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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2013-11-28

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

Par- När- § 250
ti
varo
Ja Nej Avs

Ledamot
1.

Roger Fredriksson

M

X

X

2.

Lena Karstensson

M

X

X

3.

Lennarth Förberg

M

X

X

4.

Susanne Lundgren

M

X

X

5.

Claes Diurhuus

M

X

X

6.

Christoffer Stenström

M

X

X

7.

Anna Espenkrona

M

X

X

8.

Anders Lund

M

---

9.

Kjell G G Johansson

M

X

X

10. Anders Bromée

M

X

X

11. Christer Stenström

M

X

X

12. Kenneth Michaelsson C

X

X

13. Thomas Håkansson

C

X

X

14. Kristina Valtersson

C

X

X

15. Monia Svensson

C

X

X

16. Mats Paulsson

C

X

X

17. Hillevi Andersson

C

X

X

18. Roger Gardell

FP

X

X

19. Nils Ingmar Thorell

FP

X

X

20. Christian Mahrle

FP

X

X

21. Willy Persson

KD

X

X

22. JanAnders Palmqvist

S

X

X

23. Margareta Yngveson

S

X

X

24. Bo Johansson

S

X

X

25. Monika Lindqvist

S

X

X

26. Tommy Andersson

S

X

X

27. Ingrid Karlsson

S

---

X

§
Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

Kom under § 250
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Ronneby kommun
Datum 2013-11-28

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

Par- När- § 250
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

28. Ann-Margret Olofsson S

X

X

29. Anette Rydell

S

X

X

30. Johnny Håkansson

S

X

X

31. Ewa Svensson

S

X

X

32. Jan-Eric Wildros

S

X

X

33. Malin Månsson

S

X

X

34. Eva Blennow

S

---

35. Birgitta Andersson

S

X

X

36. Anders P Petersson

S

---

X

37. Peter Bowin

V

X

X

38. Erik Ohlson

V

X

X

39. Angela Leyton

V

---

40. Marcus Jingfors

---

41. Nils-Erik Mattsson

MP

X

42. Tomas Lund

SD

X

X

43. Anna-Mi Kullman

SD

X

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

X

45. Andreas Andersson

--

---

46. Stefan Kullman

SD

X

X

47. Sune Håkansson

RP

X

X

48. Anna Carlbrant

RP

X

X

49. Ola Svensson

RP

---

§
Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

X
Gick under § 250
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Ronneby kommun
Datum 2013-11-28

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

Par När-ti varo

§ 250
Ja

Ersättare
1.

Tomas Lundberg

M

2.

Fredrik Stark

M

3.

Christoffer Laz

M

4.

Anders Härdelin

M

5.

Olle Helt

M

6.

Kjell Hedlund

M

7.

Kerstin Haraldsson

C

8.

Birger Svensson

C

9.

Bengt Holm

C

X

Nej

X

§
Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

Tj ers

10. Susanne Östergaard

FP

11. Johan Sandberg

FP

12. Johannes Chen

KD

X

13. Rune Kronkvist

S

X

X

Tj ers

14. Tina Lindqvist

S

X

X

Tj ers fr o m § 249

15. Stefan Österhof

S

16. Ingrid Nilsson

S

17. Nils Nilsson

S

18. Johanna Magnusson

S

19. Hans Häll

S

20. Marie Ohlsson

S

21. Ally Karlsson

V

X

22. Omid Hassib

V

X

23. Helena Augustsson

MP

X

24. Mats Olsson

MP

25. Vakant

SD

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD

Tj ers gick under § 250

X

X

Tj ers

X

Tj ers kom under § 250
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Ronneby kommun
Datum 2013-11-28

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

Par- När- § 250
ti
varo
Ja

Ersättare
28. Per Ericsson

RP

29. Birgitta Larsson

RP

X

Nej

§
Frånv Ja

X
29 19

Anteckningar

§
Nej

Avs

Ja

Nej Avs

Tj ers
1
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2013/5
§ 238 Justering av dagordningen
Björn Brinks minne hedrades genom en tyst minut innan sammanträdet inleddes.
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enlig följande:
Ärende 12, besvarande av interpellation angående tillbyggnaden för musiksalarna i Knut Hahnsskolan, bordläggs till nästa sammanträde den 12 december 2013.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna justering av dagordningen enligt ovanstående.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/6
§ 239 Allmänhetens frågestund

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 240 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Fritid- och kulturnämnden, Anders P Petersson (S), samt nyval
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-11-12

Anhållan om entledigande från uppdraget
som ledamot i Fritids- och kulturnämnden,
Anders Petersson (S)

Sammanfattning
Anders P Petersson (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ledamot i Fritid- och
kulturnämnden, samt nyval.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anders P Petersson, (S) från uppdrag som ledamot i Fritidoch kulturnämnden. Ny ledamot i Fritid- och kulturnämnden utses på Kommunfullmäktige sammanträde den 12 december 2013.
_____________________
Exp:

Anders P Petersson
Fritid- och kulturnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 241 Anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i Äldrenämnden
från och med 2014-01-01, Susanne Lundgren (M), samt nyval
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-11-13

Anhållan om entledigande från uppdraget
som ordförande i Äldrenämnden från och
med 2014-01-01, Susanne Lundgren (M)

Sammanfattning
Susanne Lundgren (M), anhåller i skrivelse om entledigande från uppdraget som ordförande i Äldrenämnden från och med 2014-01-01, samt nyval.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Susanne Lundgren (M) från uppdrag som ordförande i Äldrenämnden. Till ny ordförande i Äldrenämnden utses Sune Håkansson (RP) att gälla från den 1 januari 2014.
_____________________
Exp:

Susanne Lundgren
Sune Håkansson
Äldrenämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 242 Fyllnadsval efter Björn Brink (SD) ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB, ersättare i Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Valberedningen,
Valnämnden och Äldrenämnden
Sammanfattning
Fyllnadsval efter Björn Brink (SD) ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB, ersättare i Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, Valberedningen, Valnämnden och Äldrenämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Krister Leksell (SD) som ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB
samt som ersättare i Utbildningsnämnden och Valnämnden. Till ny ersättare i Socialnämnden utses
Edvard Tvermoes (SD) samt till ny ersättare i Äldrenämnden utses Gudrun Johansson (SD).
Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i Kommunfullmäktige. Ny ersättare i Valberedningen utses efter Länsstyrelsens sammanräkning.
_____________________
Exp:

Krister Leksell
Edvard Tvermoes
Gudrun Johansson
Länsstyrelsen
Ronneby Miljö & Teknik AB
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Valberedningen
Valnämnden
Äldrenämnden

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/383
§ 243 Anmälan av medborgarförslag från Ghanem Ali om att invandrare genom SFI
ska få sällskap en dag i månaden för att besöka t ex restauranger, parker, sporthallar
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-11-05

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

Ghanem Ali har lämnat in följande medborgarförslag om att invandrare genom SFI ska få sällskap
en dag i månaden för att besöka t ex restauranger, parker, sporthallar.
Sammanfattning
”Det svenska språket anses som en av de viktigaste faktorerna till en lyckad integration i det svenska samhället och Svenska för invandrare (SFI) ses också som en av de viktigaste metoderna för att
lära sig språket. Men det finns såklart andra faktorer som bidrar till integrationen i samhället och
också andra vägar till att lära sig det svenska språket. Detta är syftet med det här projektet.
Iden bakom projektförslaget är att studenter vid Svenska för invandrare en dag i månaden frivilligt
träffar svenska medborgare som under 8 timmar introducerar studenter till delar av samhället och
där användningen av svenska språket är obligatoriskt.
Målsättningen är att:
-

Snabba på integrationsprocessen

-

Skapa arbete för arbetslösa svenskar

-

Skapa vänskap och bryta ned barriärer

-

Bättre språkförståelse

-

Ökad användning av svenska språket

Projektet bör genomföras som ett lokalt eller regionalt projekt som kan spridas nationellt och internationellt i EU.
Kostnaderna för projektet är:
-

Lön till deltagarna (om ej på frivillig basis)

-

Aktivitetskostnader och OH-kostnader för organisationen

Finansiering tas från:

Justeras

-

En del av SFI-budgeten

-

Stöd från den kommunala budgeten

-

Stöd från Arbetsförmedlingen

-

Möjlig finansiering från EU:s fonder och program”
Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Ghanem Ali
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/385
§ 244 Anmälan av medborgarförslag från Karl Smedstad om att utse ett särskilt område i Brunnsskogen där hundägare och deras hundar kan träffas
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-11-06

Medborgarförslag att utse ett särskilt område i Brunnsskogen där hundägare och
deras hundar kan träffas, Karl Smedstad

Karl Smedstad har lämnat in följande medborgarförslag om att utse ett särskilt område i Brunnsskogen där hundägare och deras hundar kan träffas.
Sammanfattning
”Jag föreslår att ett av områdena i Brunnskogen, där ibland (inte särskilt ofta) boskap betar, används
till att låta hundägare och deras hundar träffas. En liknande plats har just sammanställts i Karlskrona till stor glädje och nytta för både Karlskronas hundar och hundägare.
Hundar behöver utveckla sin sociala kompetens genom att träffa andra hundar utan koppel och inblandning från hussar och mattar. Genom att lära sig naturligt umgås med andra hundar blir de också mer stimulerade och väluppfostrade.
Självklart skulle en sådan här hundrastningsplats också medföra mycket glädje för Ronnebys hussar
och mattar, som får en plats att träffa likasinnade för utbyte av erfarenheter och socialt umgänge.
Lämpligen kompletteras redan befintliga soptunnor för hundbajspåsar med ytterligare en tunna vid
ingången till rastplatsen. Vid tillfällen, då området används för boskap, låser man lämpligen grinden
och anslår meddelande om tidpunkter. En hundägare (eller lokal hundklubb) utses som ansvarig.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för
beredning.
_____________________
Exp:

Karl Smedstad
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/392
§ 245 Anmälan av medborgarförslag från Filip Mathisson om nytt bokningssystem
för Blekingetrafiken som förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och
sjukhusbesök
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-11-12

Medborgarförslag om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken som förenklas
genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst
och sjukhusbesök, Filip Mathisson

Filip Mathisson och Johanna Lagerlund har lämnat in följande medborgarförslag om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken som förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök.
Sammanfattning
”Vi har ett förslag gällande ”öppen närtrafik” som vi använder när vi ska olika ärenden när bussarna
inte är i trafik.” Öppen närtrafik” inkluderar närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök. Vi tycker att
man skulle kunna dela upp dessa i tre olika grupper så att när man ringer till Blekingetrafikens beställningscentral frågar de om vi ska åka närtrafik, färdtjänst eller sjukhusbesök. Vissa bilar skulle
bara ta emot färdtjänst och sjukhusbesök och vissa andra bara närtrafik.
Bokningssystemet som Blekingetrafiken använder sig av är också ett stort problem som man måste
ändra på. När vi ringer in och säger att vi t ex ska åka kl 12:00 från Kallinge torg letar deras dator
efter en ledig bil som kan ta den körningen. Men den letar inte efter en bil som kanske kvart över
tolv går med EN annan person från Kallinge torg med samma destination. Man skulle hitta ett nytt
bokningssystem som skulle kunna göra det här eller varför inte en applikation som man kan gå in
och se om en bil har mer platser till den destination vi ska till eller om vi ser att en bil har en ledig
tid och då skulle vi kunna boka den utan att behöva ringa till dem. Men möjligheten att ringa ska
fortfarande vara kvar för de som inte har möjligheterna att skaffa applikationen i mobilen. På Blekingetrafikens hemsida står det att ”när man ska åka närtrafik och åkt buss innan kunna få ut ett
kvitto på bussen och visa i närtrafiken och på det viset inte betala i närtrafiken eftersom man betalade på bussen”. Man har alltid rätt att få ut ett kvitto, med vid de tillfällena har det inte gått för
chaufförerna har krabbat till det. Detta är ett problem som måste lösas.
Om man då har en aktivitet som man håller på med i Ronneby blir det svårt att ta sig hem eftersom
närtrafiken slutar kl 18:00, och de flesta aktiviteterna håller på längre blir det ett problem. Ronneby
har många olika föreningar där man kan vara med och delta, och då är det synd att inte alla har
chansen att var med. Samtidigt om vi är ett gäng som vill ner och kolla på en bio en fredag kväll går
detta ej eftersom det inte finns några tider. En rimlig tid är kanske elva på kvällen men då kanske
inte alla chaufförer jobbar, utan man kanske bara har tre bilar igång under kvällen.

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Våra förslag är:
1. Att dela upp närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök
2. Att ett nytt bokningssystem med kanske en applikation istället för det de har nu och då hade
man effektiviserat det samtidigt.
3. Att man ska kunna få kvitto och slippa betala dubbelt både på bussen och i närtrafiken.
4. Att ”öppen närtrafik” ska gå till kl elva på kvällen för att kunna göra aktiviteter som man annars inte skulle ha möjlighet till.”

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

Johanna Lagerlund
Filip Mathisson
Kommunfullmäktiges presidium
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2013/393
§ 246 Anmälan av medborgarförslag från Kristina Fridensköld om att anordna en
gammaldags julmarknad i Brunnshallarna
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-11-12

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

Kristina Fridensköld har lämnat in följande medborgarförslag om att anordna en gammaldags julmarknad i Brunnshallarna.
Sammanfattning
”Vi har en fantastiskt fin Brunnspark som är välkänd utanför Blekinge och som används väl för
olika evenemang på sommaren. Det vore kul om vi kunde använda denna miljö även på vintern.
Mitt förslag är att ordna en årlig, riktigt gammaldags julmarknad på samma plats i Brunnshallarna
där loppmarknaden är under övriga året. Träd i parken skull kunna belysas med ljusnät utmed
stammarna likt de gör på Liseberg. Även kringaktiviteter för barn som ponnyridning och om det är
snö kanske även hundslädesåkning skulle vara trevliga inslag som lockar barnfamiljer.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för
beredning.
_____________________
Exp:

Kristina Fridensköld
Kommunfullmäktiges presidium
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2013/343
§ 247 Besvarande av interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående "städupphandlingen"
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-11-26

Roger Fredrikssons svar på interpellation
från JanAnders Palmqvist,S, angående
städupphandlingen, Roger Fredriksson

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-31

KF §208/2013 2013-10-31, Anmälan av
interpellation ställd till Kommunstyrelsens
ordförande Roger Fredriksson (M) från
kommunfullmäktigeledamot JanAnders
Palmqvist (S) angående "städupphandlingen"

3 Handling

2013-10-09

Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson
(M) från kommunfullmäktigeledamot
JanAnders Palmqvist (S) angående
"städupphandlingen", JanAnders
Palmqvist

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) har lämnat in följande interpellation ställd
till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) angående "städupphandlingen".
Sammanfattning
Den avslutade städupphandlingen och dess hantering i olika skeden väcker många frågor.
Enligt uppgift har det förekommit möten mellan representanter från ISS och kommunledningen
innan förfrågningsunderlaget fastställdes.
Stämmer den uppgiften?
I förfrågningsunderlaget som fastställts av kommunstyrelsen arbetsutskott anges också att befintlig
städutrustning skall förvärvas av det företag som tilldelas kontraktet.
Vem har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att sälja kommunal egendom?
I förfrågningsunderlaget finns en inventarieförteckning bifogad som anger till vilket pris inventarierna ska avyttras. På vilka grunder är dessa belopp beräknade? Vem har fastställt värdet?
Vad gäller för den lösa egendom som är äldre än fem år och som inte finns med på förteckningen?
Ska den kommunala egendomen skänkas?
I en sammanställning, gjord av tekniska förvaltningens chef, av kommunens egenregianbud och ISS
anbud framkommer att det kan bli upp till tre miljoner dyrare att anta ISS anbud jämfört med kommunal drift.
Vem har värderat denna sammanställning innan tilldelningsbeslut gavs till ISS?
På vilka grunder har kommunens egenregianbud räknats upp med OH kostnader som inte finns i
dagens budgetramar?
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Vilken ekonomisk påverkan kommer upphandlingen av lokalvården att ge i tekniska förvaltningens
budgetramar för 2014 och 2015?
Har kommunstyrelsens ordförande varit delaktig i upphandlingsprocessen på något sätt efter det att
förfrågningsunderlaget fastställdes?
I förfrågningsunderlaget anges att upphandlingen kommer att avbrytas om det visar sig att egenregianbudet är ekonomiskt fördelaktigare än övriga inkomna anbud.
Enligt den sammanställning som chefen för tekniska förvaltningen gjort förefaller så vara fallet.
Varför avbröts inte upphandlingen? Vem fattade beslutet att inte avbryta upphandlingen?
Har den eller de som fattat ovanstående avgörande beslut haft erforderlig delegation för att fatta
dessa beslut?
Om så är fallet, vem har givit delegationen?
Kommunfullmäktiges beslut 131031
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 28 november 2013.
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar på JanAnders Palmqvist (S) interpellation om ”städupphandling”.
Sammanfattning
För att bilda sig en uppfattning om för- respektive nackdelar med konkurrensutsättning av olika
verksamheter har olika möten med olika entreprenörer skett, däribland även ISS.
Att sälja den typ av kommunal egendom som städmaterial sorterar under är delegerat till förvaltningschef och det faller sig naturligt att göra när man inte bedriver någon egen städverksamhet. Till
stöd för att beräkna värdet på städutrustningen har en konsult anlitats som har gjort en värdering
utifrån typ av utrustning och ålder. Till det ska läggas att mycket av tillbehören är köpta på driften
och bedöms ha ett lågt värde vid en andrahandsförsäljning.
Värderingen av den sammanställning som Tekniska förvaltningens chef har gjort har värderats av
Tf kommundirektör innan tilldelningsbeslut. Kommunens egenregianbud har beräknats utifrån de
rekommendationer som SKL ger vid egenregianbud, därav de tillkommande OH-kostnaderna. Det
nya avtalet med entreprenören bedöms i dagsläget inte medföra någon påverkan på budgetramarna
för 2014 och 2015.
Undertecknad har inte deltagit i processen efter att förfrågningsunderlaget fastställts.
Vid utvärderingen är det anbudssumman som gäller och eftersom anbuden är konkurrensneutrala
och ISS anbud var det lägsta fanns inte skäl att avbryta upphandlingen. De antagande som Tekniska
förvaltningens chef har gjort gäller även egenregianbudet. Bedömningen och beslut är fattade av TF
kommundirektör. Besluten som är fattade i processen stöds som jag ser det av kommunstyrelsens
delegationsordning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), JanAnders Palmqvist (S) och Peter Bowin (V).
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.
_____________________
Exp:

Roger Fredriksson
JanAnders Palmqvist
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2013/384
§ 248 Fråga ställd till ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden, Lena Karstensson
(M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) om höjning av avgiften enligt Lagen om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-11-05

Fråga ställd till ordförande i Miljö- och
byggnadsnämnden, Lena Karstensson
(M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) om höjning av
avgiften enligt Lagen om offentlig kontroll
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, JanAnders Palmqvist

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) ställer följande fråga till ordförande i Miljöoch byggnadsnämnden, Lena Karstensson (M) om höjning av avgiften enligt Lagen om offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har för mer än ett år sedan återremitterat ett förslag från Miljö- och Byggnadsnämnden om höjning av avgiften enligt Lagen om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
Ni motiverade ert förslag med att höjningen var nödvändig pga av lagkrav.
Ni har också återkommit med förslaget i samband med ert budgetförslag för 2014. Även här motiverar ni det med att lagstiftningen innebär att kostnaden för offentlig kontroll ska täckas med avgifter.
Enligt förordning 2006:1166 med ändring i förordning 2009:1465 synes nämndens uppfattning vara
korrekt.
I ovan nämnda förordningar tredje paragrafen anges i sista stycket "Bestämmelserna i första stycket
innefattar skyldighet att täcka kostnaderna för offentlig kontroll".
Min fråga blir därför:
Är nuvarande taxa tillräcklig för att täcka kostnaden för den del av livsmedelstillsynen som ska
täckas med avgifter?
Om inte, hur mycket bedömer du vara finansierat med skattemedel?
Deltar i debatten
I debatten deltar Lena Karstensson (M) och JanAnders Palmqvist (S).
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet.
_____________________
Exp:

JanAnders Palmqvist
Lena Karstensson
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Kommunfullmäktige inledde behandlingen av ärendena 16, 17, 18, 19 och 20 med en allmänpolitisk
debatt.
Ordföranden uppmanade ledamöterna att framställa samtliga yrkanden vid samma tillfälle.
I den budgetpolitiska debatten yttrade sig
Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Lennarth Förberg (M), Kenneth
Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nils Ingmar Thorell ordf. (FP), Willy Persson (KD), Roger
Gardell (FP), Tommy Andersson (S), Anna Carlbrant (RP), JanAnders Palmqvist (S),
Bo Johansson (S), Jan-Eric Wildros (S), Susanne Lundgren (M), Sune Håkansson (RP),
Kristina Valtersson (C), Margareta Yngvesson (S), Monika Lindqvist (S), Erik Ohlson (V), Anna
Espenkrona (M), och Christian Mahrle (FP).
Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Nils Ingmar Thorell (FP), Lennarth Förberg (M),
Susanne Lundgren (M), Christian Mahrle yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, ärende 17.
Tommy Andersson (S), JanAnders Palmqvist (S), Bo Johansson (S), Margareta Yngvesson (S)
yrkade bifall till justeringarna av socialdemokraternas förslag, ärende 17.
Peter Bowin (V) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag, ärende 17.
Kommunfullmäktiges ordförande förklarade budgetdebatten avslutad.
2013/358
§ 249 Skattesats 2014
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-10-28

KS §278/2013 2013-10-29, Skattesats
2014

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-10-21

Förslag om skattesats 2014

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I enlighet med 8 kap 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande
året.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2014, dvs oförändrat från 2013.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-11-28

25(52)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2014, dvs oförändrat
från 2013.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2014, dvs oförändrat
från 2013.
____________________
Exp:

Johan Sjögren
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2013/358
§ 250 Beslut om budget 2014-2015 plan 2016-2017 med förslag om taxa
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-10-18

Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning
och budgetarbete

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-15

KF-budget 2014-2015 plan 2016-2017 KS
förslag 29 okt 2013

3 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §288/2013 2013-11-05, Tidplan
2014 för ekonomisk uppföljning och
budgetarbete

4 Handling

2013-10-29

Socialdemokraternas förslag till budget
2014-2015 och plan 2016-2017

5 Beslut allmänt ärende

2013-10-28

KS §279/2013 2013-10-29, Beslut om
budget 2014-2015 plan 2016-2017 med
förslag om taxa

6 Beslut allmänt ärende

2013-10-28

KS AU §318/2013 2013-10-28, Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning
och budgetarbete

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-21

Beslut om budget 2014-2015 plan
2016-2017 med förslag om taxa

Alliansen genom Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C) redogör för förändringar i
Alliansens budgetförslag lämnar följande beslutsförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
-att anta budgetberedningens förslag till reviderad budget 2014-2015, plan 2016-2017 som Kommunstyrelsens eget förslag
-att från kommunens balanskonto för ensamkommande barn anslå 1,0 mkr årligen till utbildningsnämndens kostnader för ensamkommande barn åren 2014 och 2015
-att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 2,0 mkr årligen till flyktingmottagning inom förskola/grundskola åren 2014 och 2015
-att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 1,0 mkr årligen till tjänster inom SFI
åren 2014 och 2015
-att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa budget 2014-2015, plan 2016-2017 i enlighet med
bifogat förslag.
-att föreslå Kommunfullmäktige att justera de taxor inom äldreomsorgen som är kopplade till prisbasbelopp med prisbasbelopp för 2014 och 2015
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
-att anta budgetberedningens förslag till reviderad budget 2014-2015, plan 2016-2017 som Kommunstyrelsens eget förslag
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
- att fastställa budget 2014-2015, plan 2016-2017 i enlighet med bifogat förslag.
- att justera de taxor inom äldreomsorgen som är kopplade till prisbasbelopp med prisbasbelopp för
2014 och 2015.
- att från kommunens balanskonto för ensamkommande barn anslå 1,0 mkr årligen till utbildningsnämndens kostnader för ensamkommande barn åren 2014 och 2015
- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 2,0 mkr årligen till flyktingmottagning inom förskola/grundskola åren 2014 och 2015
- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 1,0 mkr årligen till tjänster inom
SFI åren 2014 och 2015.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Lennarth Förberg (M), Kenneth
Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nils Ingmar Thorell ordf. (FP), Willy Persson (KD), Roger
Gardell (FP), Tommy Andersson (S), Anna Carlbrant (RP), JanAnders Palmqvist (S), Bo Johansson
(S), Jan-Eric Wildros (S), Susanne Lundgren (M), Sune Håkansson (RP), Kristina Valtersson (C),
Margareta Yngveson (S), Monika Lindqvist (S), Erik Ohlson (V), Anna Espenkrona (M), och
Christian Mahrle (FP).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP), Lennarth Förberg (M),
Susanne Lundgren (M), Roger Gardell (FP), Nils Ingmar Thorell (FP), Christian Mahrle yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Tommy Andersson (S), JanAnders Palmqvist (S), Bo Johansson (S), Margareta Yngveson (S)
yrkar bifall till socialdemokraternas justerade budgetförslag.
Vänsterpartiet genom Peter Bowin yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställde proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunstyrelsens förslag
bifalls.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas förslag.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, tjugonio (29) ja-röster och nitton
(19) nej-röster samt en (1) frånvarande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
- att fastställa budget 2014-2015, plan 2016-2017 i enlighet med bifogat förslag och enligt bilaga 1.
- att justera de taxor inom äldreomsorgen som är kopplade till prisbasbelopp med prisbasbelopp för
2014 och 2015.
- att från kommunens balanskonto för ensamkommande barn anslå 1,0 mkr årligen till utbildningsnämndens kostnader för ensamkommande barn åren 2014 och 2015
- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 2,0 mkr årligen till flyktingmottagning inom förskola/grundskola åren 2014 och 2015
- att från kommunens balanskonto för flyktingmottagning anslå 1,0 mkr årligen till tjänster inom
SFI åren 2014 och 2015.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig socialdemokratiska partigruppen och vänsterpartiet enligt bilaga 2.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
Samtliga nämnder
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2013/354
§ 251 Godkännande av taxor 2014 för Elnät, VA och Renhållningen inom Miljöteknik
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §284/2013 2013-11-05, Taxa 2014 för
Elnät, VA och Renhållningen inom Miljöteknik

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-25

KS AU §314/2013 2013-10-28, Taxa 2014
för Elnät, VA och Renhållningen inom
Miljöteknik

3 Handling

2013-10-18

Förslag till beslut om Taxa 2014 för
Elnät, VA och Renhållningen inom
Miljöteknik, Ronneby Miljö & Teknik
AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår Kommunfullmäktige att besluta följande taxor
för 2014.
Elnät ingen taxehöjning.
Vatten och avlopp höjning av förbrukningsavgiften med 6 % på den fasta avgiften och 2 % på den
rörliga avgiften.
Renhållningen ingen taxehöjning förutom för osorterat och latrin som föreslås höjas med 20 %.
Anläggningsavgiften för VA föreslås höjas 2014 med 35 % och 2015 med 35 %.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade taxor för Ronneby Miljö & Teknik AB.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade taxor för Ronneby Miljö & Teknik AB.
_____________________
Exp:

Ronneby Miljö & Teknik AB
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2013/355
§ 252 Godkännande av investeringsbudget för Miljöteknik 2014
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §285/2013 2013-11-05, Investeringsbudget för Miljöteknik 2014.

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-11-01

Miljötekniks investeringsbudget 2014

3 Beslut allmänt ärende

2013-10-25

KS AU §315/2013 2013-10-28, Investeringsbudget för Miljöteknik 2014

4 Handling

2013-10-18

Förslag till beslut av investeringsbudget
för Miljöteknik 2014., Ronneby Miljö &
Teknik AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB förslår Kommunfullmäktige att besluta enligt föreslagen investeringsbudget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen investeringsbudget för Ronneby Miljö och
Teknik AB
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen investeringsbudget för Ronneby Miljö och
Teknik AB
_____________________
Exp:

Ronneby Miljö & Teknik AB
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2013/356
§ 253 Ronneby Miljö och Teknik AB:s budget för 2014
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §286/2013 2013-11-05, Godkännande
av Ronneby Miljö och Teknik AB:s budget
för 2014.

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-25

KS AU §316/2013 2013-10-28, Godkännande av Ronneby Miljö och Teknik AB:s
budget för 2014

3 Handling

2013-10-18

Godkännande av Ronneby Miljö och
Teknik AB:s budget för 2014., Ronneby Miljö & Teknik AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår Kommunfullmäktige att godkänna beslutad
budget för 2014.
Allmänt.
I budgeten har bolaget räknat med en löneökning på 2,5 %. De räknar också med kostnadsökningar
på de varor och tjänster som köps in till bolaget. Storleken på denna ökning är svårbedömd.
Bolaget har räknat med en budgeterad ränta om 3 %.
Förutsättningarna för bolaget investeringsbudget är att de ordinarie investeringarna inte ska överstiga avskrivningarna 2014.
De största investeringarna under 2014 ligger inom VA-verksamheten. Det förändrade klimatet innebär större krav på våra VA-anläggningar med ökande kostnader. Alternativa lösningar med dammar och öppna ytor där vattnet kan svämma över utan att skada egendom är ett måste.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera i informationen om Ronneby Miljö och Teknik AB:s driftbudget till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera i informationen om Ronneby Miljö och Teknik AB:s driftbudget till protokollet.
_____________________
Exp:

Ronneby Miljö & Teknik AB
Justeras

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-11-28

32(52)

2013/357
§ 254 Beslut om att återföra medel till balanskonto under 2013 samt tilläggsanslag
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §287/2013 2013-11-05, Förslag om att
återföra medel till balanskonto under 2013
samt tilläggsanslag

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-25

KS AU §317/2013 2013-10-28, Förslag
om att återföra medel till balanskonto
under 2013 samt tilläggsanslag

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18

Förslag om att återföra medel till balanskonto under 2013 samt
tilläggsanslag

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Uppföljningen per 31/8-13 visar på ett prognosmässigt överskott för helåret 2013. Med anledning
av internationella konflikter mm bedöms antalet nyanlända öka något de närmaste åren. För att skapa möjligheter att förstärka berörda delar av verksamheten under de närmaste åren med riktade insatser, kan medel som under 2013 förts över till verksamheterna som bidrag/överföringar, återföras
till balanskontona för flyktingmottagning resp EKB. Verksamheterna skulle då istället kompenseras
med tilläggsanslag med motsvarande belopp. För 2013 beräknas 1450 tkr i årliga överföringar och
ca 1300 tkr för EKB, samt ca 1500 tkr i antalsbaserad ersättning för barn/vuxna per år. Avstämning
kan
ske
först
vid
årets
slut.
På uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande lämnas nedanstående förslag till beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
föreslår

kommunfullmäktige:

-att återföra de bidrag/överföringar som tillgodoräknats hittills under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut §168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.
-att ej verkställa kvarvarande överföringar under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut
§168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.
-att de ersättningar som beräknas med 20 tkr/barn/år och 25 tkr/vuxen/år inte ska överföras från
balanskonto under 2013.
-att berörda verksamheter kompenseras genom tilläggsanslag 2013 med anledning av minskade
intäkter/överföringar enligt ovan. En redovisning av de medel som förstärkt balanskontot och tillläggsbudgeterats verksamheterna 2013 ska göras till KS senast i februari 2014.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
Att återföra de bidrag/överföringar som tillgodoräknats hittills under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut § 168/04, § 200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget
2013.
Att ej verkställa kvarvarande överföringar under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut
§168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.
Att de ersättningar som beräknas med 20 tkr/barn/år och 25 tkr/vuxen/år inte ska överföras från
balanskonto under 2013.
Att berörda verksamheter kompenseras genom tilläggsanslag 2013 enligt ovan.
Att ett förslag till redovisning på hur medel från balanskontot ska hanteras till respektive verksamhet ska redovisas på Kommunstyrelsen i april 2014, samt att samlade summor ska finnas i beslutsförslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att återföra de bidrag/överföringar som tillgodoräknats hittills under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut § 168/04, § 200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget
2013.
Att ej verkställa kvarvarande överföringar under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut
§168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013.
Att de ersättningar som beräknas med 20 tkr/barn/år och 25 tkr/vuxen/år inte ska överföras från
balanskonto under 2013.
Att berörda verksamheter kompenseras genom tilläggsanslag 2013 enligt ovan.
Att ett förslag till redovisning på hur medel från balanskontot ska hanteras till respektive verksamhet ska redovisas på Kommunstyrelsen i april 2014, samt att samlade summor ska finnas i beslutsförslaget.
_____________________
Exp:

Johan Sjögren
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2013/55
§ 255 Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LIS-områden.
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §289/2013 2013-11-05, Tematiskt
tillägg Översiktsplanen, LIS-områden

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-28

KS AU §322/2013 2013-10-28, Tematiskt
tillägg Översiktsplanen, LIS-områden

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18

Tematiskt tillägg till Översiktsplan för
LIS-områden

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-10-04

Tematiskt tillägg till Översiktsplan för LISområden

5 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §138/2013 2013-05-07, Tematiskt
tillägg Översiktsplanen, LIS-områden.

6 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §132/2013 2013-04-22, Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LISområden.

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-10

Ingress till KSAU 2013_04_22 LIS
beslut om utställning

8 Beslut allmänt ärende

KS AU §51/2013 2013-02-25, Tematiskt tillägg Översiktsplanen, LISområden.

2013-02-25

9 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-18

Tematiskt tillägg Översiktsplanen,
LIS-områden.

Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet och planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Plan – och byggenheten har av Kommunfullmäktige 2010-08-26
(§ 220) fått i uppdrag att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att
peka ut områden lämpliga för utbyggnad av LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge). Det tematiska tillägget för LIS är avsett att ligga till grund för beslut om dispenser för nybebyggelse inom strandskyddsområden i kommunen. Ett utpekande av ett LISområde vid en sjö ger dock ingen ”garanti” för att få strandskyddsdispens, utan varje enskilt ärende kommer att granskas i detalj.
LIS-planen var utsänd på samråd mellan 2011-12-09 tom 2012-01-13. Inför utställningen
reviderades LIS-planen och ytterligare sex sjöar lades till och utställningsförslaget innehöll
därmed totalt 28 sjöar. LIS-planen var utställd mellan 2013-05-20 tom 2013-07-14.
Parallellt med utställningen av LIS-planen gjordes en ornitologisk inventering av storlom
och fiskgjuse i fem av de utpekade sjöarna.
Justeras
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Stöd för planeringsinsatsen har beviljats av Boverket motsvarande 50 % av den beräknade
kostnaden. Inventering visar att tre av de inventerade sjöarna hyser sådana livsmiljöer för
de inventerade arterna, som medför att exploatering av de utpekade LIS-områdena kan
störa fågellivet i sjön påtagligt. Därav föreslås en sjö helt tas bort från LIS-planen och två
får minskat LIS-område med hänsyn till fågellivet. För ytterligare en sjö förslås LISområdet minska med hänsyn till natur och grundförutsättningarna i området.
Bräkneån är inte med i LIS-planen pga av de höga skyddsvärden som finns längsmed ån
(riksintresse naturvård, Natura 2000, Skyddade vattendrag samt att vissa delar omfattas av
naturreservat). Plan- och byggenheten gör bedömningen att Bräkneån bör behandlas i en
egen typ av utvecklingsplan då ån har många känsliga partier och omfattas av olika typer
av naturskydd.
Sammanfattningsvis har följande förändringar gjorts i LIS-planen.
- Med hänsyn till Försvarsmaktens riksintresse vid Stora Skörjesjön tillåts inte att bostadshus,
arbetsplatser eller andra anläggningar där människor varaktigt uppehåller sig, anläggs i området.
-

Informationen om att Stora Skörjesjön och Årsjön omfattas av en resolution från 1952 gällande byggnadsförbud har förts in i texten. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs.

-

Stora Agnsjön tas bort helt som LIS-område med hänsyn till fågellivet i sjön.

-

LIS-området i Tjurken och Långasjön minskas med hänsyn till fågellivet i sjön.

-

Minska LIS-område för Rödbysjön med hänsyn till naturvärden och grundläggningsförhållanden.

-

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB´n) kompletteras med miljökvalitetsmålet ”Begränsad
klimatpåverkan”

-

MKB´n kompletteras med en beskrivning av långsiktiga effekter för strandskyddet i kommunen.

Förslaget till LIS-plan har ändrats efter utställningen. Förändringarna anses dock inte vara så väsentliga att planen behöver ställas ut på nytt.
De huvudsakliga förändringarna rör minskat LIS-område för tre sjöar samt att en sjö helt tas bort
med hänsyn till fågellivet. I utställningshandlingen omnämndes att en fågelinventering skulle
genomföras i fem av de utpekade LIS-sjöarna med avseende på förekomsten av storlom och fiskgjuse. Vid utställningens MKB gjordes bedömningen att de fem inventerade sjöarna skulle tas bort
som LIS-område om fågellivet var av sådan omfattning att det skulle skadas av ytterligare exploatering. I och med detta anses att ovissheten om sjöarna belysts och att intressenter varit medvetna om
att sjöarna kan komma att undantas/minskas i det slutliga ställningstagandet. Detta gäller dock inte
för Rödbysjön där LIS- området minskats på grund av naturvärden och dåligt grundförhållanden.
Förslag till beslut
Att föreslå för Kommunfullmäktige att anta det tematiska tillägget till Översiktsplanen
gällande LIS.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att antar det tematiska tillägget till Översiktsplanen gällande
LIS.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C).

Yrkanden
Kenneth Michaelsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att antar det tematiska tillägget till Översiktsplanen gällande
LIS.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
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2013/326
§ 256 Beslut om Åkern 1 - Återköp av mark
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §290/2013 2013-11-05, Åkern 1 Återköp av mark

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-28

KS AU §324/2013 2013-10-28, Åkern 1 Återköp av mark

3 Handling

2013-10-17

Karta + flygfoto

4 Handling

2013-10-17

Avtal om återköp av mark 2013

5 Handling

2013-10-17

Återköpsavtal 2002 ej använt

6 Handling

2013-10-17

Sidoavtal

7 Handling

2013-10-17

Köpekontrakt

8 Handling

2013-10-17

KF § 155/2002

9 Handling

2013-10-17

Köpebrev

10 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-30

Åkern 1 - Återköp av mark

11 Handling

Återköp av mark

2013-09-30

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Fastigheten bredvid ÖoB står obebyggd. För att kunna erbjuda den i samband med försäljning av
Sörbydalsområdet vill kommunen köpa tillbaka den.
Bedömning
År 2002 sålde kommunen Åkern 1 (21 322 kvm) till Bygg-Fast AB för 1 599 000 kronor (75 kronor/kvm). Fastigheten avstyckades 2002 till Åkern 1 och 3. På Åkern 3 finns idag ÖoB. Åkern 1 är
obebyggd.
Sedan 2005 ägs marken av DANKRO AB i Mölndal. De köpte marken för 825 000 kronor (79,50
kronor/kvm). Deras bokförda värde är 857 000 kronor.
Efter förhandlingar har vi kommit överens om ett pris på 800 000 kronor (77 kronor/kvm)
Stämpelskatten på 800 000 kronor (4,25% ) blir 34 000 kronor. Till det kommer en expeditionsavgift på 825 kronor.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar återköpa Åkern 1 för 800.000 kronor.
Exploateringskontot 111300 147221 utökas med 835.000 kronor.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att återköpa Åkern 1 för 800 tkr.
Exploateringskontot 111300 147221 utökas med 835 tkr.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återköpa Åkern 1 för 800 tkr. Exploateringskontot 111300 147221
utökas med 835 tkr.
_____________________
Exp:

Eva Lydin
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2013/328
§ 257 Johannishus Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §291/2013 2013-11-05, Johannishus
Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga
4:156

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-28

KS AU §327/2013 2013-10-28, Johannishus Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156

3 Handling

2013-09-30

Johannishus Ryttarförening anhåller
om investeringsbidrag för inköp av
fastigheten Hjortsberga 4:156, Fritidoch kulturnämnden

Fritid- och kulturnämnden § 91/2013
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Johannishus Ryttarförening anhållan om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156.
Sammanfattning
En begäran om investeringsbidrag från Johannishus Ryttarförening, daterad 2013-08-28, har inkommit. Under en längre tid har föreningen känt en osäkerhet kring framtiden med anledning av att
fastigheten 4:156 är till salu. Föreningen har genom samtal med ägaren under lång tid försökt köpa
fastigheten.
Svårigheter att enas om rätt prisbild gjorde att föreningen i nuläget arrenderar Hjortsberga 4:156 till
en kostnad av 10600 kr/mån. Ett nytt förslag från ägaren med en 50%-ig höjning av arrende samt
frånsägande av ansvar för fastigheterna gör föreningens situation bekymmersam. Samtalen mellan
förening och ägare är nu framme vid en möjlighet att förvärva anläggningen för en miljon kronor
mot tidigare 2,4 miljoner.
Föreningen är beredd att i bank låna 600 000 kronor till ett inköp och söker därför 400 000 kr i investeringsbidrag av Ronneby kommun.
Samtal har skett mellan föreningen, företrädare för Fritid- och kulturnämnden samt Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ansökan gällande ett investeringsbidrag på
400 000 kronor till Johannishus Ryttarförening och hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen för
vidare hantering då dessa medel inte finns i nämndens budget.
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Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ansökan gällande ett investeringsbidrag på
400 000 kronor till Johannishus Ryttarförening och hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen för
vidare hantering då dessa medel inte finns i nämndens budget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Johannishus Ryttarförening ett bidrag om 400 tkr för inköp
av fastighet.
Kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Johannishus Ryttarförening ett bidrag om 400 tkr för inköp
av fastighet. Kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.
_____________________
Exp:

Johannishus Ryttarförening
Fritid- och kulturnämnden
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2013/219
§ 258 Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §297/2013 2013-11-05, Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget
2013

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-28

KS AU §335/2013 2013-10-28, Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i
budget 2013

3 Handling

2013-09-30

Återremiss från Kommunstyrelsen
angående begäran om tilläggsanslag §
124/2013, Socialnämnden

4 Beslut allmänt ärende

2013-08-09

KS §209/2013 2013-08-13, Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget
2013

5 Beslut allmänt ärende

2013-06-10

KS AU §216/2013 2013-06-10, Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i
budget 2013

6 Handling

2013-06-05

Anhållan om tilläggsanslag i budget
2013, Socialnämnden

Socialnämnden § 75/2013
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning
I samband med att Socialnämndens internbudget för 2013 antogs 2012-12-11 gjordes en konsekvensbeskrivning av budgeteringen för bla Institutionsvård för barn. I konsekvens-beskrivningen
beskrevs att budgeteringen på 12,9 mkr för Institutionsvård barn bedömdes som otillräcklig. Förvaltningen gjorde då bedömningen att kostnaden för 2013 skulle uppgå till ca 15 mkr. Bedömningen grundades sig på ett behov av i genomsnitt 10 platser per månad.
Förändringar i verksamheten
Antalet ärenden inom barnavården har ökat mycket kraftigt. Under perioden jan-april har 219 nya
ärenden aktualiserats motsvarande period 2012 aktualiserades 115 ärenden . Även antalet inledda
utredningar har ökat kraftigt. Under årets första fyra månader har 89 utredningar inletts, samma
period 2012 inleddes 69 utredningar. Någon tydlig enskild orsak till ökningen har varit svår att hitta. Ökningen fördelar sig jämnt över åldrar, orsaker och vem som anmäler. En mindre del av ökningen kan förklaras med ökat antal anmälningar från polis om brott hos minderåriga och ett ökat
antal anmälningar gällande asylsökande till följd av etableringen av flyktingförläggningen under
slutet av 2012.
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Barn- och familjeenhetens utredningsgrupp består av 6 st socialsekreterare. Dessa handlägger inkomna ansökningar/anmälningar om barn som far illa, utreder behov och följer upp pågående insatser.
From 1 januari 2013 har förändringar i Socialtjänstlagen inneburit en ökad arbetsbelastning för socialsekreterare som utreder anmälningar/ansökningar avseende barn som far illa.
Lagändringarna innebär bland annat att en tidsgräns införts på två veckor från det att en anmälan
inkommit fram till dess att man måste fatta beslut om att inleda utredning eller inte. Anmälningar
skulle tidigare behandlas ”skyndsamt” vilket i praktiken innebar inom 2-4 veckor, i de fall ärendet
inte var akut. En annan lagändring är att när vårdnadshavare och barn över 15 år säger nej till en
insats som Socialnämnden föreslår, finns möjligheten att följa upp det barnets situation efter avslutad utredning. Denna uppföljning får göras under en period av två månader. Detta gäller de ärenden
där grunderna för LVU inte är uppfyllda, men barnets behov av stöd är stort.
Tidigare norm för antalet ärenden/ socialsekreterare ligger på max 8 pågående utredningar, utöver
pågående förhandsbedömningar (ca 3-5 st), samt uppföljning av pågående insatser (ca 8 st). Idag
har handläggarna nära en fördubbling av antalet pågående utredningar och inflödet av ärenden är
det dubbla. Även antalet uppföljningsärenden har ökat. Bedömningen är att utredningsgruppen är i
stort behov av personalförstärkning för att hantera de ökade kraven och den kraftigt ökade ärendebelastningen.
Kostnadsutveckling
Under årets första fyra månader har antalet institutionsplaceringar ökat mycket kraftigt. Under perioden jan - april 2012 placerade 8 barn på institution. Under samma period i år har 29 barn placerats
på institution. I nuläget görs bedömningen att kostnaden för 2013 kommer att bli ca 19 mkr. Bedömningen bygger på utfall hittills och att behovet under resten av 2013 kommer av vara 12 pågående placeringar per månad. Ökningen ses som ett resultat av ett kraftigt ökat antal ärenden inom
barnavården.
Sammanfattning och förslag
Ett kraftigt ökat antal ärenden inom barnavården leder till ökade kostnader för institutionsplaceringar och ett ökat behov av personal. Under 2013 beräknas kostnaden för institutionsvård till 19 mkr
och behovet av personalförstärkning till 2,5 handläggartjänster.
Förslag till beslut
Att Socialnämnden begär tilläggsanslag för 2013 om 6,1 mkr avseende institutionsvård barn och
175 tkr avseende personalkostnader
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag om 4, 6 mkr för att
täcka Socialnämndens prognostiserade underskott.
Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:
Socialnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder och aktiva beslut för att omfördela medel inom
nämnden för att komma ner på budget samt bifoga konsekvensbeskrivningar.
Justeras
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Socialnämnden § 124/2013
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag.
Socialnämnden beslutade under § 75/2013, att begära ett tilläggsanslag utifrån uppföljning och prognostiserat underskott, tertial I.
Kommunstyrelsen fattade beslut att återremittera ärendet med följande motivering:
Socialnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder och aktiva beslut för att omfördela medel inom
nämnden för att komma ner på budget samt bifoga konsekvensbeskrivningar.
Sammanfattning
Vid bokslutet för 2012 var kostnaden för institutionsvård barn och unga 14 500 tkr. I samband med
internbudget inför 2013 budgeterade Socialnämnden motsvarande konto 12 900 tkr. Anledningen
till budgetneddragning var för att klara finansieringen av den ”nya gruppbostaden”.
Kostnaderna institutionsvård barn och unga har skjutit i höjden. Antalet inkomna anmälningar vad
gäller barn som far illa har fördubblats under första halvåret -13 och ett ökat antal asylsökande barn
som är i behov av institutionsvård (asylsökande i samband med beslut om placering). Prognosen
räknas på 16 placeringar/månad under resterande del av 2013. Under året har 8 av 33 barn som placerats på institution/HVB (ej Cura) varit asylsökande vid placeringstillfället, likaså har 7 barn som
placerats i familjehem under året varit asylsökande vid placeringstillfället. Intäkter från Migrationsverket är svårt att prognostisera eftersom möjligheten att återsöka hela vårdkostnaden är beroende
av hur länge familjen är asylsökande.
Åtgärder
• Månatliga uppföljningar gällande samtliga budgetansvariga. Varje budgetansvarig skall
kommentera vilka avvikelser som förekommer samt skriva förslag till åtgärd.
• Socialnämnden arbetar aktivt med omdisponeringar av medel inom nämndens verksamhet. I
förekommande fall för att täcka positiva respektive negativa avvikelser. Rätt budgetförutsättning är ett styrmedel.
• Särskild kontaktpersonshandläggare för att förebygga att beslut inte blir verkställda i tid. Ett
samlat grepp av uppföljningar samt omprövningar.
• Inrättat personalpool/resurs med en samordnare under en projektperiod om ett år för att bl a
motverka timanställda med dyrbar introduktionstid.
• Personalrekrytering till vakanta tjänster. Viss anställning senare lagd. Målsättning att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet.
• Utökning av ytterligare två platser i befintliga gruppbostäder inom budgetram.
• Socialbidragspraktik, FINSAM är ett led i att hjälpa personer som uppbär försörjningsstöd
att komma i sysselsättning med annan ersättning eller lön.
Bedömning
Socialnämnden har trots den stora ökningen (netto ca 6 700 tkr) av placeringskostnader gällande
barn/unga samt driftskostnader (ca 3 500 tkr) av den nya gruppbostaden ett prognostiserat underskott med 4 000 tkr. Med ovanstående beskrivning av åtgärder samt ett minskat behov av ekonomiskt bistånd, minskat behov av vård gällande vuxna samt personalvakanser vidtagit de åtgärder
som är realistiska.
Justeras
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet
och översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar i yttrande till Kommunstyrelsen, efter ingående diskussioner, redovisa att
verksamheten vidtagit åtgärder som är realistiska för att få budget i balans 2013.
Hänvisar även till tidigare beslut i Socialnämnden § 109/2013, Åsa Evaldssons, (M) yrkande, då
förvaltningschef Birgitta Ratcovich fick i uppdrag och vidare fördela neråt i organisationen att alla
måste se över/gå igenom sin budget till möjliga neddragningar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Socialnämnden ett tilläggsanslag om 3 562 tkr för att täcka
det prognostiserade underskottet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Socialnämnden ett tilläggsanslag om 3 562 tkr för att täcka
det prognostiserade underskottet.
_____________________
Exp:

Socialnämnden
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2013/85
§ 259 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §300/2013 2013-11-05, Redovisning
av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-28

KS AU §338/2013 2013-10-28, Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-17

Redovisning medborgarförslag okt
2013

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
2010-01-28
2010/34

MEDBORGARFÖRSLAG HANDLÄGGARE

STATUS

Medborgarförslag från
Anna-Karin SonesDaniel Häggander gällande son
möjlighet till Idrottsprofil i
Ronnebys högstadier

KS beslutade om återremiss till Utbildningsnämnden 2013-01-08.
Under ny beredning

2010-08-26
2010/279

Medborgarförslag angående hundrastplats på Hjorthöjden

Per Drysén / William Lavesson/A-K
Sonesson

Återremitterad ksau 17/1
2011..
KS återremitterade igen
2011-08-09
KF minoritetåterremiss2012-02-23
Ett samlat grepp ska tas
om alla förslagen om
hundrastplats. Möte
inplanerat 2013-11-04

2011-09-29
2011-310

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

Theo Zickbauer

Justeras

ORSAK TILL
FÖRSENING

Flera återremisser.
Samordning liknande förslag.

Ksau 2012-03-12
Återremiss
Inväntar personalpolitiska programmet.
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Medborgarförslag angående gatbelysning på Edestadsvägen
Medborgarförslag om att
anlägga en hundrastgård

Magnus Graad

Under beredning

Anna-Karin Sonesson

Under beredning
Ett samlat grepp ska tas
om alla förslagen om
hundrastplats. Möte
inplanerat 2013-11-04

2012-01-26
2010/431

Anmälan av medborgarförslag från Ronneby Boule Allians genom Arne
Svensson angående önskemål om inkoppling av
fjärrvärme i boulhallen

Anna-Karin Sonesson

Kommunstyrelsen 201308-13
Återremiss Fritid- och
kulturnämnden

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 2013-0221. Under beredning.

2012-08-30
2012/290

Medborgarförslag avseende en tränings- och tävlingsbana för dragracing
samt konbana

Anna-Karin Sonesson

KF bordläggning i maj
Till au 2013-10-28

2012-09-27
2012-299

Medborgarförslag från
Emma Johansson och
Christine Johansson angående iordningställande av
lekplatsen vid Synaregatan

Anna-Karin Sonesson

Beräknas behandlas av
KF i november (till au
2013-10-28)

2012-09-27
2012/308

Medborgarförslag angåen- Anna-Karin Sonesde utplacering av park- och son
vilobänkar efter promenadstråken i Ronneby

Besvarades på kommunfullmäktige 20130926.

2012-10-25
2012/351

Medborgarförslag från
Gisela Håkansson angående lekplatsen på Kalleberga Hallar, Synaregatan

Anna-Karin Sonesson

Beräknas behandlas av
KF i november (till au
2013-10-28)

2012-11-29
2012/380

Medborgarförslag angående tvåtaktsfritt i Ronneby
2015, från Åke Tärntoft

Camilla Norrman

Beräknas behandlas av
KF i november (till au
2013-10-28)

2012-11-29
2012/401

Medborgarförslag om att
anordna en hundrastgård i
Brunnsparken

Anna-Karin Sonesson

Ett samlat grepp ska tas
om alla medborgarförslagen om hundrastplats.
Möte inplanerat 201311-04

2011-10-27
2011/335
2011-10-27
2011/340

Justeras
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Policy för utbyggnad av gatubelysning ska fram först
Har inväntat beslut
Medborgarförslag
ang. hundrastplats
Hjorthöjden
2010/279

Inväntat besluten i
samband med lekplatsutredningen

Inväntat besluten i
samband med lekplatsutredningen
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2012-11-29
2012/403

Medborgarförslag från
Lisa Andersson angående
anläggande av hundrastgård

Anna-Karin Sonesson

Ett samlat grepp ska tas
om alla medborgarförslagen om hundrastplats.
Möte inplanerat 201311-04

2012-11-29
2012/404

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

Anna-Karin Sonesson

Sista remissyttrandet
inkommit 2013-09-30.
Nu under beredning

2012-11-29
2012/405

Medborgarförslag angående en skateboard- och
bmxbana i Kallinge

Anna-Karin Sonesson

Sista remissyttrande
inkom 2013-10-07. Nu
under beredning

2012-12-12
2012/440

Medborgarförslag från
Åke Tärntoft (C) om att
bygga en Medeltids- och
Framtidshall i Snäckebackens outnyttjade parkanläggning

Anna-Karin Sonesson

KF 2013-09-26

2013-01-31
2012/448

Medborgarförslag angående kommunalt övertagande
av drift och ansvar för
Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gränsen
mellan fastigheterna Saxemara 1:16 och 1:82

Arne Berg
Daniel Andersson

Återremitterad från KF
2013-05-30

2013-01-31
2013/3

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

Teo Zickbauer

Under beredning

2013-01-31
2013/29

Medborgarförslag att införa fria resor inom kollektivtrafiken för 65+ och
förtidspensionärer

Anna-Karin Sonesson

Beräknas behandlas av
KF i november ( till au
2013-10-28)

2013-02-28
2013/36

Medborgarförslag att driva
Projekt Panncentralen
Hjorthöjden med barn- och
ungdomsverksamhet

Justeras

Förslag till beslut finns.
Fortsatt utredning finansiering
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2013-02-28
2013/39

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

Sattar Zad

Ks 2013-10-08

2013-02-28
2013/52

Medborgarförslag från
Agne Petersson gällande
att det byggs ett medborgarhus i AMU:s gamla
lokaler

Teo Zickbauer

Remisstid till 2013-0920. Under beredning.

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

2013-03-27
2013/99

Medborgarförslag att anordna en kombinerad lekoch motionspark på
Snäckebacken

Johan Sandevärn

Under beredning

2013-03-27
2013/100

Medborgarförslag från
Mikael Andersson att enkelrikta trafiken på Knut
Hahnsgatan

Sattar Zad

Ks 2013-10-08

2013-04-25
2013-122

Medborgarförslag om bättre belysning vid kommunens lekplatser

Anna-Karin Sonesson

Varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Nu
under beredning.

2013-04-25
2013/132

Medborgarförslag från
Solveig Ryd angående att
låta fixarlaget vara kvar

Roland Edvinsson

Under beredning. Samordning med liknande
förslag

2013-04-25
2013/156

Medborgarförslag angående uppförande av förskola
på Brunkullavägen

Anna-Karin Sonesson

KF 2013-09-26

2013-05-30
2013/166

Medborgarförslag från
Nils Ingmar Thorell
Yvonne Johansson och
arbetar fram förslag
Elvi Kempaala angående
till beslut.
att bygga ett nytt trygghetsboende i området kring
Vårdcentralen i Ronneby

2013-05-30
2013/179

Medborgarförslag angående kommunens fixarlag för
utomhusarbeten

Justeras

Roland Edvinsson

Under beredning. Samordning med liknande
förslag.
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2013-05-30
2013/188

Medborgarförslag att uppvakta Ronnebys invånare
vid födelsedagar

Johan Sandevärn

2013-08-29
2013/259

Medborgarförslag om en
minnestavla över Astrid
Einarsson

Johan Sandevärn

2013-08-29
2013/262

Medborgarförslag om en
lekplats på torget

Anna-Karin Sonesson

2013-09-26
2013/308

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

2013-09-26
2013/309

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ann-Margret Olofsson (S) och Roger Fredriksson (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

49(52)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-11-28

50(52)

2013/86
§ 260 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-11-05

KS §301/2013 2013-11-05, Redovisning
av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner

2 Beslut allmänt ärende

2013-10-28

KS AU §339/2013 2013-10-28, Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18

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

Motion angående hemvändarhelg, från Christer Stenström,
M

Marcus Sandekjer
Anna-Karin Sonesson

Remitterat till Näringslivsenheten och
informationsansvarig Heike Rosenqvist

2010-0826
2010/277

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

Per Elmgren

Under beredning

2012-0329
2012/128

Motion angående tomtpriser i
mindre tätorter inom Ronneby
kommun

Anna-Karin Sonesson

Under beredning.
Beräknas till KF i
december

2012-0531
2012/227

Motion från kommunfullmäkKerstin Hannrup
tigeledamot Nils-Erik MattsCamilla Norrman
son, MP, med en uppmaning
till kommunen, att inför ingånget EU - Borgmästaravtal,
låta utreda möjligheten att bilda
ett säljbolag för handel med
långsiktigt hållbar elektricitet

KF
2010-0225
2010/74

Justeras

Beräknas behandlas
av KF i november (
till au 2013-10-28)
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2012-0620
2012/245

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

Anna-Karin Sonesson

Remissvar inkommit
från Fritid- och kulturnämnden. Beredning pågår.

2012-0830
2012/279

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

Marcus Sandekjer
Anna-Karin Sonesson

Bytt handläggare.
Under beredning

2012-0830
2012/286

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

Anna-Karin Sonesson

Ks au 2013-03-18
Återremiss till Utbildningsnämnden

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

Under beredning

2013-0425
2013/175

Motion från Vänsterpartiet och
Miljöpartiet angående inköp av
vatten på flaska

Camilla Norrman

Beräknas behandlas
av KF i november (
till au 2013-10-28)

2013-0829
2013/275

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

Anna-Karin Sonesson

Remiss till Fritidoch kulturnämnden

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Frågan hanteras
inom Förenkla
helt enkelt. Näringslivschefen
ansvarig för
framtagande av
förslag till företagslots.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren (M)
Yrkanden
Susanne Lundgren yrkar att ärenden bereds före mandatperiodens slut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
_____________________
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