödselförvaringen har gjort gödseln vatten-
skadad och inte säljbar. Plattan/gropen i övrigt var inte avsedd att vara utan tak. Ett takbygge beräk-
nas kosta 600 tkr. 
I föreningens ansvar har legat att bygga en paddock samt anordna/göra ridvägar i anslutning till 
ridhuset. Detta har inte gjorts än.  
I avtalet mellan Ronneby Ryttarförening och Ronneby kommun står i § 11.2.3 att föreningen har 
möjlighet att söka driftbidrag.  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom ett äskande och föreslår 400 tkr i driftbidrag för 2013. 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föra ärendet till Kommunstyrelsen då detta bidrag inte ryms 
inom befintliga medel.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ett äskande och föreslår 400 tkr i driftbidrag för 
2013. Fritid- och kulturnämnden beslutar föra ärendet till Kommunstyrelsen då detta bidrag inte 
ryms inom befintliga medel. Anders L Petersson (C) utses som kontaktman för vidare samarbete 
med Ronneby Ryttarförening. 
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Fritids- och kulturnämndens ordförande Nils-Ingmar Thorell samt förvaltningschef Tommy Johans-
son föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby ryttarförening beviljas ett driftsbidrag om 400 tkr. Fritid- 
och kulturnämnden får i uppdrag att arbeta med och stödja föreningen i ett långsiktigt helhetsgrepp 
inför framtidens drift.  
 
Kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, och Roger Fredriksson, M. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens yrkande och Jan-Anders Palmqvists yrkande att finansieringen sker  
genom att belasta Fritid- och kulturnämndens budget med 1,1 miljon kronor. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag mot JanAnders Palmqvists  
yrkande. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby ryttarförening beviljas ett driftsbidrag om 400 tkr. Fritid- 
och kulturnämnden får i uppdrag att arbeta med och stödja föreningen i ett långsiktigt helhetsgrepp 
inför framtidens drift.  
 
Kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader. 
_____________________ 
Exp: 
Fritid- och kulturnämnden 
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2013/299 

§ 230 Beslut om att inte använda obeskattade reserver i Blekingetrafiken under 2013   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-07 KS §265/2013 2013-10-08, Förslag om att 

inte använda obeskattade reserver i Ble-
kingetrafiken under 2013 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-23 KS AU §300/2013 2013-09-23, Förslag 
om att inte använda obeskattade reserver 
i Blekingetrafiken under 2013 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-11 Förslag om att inte använda obeskat-
tade reserver i Blekingetrafiken under 
2013  

   

 
 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Uppföljningen per 31/8-13 är ännu inte klar men med utgångspunkt från prognos vid tertial 1 samt 
det beslut som fattats om återbetalning av s.k. AFA-medel om ca 24 mkr, så förväntas ett överskott 
för år 2013. Överskottet förväntas överstiga budgeterad intäkt från obeskattade reserver i Blekinge-
trafiken. Ett beslut om att inte använda de obeskattade reserverna under 2013 skulle innebära en 
resultatförsämring med 5 627 tkr (6174-547 tkr) för 2013. Kvarvarande reserver skulle då uppgå till 
9 087 tkr (enligt uppgift från Region Blekinge) att användas under år 2014, vilket är sista året för att 
använda reserverna.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
-att inte använda några obeskattade reserver i Blekingetrafiken under år 2013 
-att kvarvarande obeskattade reserver i Blekingetrafiken utnyttjas under år 2014 och att budgetbe-
redningen får i uppdrag att arbeta ta hänsyn till detta i sitt budgetförslag för 2014  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
-att inte använda några obeskattade reserver i Blekingetrafiken under år 2013 
-att kvarvarande obeskattade reserver i Blekingetrafiken utnyttjas under år 2014 och att budgetbe-
redningen får i uppdrag att arbeta ta hänsyn till detta i sitt budgetförslag för 2014  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
-att inte använda några obeskattade reserver i Blekingetrafiken under år 2013 
-att kvarvarande obeskattade reserver i Blekingetrafiken utnyttjas under år 2014 och att budgetbe-
redningen får i uppdrag att arbeta ta hänsyn till detta i sitt budgetförslag för 2014  
_____________________ 
Exp: 
Johan Sjögren
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2013/325 

§ 231 Beslut om resultatutjämningsreserv (RUR) 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-07 KS §267/2013 2013-10-08, Beslut om 

resultatutjämningsreserv (RUR) 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-10-04 KS AU §305/2013 2013-10-07, Beslut om 
resultatutjämningsreserv (RUR) 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-30 Förslag om lokala riktlinjer för resul-
tatutjämningsreserv samt förslag om 
reservering till resultatutjämningsre-
serv  

   

 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I Ronneby kommuns årsredovisning anges möjligheten att reservera medel i en resultatutjämnings-
reserv. Med anledning av detta lämnas här förslag till lokala riktlinjer för resultatutjämningsreserv, 
se bilaga 1. Förslaget är baserat på SKL:s skrift RUR i praktiken och dess förslag på tillämpning. 
Enligt regelverket för resultatutjämningsreserver finns möjlighet att reservera 5 380 000 kr av 2012 
års balanskravsresultat till en resultatutjämningsreserv. För beräkning, se bilaga 2.  
Användande från reserven kan göras i bokslut från och med år 2013, samt i budget för år 2014, för-
utsatt att kommunfullmäktige beslutat om ett regelverk för resultatutjämningsreserv och att det 
finns ingående medel att reserverade, upparbetade under åren 2010-2012, som kommunfullmäktige 
beslutat att reservera 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
-att anta förslag till Ronneby kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv 
-att reservera 5 380 000 kr i en resultatutjämningsreserv från 2012 års balanskravsresultat  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
-att anta förslag till Ronneby kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv med ändringen att 
sista meningen i första stycket under rubriken ”Lokala riktlinjer för användande av medel från re-
sultatutjämningsreserv” kompletteras med: …utan hänsyn tagen till resultatutjämningsreserven. 
 
- att reservera 5 380 000 kr i en resultatutjämningsreserv från 2012 års balanskravsresultat. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
-att anta förslag till Ronneby kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv med ändringen att 
sista meningen i första stycket under rubriken ”Lokala riktlinjer för användande av medel från re-
sultatutjämningsreserv” kompletteras med: …utan hänsyn tagen till resultatutjämningsreserven. 
 
- att reservera 5 380 000 kr i en resultatutjämningsreserv från 2012 års balanskravsresultat. 
_____________________ 
Exp: 
Johan Sjögren
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2013/283 

§ 232 Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2014 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-10-07 KS §272/2013 2013-10-08, Sammanträ-

desdagar för Kommunfullmäktige 2014 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-10 KS AU §277/2013 2013-09-09, Samman-
trädesdagar för Kommunfullmäktige 2014 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-30 Sammanträdesdagar för Kommun-
fullmäktige 2014  

   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige 
 
2014-01-30   2014-08-28 
2014-02-27   2014-09-25 
2014-03-27   2014-10-30 
2014-04-24   2014-11-06 
2014-05-28   2014-11-27 
2014-06-18   2014-12-11 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ovanstående förslag till sammanträdesdagar för Kom-
munfullmäktige 2014. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ovanstående förslag till sammanträdesdagar för Kom-
munfullmäktige 2014. 
_____________________ 
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2013/361 

§ 233 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Monia Svensson (C) 
och Sune Håkansson (RP) angående utveckling av Ronneby som kust- och skär-
gårdskommun 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-21 Motion från kommunfullmäktigeledamö-

terna Monia Svensson (C) och Sune Hå-
kansson (RP) angående utveckling av 
Ronneby som kust- och skärgårdskom-
mun, Monia Svensson och Sune Håkans-
son 

   

 
Kommunfullmäktigledamöterna Monia Svensson (C) och Sune Håkansson (RP) har lämnat in föl-
jande motion om utvecklingen av Ronneby som kust- och skärgårdskommun. 

Sammanfattning 
Bakgrund och yrkande. Ronneby kommun har en stor andel av Blekinges kust och skärgård inom 
sina gränser. Staden och Brunnen har direkt sjöförbindelse med Östersjön genom Ronnebyån. I den 
närmaste skärgården finns en rad attraktiva besöksmål, t.ex. godset Göholm och Gökalvs havsbad, 
St. Ekön med vraket av GRIBSHUNDEN, Saxemara båtvarv, Karöområdet och ett antal badplatser, 
allt inom ett lummigt skärgårdsområde med väl utmärkta farleder. Detta är en stark resurs i konkur-
rensen om såväl turister som möjliga inflyttare, under förutsättning att den inses, utnyttjas och 
marknadsförs. Så sker enligt vår mening inte idag, och därför är Ronneby numera, trots läge och 
förutsättningar, försumbar som sjöstad. 
 
Vi föreslår att en Kust- och skärgårdsutredning tillsätts, med uppdrag att definiera och bere-
da de många delfrågor som samordnade skall leda till målet att väsentligt öka Ronnebys at-
traktivitet som kust- och skärgårdskommun. Detta skall ske med fokus på våra specifika för-
utsättningar och samordnas till ett konsekvent och tydligt program. 
 
Beskrivning. Mer än 45 km av Blekingekusten, från Tromtö i öster till Järnavik i väster, tillhör 
Ronneby kommun. Det är ett skärgårdsområde som innesluter stora naturvärden och mycket bety-
dande kulturhistoriska värden. Dess betydelse för rekreation och turism insågs tidigt och en medve-
ten exploatering inleddes redan 1870. Hela området, med undantag för godset och naturreservatet 
Göholms ägor och skärgården öster om Listerby, har tät, blandad fritids- och permanentbebyggelse. 
På öarna Karön-Killingsholm, Yttre och Inre Stekön samt Björkholmarna i innersta Ronnebyskär-
gården finns ca 100 fritidshus, dels från 1880-talet, dels från 1930 - 1950-talen. 
 
Den företagsmässiga aktiviteten i området är låg. Tre yrkesfiskare i Ronnebyhamn, viss varvsverk-
samhet i Saxemara och i Hamnen, Yngve Gottlows rederirörelse, som verkar på annat håll, nästan 
ingen handelssjöfart, en fiskodling och ett (uppsagt) restaurangbolag på Karön. I Järnaviks hamn 
finns vandrarhemmet Gula villan och sportfiskeanläggningen i Garnanäs. På föreningssidan är det 
större aktivitet. Sex båtklubbar/ segelsällskap samt Ronneby Navigationssällskap på St. Ekön verkar 
inom kommunen. Tre större klubbhamnar finns i Angelskog, Slättanäs och Ekenäs och gästhamnar i 
Järnavik och på Karön/Ekenäs.  
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Till dem som borde ha intresse av att skärgårdens kommunikationer, attraktioner och verksamheter 
utvecklas hör Ronneby Brunn och Stiftelsen Stina Werners fond, Göholmsgodsets ägare. 
 
Utredningen skall täcka hela den komplexa frågan, men då vissa delfrågor redan är under bered-
ning bör utredningen delas upp i delområden efter angelägenhetsgrad. Kommunen skall hålla i ut-
redningen som koordinator och sammankallande. Kontakt skall tas med nuvarande och tänkbara 
aktörer inom kustfiske och fiskförsäljning, sportfiske, det organiserade båtlivet, rederibranschen, 
kafé och restaurang, varvsservicenäringen, berörda kommunala/regionala organ m fl. Samarbete bör 
sökas med Biosfärområde Blekinge Arkipelag, där Ronneby är en av tre medlemskommuner. Sak-
kunniga, med olika kunskapsprofiler, lokala eller externa, skall vid behov knytas till utredningen. 
Arbetet bör komma igång snarast och få snäva tidsramar – tiden är knapp, inflyttning till länet kan 
komma efter den stora utbyggnaden på F17 och det gäller att få så många som möjligt till att välja 
vår kommun. Att vara attraktiv som bostadsort är vad Kust- och skärgårdsutredningen ytterst skall 
syfta till. 
 
Slutligen några områden som utredningen bör behandla: 

1 Bygga om Hamnbron till en öppningsbar bro för att möjliggöra passage för passagerarbåtar och 
större fritidsbåtar upp till Brunnen/RON. 

2 Återinrätta båttrafik till skärgårdens besöksmål alt. rundturer i skärgården 
3 Bygga nya bryggor längs åns stränder 
4 Upprusta Ronnebyån som farled, bort med fallna träd och nedhängande grenar 
5 Upprätta reglemente för trafik och förtöjning av båtar i ån 
6 Upprusta promenadstråk längs ån. 
7 Utveckla möjligheterna och villkoren för våra kustfiskare till fiskförsäljning i våra hamnar 
8 Verka för kommunal upphandling av lokalt fångad fisk 
9 Inrätta tankningsmöjligheter för båtar, återöppna sjömacken vid Ekenäs  
10 Verka för att kommunikationer, tillgänglighet och tilläggningsmöjligheter vid skärgårdens besöks-

mål har god standard, nya bryggor vid behov 
11 Utreda förutsättningarna för en ny kustnära stadsdel 
12 Verka för flera caféer och enklare näringsställen vid havet 
13 Verka för förbättrad varvsservice, bl. a möjlighet till bottentvätt av båtar 
14 Behovet av fler ”prickar” för att underlätta infart till vår hamn. 

I uppdraget bör även ingå att försöka hitta en hållbar lösning för Karöns framtid. Listan torde också 
bli längre när arbetet kommer igång. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen för vidare be-
redning. 
_____________________ 
Exp: 
Monia Svensson 
Sune Håkansson
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2013/369 

§ 234 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, (KD) an-
gående röjning av träd och buskar vid industriområdet norr om E22   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-28 Motion angående röjning av träd och 

buskar vid industriområdet norr om E22, 
Willy Persson, KD 

   

 
 
Kommunfullmäktigledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande motion angående röjning av 
träd och buskar vid industriområdet norr om E22. 

Sammanfattning 
”Det är viktigt att våra företag, som anläggs utmed gator och vägar, är synliga och inte skyms av 
växtlighet i form av buskar och sly. 
För ett par år sedan röjdes växtligheten utmed Sörbybäcken söder om E 22an efter krav och önske-
mål från företagare. Nu har deras företag blivit synliga från infartsleden vilket är bra för både de 
och kommunen, som kan visa upp vilka fina företag det finns i Ronneby Kommun. 
Norr om E22an har inte röjts på många år. Där har träd, buskar och sly vuxit sig stora. Ronneby 
Kommun visar inte upp de företag som är etablerade, ej heller företag som håller på att byggas i 
området eller lediga tomter. 
I brottsförebyggande syfte, som det pratas så mycket om, bör växtligheten tas bort snarast. 
 
Det är viktigt att röjningen i Sörbybäcken sker i samråd med Länsstyrelsen för att bevara den biolo-
giska mångfalden. Det har tyvärr inte skett tidigare vilket skapar irritation efteråt. 
 
Jag föreslår:  
 
att kommunfullmäktige ger Tekniska nämnden uppdrag att snarast röja upp industriområdet norr 
om E22an.” 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen för vidare be-
redning. 
_____________________ 
Exp: 
Willy Persson
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2013/374 

§ 235 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson (MP) 
gällande modern fjärrvärmeanslutning i äldre villaområden   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-31 Motion från kommunfullmäktigeledamot 

Nils-Erik Mattsson (MP)  gällande modern 
fjärrvärmeanslutning i äldre villaområden, 
Nils-Erik Mattsson 

   

Kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson (MP) har lämnat in följande motion gällande mo-
dern fjärrvärmeanslutning i äldre villaområden. 

Sammanfattning 
Fjärrvärme i samverkan. 
För att attrahera fastighetsägare i äldre villaområde att ansluta sig till fjärrvärme bör taxor och an-
slutnings-  alternativ utvecklas och moderniseras.  
Hänsyn bör tas till;  
- konkurrens från allt billigare, effektivare och driftsäkrare värmepumpar (luft/luft, luft/vatten), 
- kombinationer med moderna och förnyelsebara tekniker som solel och solvärme, 
- husägares rädsla för inlåsning till en enda värmeleverantör, 
- risken att ökade transportkostnader kan komma att slå hårt mot framtida fjärrvärmetaxor, 
- differentierad taxa och en bra ”fjärrvärme-tank” även för husägare med direktverkande el, 
Fördelar med fjärrvärme-tank 
Med en ansluten fjärrvärme-tank kan; 
- husägare med direktverkande el,  välja mellan timmätt  natt-el (Nordisk Spotmarknad) eller kom-
munal fjärrvärme. 
- kunders oro för  "inlåsning" dämpas, -kunden får en större värmesäkerhet vid eventuella störning-
ar i fjärrvärmedriften. 
- husägare med fjärrvärme-tank kan i framtiden ansluta solfångare/solceller och under sommarhalv-
året få eget varmvatten. OBS att ett värmeöverskott (t.ex. vid bortavaro, under semestern) bör kunna 
komma fjärrvärmenätet till godo. 
Taxesättning 
Taxesättningens fasta del behålls under sommarhalvåret (men skall, på begäran, kunna utgå) medan 
att den fasta (ökad?) delen behålls under vinterhalvåret, då varken sol-el eller sol-värmer räcker till.  
Lär av andra.                                                                                                                                                                             
Det finns kommuner som byggt ut fjärrvärmen, där befintliga kunder övergivit fjärrvärmen för mo-
dernare lös-ningar.  Kundunderlaget försvinner, men kostnaderna för bolaget finns kvar.  Där vill vi 
inte hamna om några år. 
Utredning från Svensk Fjärrvärme Förening 
Med stöd av förenigs utredning ”Solfjärrvärme” och med en uppdatering av modernare tekniker 
hemställer Miljöpartiet att;  
Värmebolagets ”ägare” (KS/KF) låter göra en grundlig utredning om en ”moderniserad fjärrvärme” 
skulle vara attraktiv, främst i äldre villabebyggelse. 
 
Deltar i debatten 
I debatten deltar Nils-Erik Mattson (MP).  
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Yrkande 
Kommunfullmäktigledamot Nils-Erik Mattsson yrkar på att återtar sin motion. 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avslutas. 
_____________________ 
Exp: 
Nils-Erik Mattsson
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Kommunfullmäktige 2013-11-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/391 

§ 236 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Anna Carlbrant (RP), 
Susanne Lundgren (M) och Marcus Jingfors (Opol) om att en miljon kronor från 
AFA-utbetalning avsätts till friskvårdscheckar för personal i Ronneby kommun   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-12 Motion om att en miljon kronor från AFA-

utbetalning avsätts till friskvårdscheckar 
för personal i Ronneby kommun, Anna 
Carlbrant (RP) Susanne Lundgren(M) och 
Marcus Jingfors (Opol) 

   

 
Kommunfullmäktigeledamöterna Anna Carlbrant (RP), Susanne Lundgren (M) och Marcus Jingfors 
(Opol) har lämnat in följande motion om att en miljon kronor från AFA-utbetalning avsätts till 
friskvårdscheckar för personal i Ronneby kommun. 

Sammanfattning 
”Som beslutats kommer AFA att återbetala pengar till kommuner och landsting som tidigare har 
betalats in till den kollektivavtalade sjukförsäkringen. Orsaken är minskade utbetalningar till sjuka. 
 
I en skrivelse från fackförbundet VISION kom förslaget att dessa pengar bör gå tillbaka till perso-
nalen i form av bl a hälsofrämjande åtgärder. 
 
En del i VISION:s förslag är friskvårdscheckar till kommunens personal, för att användas hos loka-
la företagare inom just friskvård. 
 
Utifrån ovanstående yrkar vi att en miljon kronor från AFA-utbetalningen avsätts till friskvårds-
checkar för personal inom Ronneby Kommun, samt att frågan behandlas skyndsamt.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen för vidare be-
redning. 
_____________________ 
Exp: 
Anna Carlbrant 
Susanne Lundgren 
Marcus Jingfors



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 43(43) 

 
Kommunfullmäktige 2013-11-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/24 

§ 237 Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen 
för Centerpartiet, Monia Svensson (C) samt nyval 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-11-04 Anhållan om entledigande från uppdraget 

som ersättare i Kommunstyrelsen för 
Centerpartiet, Monia Svensson (C) 

   

       

      

Sammanfattning 
Monia Svensson (C) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunsty-
relsen samt nyval. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Monia Svensson (C) från uppdrag som ersättare i Kommun-
styrelsen. Till ny ersättare i Kommunstyrelsen utses Tim Svanberg (C). 
_____________________ 
Exp: 
Monia Svensson 
Tim Svanberg 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson 
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