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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2013-05-30

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

Par- När- § 133
ti
varo

§ 137

§ 142

Ja

Nej Avs

Ja

X

X

X

Ja Nej Avs

Ledamot

Nej Avs

1.

Roger Fredriksson

M

X

2.

Lena Karstensson

M

---

3.

Lennarth Förberg

M

X

X

X

X

4.

Susanne Lundgren

M

X

X

X

X

5.

Claes Diurhuus

M

X

X

X

X

6.

Christoffer Stenström

M

---

7.

Anna Espenkrona

M

---

8.

Anders Lund

M

---

9.

Kjell G G Johansson

M

---

10. Anders Bromée

M

X

X

X

X

11. Christer Stenström

M

X

X

X

X

12. Kenneth Michaelsson C

X

X

X

X

13. Thomas Håkansson

C

X

X

X

X

14. Kristina Valtersson

C

X

X

X

X

15. Monia Svensson

C

X

X

X

X

16. Mats Paulsson

C

X

X

X

X

17. Hillevi Andersson

C

X

X

X

X

18. Roger Gardell

FP

X

X

X

X

19. Nils Ingmar Thorell

FP

X

X

X

X

20. Christian Mahrle

FP

X

X

21. Willy Persson

KD

X

X

22. JanAnders Palmqvist

S

X

X

23. Margareta Yngvesson S

X

X

X

X

24. Bo Johansson

S

X

X

X

X

25. Monika Lindqvist

S

X

X

26. Tommy Andersson

S

X

27. Ingrid Karlsson

S

X

X
X

X
X

X
X

X

Anteckningar

X

X

X

X

X

X

Ej § 137
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Ronneby kommun
Datum 2013-05-30

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

Par- När- § 133
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

Avs

§ 137

§ 142

Ja

Ja

Nej Avs

Nej Avs

28. Ann-Margret Olofsson S

X

X

X

X

29. Anette Rydell

S

X

X

X

X

30. Johnny Håkansson

S

X

X

X

X

31. Ewa Svensson

S

X

X

X

X

32. Jan-Eric Wildros

S

X

X

X

X

33. Malin Månsson

S

X

X

X

X

34. Eva Blennow

S

---

35. Birgitta Andersson

S

X

X

X

X

36. Anders P Petersson

S

X

X

X

X

37. Peter Bowin

V

X

X

X

X

38. Erik Ohlson

V

---

39. Angela Leyton

V

---

40. Marcus Jingfors

---

---

41. Nils-Erik Mattsson

MP

---

42. Tomas Lund

SD

X

X

X

X

43. Anna-Mi Kullman

SD

X

X

X

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

X

X

X

45. Andreas Andersson

--

---

46. Stefan Kullman

SD

X

X

X

X

47. Sune Håkansson

RP

X

X

48. Anna Carlbrant

RP

X

49. Ola Svensson

RP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anteckningar
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Ronneby kommun
Datum 2013-05-30

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

Par När-ti varo

§ 133
Ja

Ersättare
1.

Tomas Lundberg

M

2.

Fredrik Stark

M

3.

Christoffer Laz

4.

Nej

Avs

§ 137

§ 142

Ja

Nej Avs

Ja

Anteckningar

Nej Avs

X

X

X

X

Tj ers

M

X

X

X

X

Tj ers

Anders Härdelin

M

X

X

X

X

Tj ers

5.

Olle Helt

M

6.

Kjell Hedlund

M

X

X

X

X

Tj ers

7.

Kerstin Haraldsson

C

8.

Birger Svensson

C

9.

Bengt Holm

C

10. Alexandra Forslund

FP

11. Susanne Östergaard

FP

12. Johannes Chen

KD

X

13. Rune Kronkvist

S

X

14. Tina Lindqvist

S

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

22. Omid Hassib

V

23. Helena Augustsson

MP

24. Mats Olsson

X

X

X

X

X

Tj ers

Tj ers § 137

X

X

X

X

X

Tj ers

MP

X

X

X

X

Tj ers

25. Björn Brink

SD

X

X

X

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD

X

Tj ers
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Ronneby kommun
Datum 2013-05-30

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

Par- När- § 133
ti
varo
Ja

Ersättare
28. Per Ericsson

RP

29. Birgitta Larsson

RP

Nej

§ 137
Avs

Ja

§ 142

Nej

Avs

21

3

Ja

Nej Avs

X

23 23

22

29 17
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2013/5
§ 120 Justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att ingen justering av dagordning är aktuell.
Ordförande riktar ett uttryckligt tack å fullmäktiges vägnar till Jörn Wahlroth för den tid han tjänstgjort i Ronneby kommun som kommundirektör. Från Kommunfullmäktige har före Jörns sista arbetsdag genom ordförandens försorg överlämnats en trädgårdsväxt.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera dagordningen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/35
§ 121 Information av Saxemara Samhällsförening
Sammanfattning
Jennie Otfors och Bo Svensson informerar från Saxemara samhällsförening. Föreningens uppgift är
att värna bygden och har 135 hushåll som medlemmar av totalt 405 hushåll i Saxemara.
Saxemara barnfond startades 2008 till förmån för att behålla skolan i byn. Fonden delar ut en gåva
till de barn som föds varje år. Valborg firas liksom en aktivitetsdag sista helgen i juli. En julgran
finns från och med julen 2012 på allmän plats i form av en LED - gran. Saxemara har en hemsida
med nyttiga länkar för de boende och i år firar Saxemara skola100 år vilket ska firas.
Föreningen framhåller, att de vill ha hjälp från kommunen med att snygga upp skolgården och få
tillgång till internet, liksom borttagning av fisketrålaren som sjönk i augusti 2012 på 15 minuter.
Fartyget är helt och ca 10 meter lång. Det är inget försäkringsärende och föreningen i Saxemara kan
inte göra något. Kustbevakningen tittade på fartyget. Den saknade motor och kustbevakningen ansåg inte att de var en fråga för dem. Saxemaraborna kan hjälpa till med både handkraft och båtkraft,
men önskar i övrigt hjälp av kommunen. Lagen (1998:814) om särskilda bestämmelser om renhållning borde vara tillämplig anser föreningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lennarth Förberg, M.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/6
§ 122 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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2013/166
§ 123 Anmälan av medborgarförslag från Yvonne Johansson och Elvi Kempaala angående att bygga ett nytt trygghetsboende i området kring Vårdcentralen i Ronneby
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-02

Medborgarförslag från Yvonne Johansson
och Elvi Kempaala angående att bygga
ett nytt trygghetsboende i området kring
Vårdcentralen i Ronneby, Yvonne Johansson

Yvonne Johansson och Elvi Kempaala har lämnat in följande medborgarförslag angående att bygga
ett nytt trygghetsboende i området kring Vårdcentralen i Ronneby.
Sammanfattning
”Vi är två äldre damer boende på Espedalen. Vi har länge funderat på en idé som vi skulle vilja delge kommunen.
När vi går till Vårdcentralen eller Apoteket går vi ofta bakvägen och passerar då de gamla anskrämliga husen som ligger vägg i vägg med vårdcentralen. De ser för ”jävliga” ut och det börjar likna en
soptipp på baksidan.
Vår idé: Riv de hemska husen och bygg trygghetsboende där. Det finns dessutom en stor tomt som
det bara växer ogräs på vid sidan om ambulanshuset. Gott om plats för parkeringsplatser till exempel. Tryggare än så kan det inte bli, när man bor granne med vårdcentral, folktandvård, apotek,
hemtjänst och ambulans. Det är nära till Espehallen och cirka 10 minuters gångavstånd till ”staden”.
Vi har inte fördjupat oss i ekonomiska eller andra frågor, bara kommit på idén. Nu vet vi att Ronnebyhus planerar trygghetsboende i Espedalen, men av intresset at döma på ett möte den 16/4 finns
det nog efterfrågan på fler trygghetsboenden.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Yvonne Johansson
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/179
§ 124 Anmälan av medborgarförslag från Judith Skörsemo angående kommunens
fixarlag för utomhusarbeten
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-08

Medborgarförslag angående kommunens
fixarlag för utomhusarbeten, Judith Skörsemo

Judith Skörsemo har lämnat in följande medborgarförslag angående kommunens fixarlag för utomhusarbeten.
Sammanfattning
”Ronneby kommun har sedan decennier genom det så kallade fixarlaget gjort det möjligt för pensionärer att bo kvar i sina hus även efter de inte orkar med tunga nödvändiga sysslor som gräsklippning och snöskottning med mera.
Det har varit en stor trygghet att få denna service. Att bara kunna ringa till Maj-Britt så har hon ordnat att det tunga arbetet utförts och räkningen kommer med posten.
Nu får pensionärerna via media veta att denna service ska upphöra. De som inte längre klarar av alla
sysslor själva eller har anhöriga som kan utföra dem ska nu tvingas se sina trädgårdar växa igen. På
vintern får de väl stanna inomhus till snön har smält undan.
Kommunens beslut tvingar de äldre att i förtid flytta ifrån sina hus. Att tvinga äldre att anlita privata
företag innebär mycket onödig oro och otrygghet. Blir något fel så går det inte via demokratiska
beslut att rätta till felet. Pensionären måste själv eller genom advokat föra sin talan.
Det är svårt att förstå varför den styrande majoriteten i kommunen så drastiskt väljer att försämra
livskvaliteten för pensionärer som bor i egna hus och varför man slopar ett väl fungerande system.
Jag vill att fullmäktige beslutar
Att kommunens fixarlag för utomhusarbeten ska finnas kvar som en service och trygghet för pensionärer som behöver deras hjälp.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Judith Skörsemo
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/188
§ 125 Anmälan av medborgarförslag från Ganhem Ali om att uppvakta Ronnebys
invånare vid födelsedagar
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-16

Medborgarförslag att uppvakta Ronnebys
invånare vid födelsedagar, Ganhem Ali

Ganhem Ali har lämnat in följande medborgarförslag om att uppvakta Ronnebys invånare vid födelsedagar.
Sammanfattning
”Människans födelsedag betraktas som den förste och viktigaste dagen i sitt liv. Födelsedagen har
en särskild egenhet hos varje person och firandet av födelsedagen är olika från en person till en annan och från en ålder till en annan (barndom, ungdom och ålderdomsfirande är olika). Man träffar
för varje år som går nya vänner och dessa vänner medverkar till firandet. I vanliga fall är personer
som delar med oss av vår glädje och firar våra födelsedagar, de räknas som nära och kära, vi respektera och tycker om dem, därför anser jag att det är viktigt att kommunen skulle vara den juridiska
person som medverkar till att andrar firar sina födelsedagar.
Förslagsbetydelse:
Stärka den vänskapliga relationen mellan kommunen och dess invånare.
Utvidga kommunens arbete från tjänster, omvårdnad, omsorg som tillhandahåller invånarna för att
medverka till deras glädje och särskilt deras födelsedagar.
Det finns många människor som inte har någon som gratulerar dem på sina födelsedagar och det
skulle vara bra om kommunen gör det.
Det finns många människor som inte kommer ihåg deras födelsedagar på grund av flera skäl, det
skulle vara härligt om kommunen gör det.
Detta förslag omfattar alla människor som bor i Ronneby kommun.
Om vi lyckas att tillämpa detta förslag i Ronnebykommun, är det möjligt att andra kommuner tilllämpar detta också.
Mekanism för genomförandet av förslaget:
Kommunens befolkning överstiger inte 30 000 invånare, det betyder att det finns cirka 100 personer
som fyller år varje dag och det är ett antal som är lätt att ta sig an. Detta antal omfattar spädbarn,
ungdomar, personer i medelåldern och i ålderdomen.
Av de här 100 personerna kan gratulationer vara olika enligt ålder och jag föreslår:

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Kategori
1
2
3
4
5
6
7

Ålder/år
0-1
2-7
8-17
18
19-60
61-70
71 och
över

Gratulationstyp
En karakteristisk leksak
En leksak
En present
En karakteristisk present
Ett sms eller vykort
Ett vykort med en bukett rosor
Ett särskilt besök av en person
från kommunen med en present

14(50)

Anmärkning
Första födelsedagen

När man blir myndig

Denna kategori är av mest behov av
omvårdnad och gratulationer”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium
_____________________
Exp:

Ganhem Ali
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/148
§ 126 Besvarande av interpellation ställd till Kommunalrådet Roger Fredriksson, M,
från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angående polisverksamheten i
Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-28

Roger Fredrikssons svar på interpellation
från Willy Persson angående polisverksamheten i Ronneby kommun

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-25

KF §101/2013 2013-04-25, Anmälan av
interpellation ställd till Kommunalrådet
Roger Fredriksson, M, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angående polisverksamheten i Ronneby kommun

3 Handling

2013-04-16

Interpellation ställd till Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angående polisverksamheten
i Ronneby kommun, Willy Persson

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, (KD), har lämnat in följande interpellation ställd till
Kommunalrådet Roger Fredriksson, (M) angående polisverksamheten i Ronneby kommun.
Sammanfattning
”Ingen kritik mot den lokala närpolisverksamheten, poliserna gör naturligtvis ett bra jobb.
Men tyvärr räcker det inte till för att skapa en trygghet för invånarna och näringslivet, med tanke på
de stölder och skadegörelse som inträffar i vår kommun. Företagarna i lokala Brottsförebyggande
rådet, BRÅ har fört fram idéer och förslag på hur brottsligheten skall minska i vår kommun, men
har tyvärr inte fått något gehör.
Dessa förslag är:
Flera synliga poliser ute dygnet runt.
Polisstationen öppen dygnet runt.
Ta fram lokalt telefonnummer under en prövotid dit brottslighet skall kunna anmälas, eftersom telefonnumret 114 14 inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Är kommunalrådet beredd att snarast föra fram ovanstående krav till Rikspolisstyrelsen?”

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 30 maj 2013.
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Kommunalrådet Roger Fredriksson, (M) lämnar följande svar på kommunfullmäktigeledamot Willy
Perssons (KD) interpellation angående polisverksamheten i Ronneby kommun.
I en interpellation som rör polisverksamheten i Ronneby kommun ställer Willy Persson en fråga om
huruvida undertecknad är beredd att föra fram ett antal krav till Rikspolisstyrelsen.
De krav som Willy Persson tar upp som förslag för att minska brottsligheten är för mig svåra att
värdera. Sannolikt skulle det kräva ett resurstillskott för polisverksamheten i landet om man skulle
ändra sin organisation efter interpellantens förslag. När det handlar om fördelningen av resurser till
statliga myndigheter, bedömer jag, att det är svårt för enskilda kommuner att påverka. En lämpligare väg att agera när det gäller den här typen av frågor är att verka genom det parti man representerar.
Avslutningsvis innebär det att jag inte är beredd att föra fram de synpunkter som Willy Persson har
till Rikspolisstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson, M, Willy Persson, KD, Kenneth Michaelsson, C, Monika
Lindqvist, S, och Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.
_____________________
Exp:

Willy Persson
Roger Fredriksson
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2013/159
§ 127 Besvarande av interpellation ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, (M) från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, (RP) angående barnomsorgen i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-27

Svar från Lennarth Förberg på interpellation från Sune Håkansson (Rp) angående
barnomsorgen i Ronneby kommun, Lennarth Förberg

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-25

KF §102/2013 2013-04-25, Anmälan av
interpellation ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, (M)
från kommunfullmäktigeledamot Sune
Håkansson, (RP) angående barnomsorgen i Ronneby kommun

3 Handling

2013-04-25

Interpellation ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, (M) från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, (RP) angående barnomsorgen i Ronneby kommun,
Sune Håkansson

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, (RP) har lämnat in följande interpellation ställd till
Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, (M) angående barnomsorgen i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Enligt uppgift finns det idag 17 barn i kön till barnomsorgen i Saxemara. De sökande har fått besked om att kringsvid 7-8 barn kan räkna med plats på småbarnsavdelningen till hösten, då det
samtidigt sker en överföring av barn till äldreavdelningen.
En stor del av de sökande är bosatta i området från Risanäs till Vieryd, d v s det närmaste området
runt Saxemara. Då det är syskonförtur som gäller finns således risken att flera barn i närheten av
Saxemara blir tilldelade plats inne i Ronneby.
Under de senaste åren har antal barn i förskoleåldern ökat i Saxemaras upptagningsområde. Systemet med förtur, vilket jag i sig inte har något emot, lär t o m ha medfört att barn med gångavstånd
till förskolan i Saxemara fått plats inne i Ronneby, p g a platsbrist i Saxemara.
Min fråga är om det har övervägts att försöka utöka antalet platser i Saxemara som tydligen är ett
område med befolkningstillväxt, vilket vi inte är bortskämda med i Ronneby. Med tanke på att man
kan anmäla intresse upp till 9 månader innan önskad start torde viss planeringsmöjlighet finnas.
Jag är medveten om att man på markområdet runt skolan och förskolan kan ha svårt att utöka antalet platser, men i närheten finns av andra ägd mark, t ex har kyrkan mark intill församlingshemmet,
som man f n inte har behov av.
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Här finns t ex väg, VA och el redan framdragna. Kommunen skulle kunna förhöra sig om möjligheten att t ex arrendera för tillfälliga lösningar, utifall att kommunen bedömer att nuvarande barnkullars storlek innebär en tillfällig topp.
Det har genom åren även talats om att markägare i närheten varit beredda att upplåta mark till bostäder. Detta kanske även skulle kunna gälla för barnomsorg. Således torde förfrågningar till markägare kunna ge flera alternativa förslag till placering av barnomsorgslokaler, både permanenta och
tillfälliga.
Det säg på bygden att när önskemål framförs till kommunen om placering av barn på enskilt driven
barnomsorg, vidarebefordras inte alltid dessa önskemål till de berörda förskolorna. Det gäller främst
när de enskilda finns med som annat än förstahandsalternativ.
Frågan är vilka rutiner Utbildningsförvaltningen har för att meddela enskilt drivna förskolor när
barnomsorgsplatser söks hos kommunen. Åpekas kan att de enskilt drivna förskolorna finns upptagna på kommunens hemsida och då menar jag att man även skall lämna full information om
söktrycket, även när det inte är förstahandsvalet.
Ehuru den bristande informationen kan vara ett arv från den förra majoriteten, då all enskilt driven
verksamhet där det även fanns kommunalt driven verksamhet ansågs vara av ondo, frågas också:
Är det likadant idag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige sammanträde
den 30 maj 2013.
Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg (M) har lämnat in följande svar på kommunfullmäktigeledamot Sune Håkanssons (RP) interpellation angående barnomsorgen i Ronneby kommun.
Sune Håkansson konstaterar att inte alla barn som finns i kön för barnomsorg i Saxemara kan beredas plats där. Några erbjuds plats i Ronneby. Han frågar om det har övervägts att försöka
utöka antalet platser i förskolan i Saxemara.
För att svara på denna interpellation har jag tagit del av en utredning från 2009 i ärendet. Jag
har också vid två tillfällen besökt Saxemara för att träffa medlemmar i samhällsföreningen, personal
vid förskolan och för att bilda mig en egen uppfattning på plats. Man kan konstatera
att Ronnebyalliansen har ärvt Saxemara-situationen av tidigare politisk ledning.
Trängselproblemen har funnits i flera år och efterfrågan har varit i stort sett den samma.
Jag delar Sunes uttalade åsikt att det är särskild viktigt att stödja områden i kommunen som
visar på tillväxt, även om jag anser att stora obalanser mellan efterfrågan och tillgång inte bör
finnas i någon del av kommunen, oavsett om de växer, utan bör byggas bort efter hand.
Jag delar också hans mindre tydligt uttalade åsikt att det i fallet Saxemara har dröjt för länge.
Det viktigaste skälet till att en bättre lösning inte kommit till stånd är förmodligen, förutom
allmänt begränsade resurser till förskolan, att det finns ytterst små möjligheter att utöka lokalerna
genom att bygga till.
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En utbyggnad skulle lösa ett problem, men skapa ett nytt genom att det skulle påverka kvaliteten i
utemiljön för både förskola och skola på ett menligt sätt.
Totalt finns i förskolan i Saxemara 35 barn, vilket är precis vad personalen har satt som gräns.
Man planerar för 8 nya barn till hösten och 5 barn lämnar. Det finns för närvarande 12 barn i
kö, varav 5 från Saxemara-området.
Belastningen är stor och ljudnivån hög. Det är bland annat Saxemara som Ronnebyalliansen
har i tankarna när vi föreslår att vi i budget 2014-2016 ska få möjlighet att anställa ytterligare
förskollärare.
Tills vidare vidtar vi de åtgärder som är möjliga. Vi bygger om ett mindre rum till skötrum för att
anpassa till den ökade mängden små barn och förstärker med någon extra förskollärare.
Det som på sikt skulle gagna barnen mest är en utbyggnad av lokalerna och jag avser starta en process för att undersöka vilka möjligheter det finns.
Lennarth Förberg anger på Kommunfullmäktige att obalansen f.n. består av ett barn och att kön är
nio barn.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lennarth Förberg, (M), Sune Håkansson, (RP), JanAnders Palmqvist, (S), Roger
Fredriksson, (M) och Peter Bowin, (V).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.
_____________________
Exp:

Lennarth Förberg
Sune Håkansson
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2013/139
§ 128 Klimat- och energistrategi för Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-05-13

Beslutsförslag- Klimat- och energistrategi
Ronneby kf

2 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §129/2013 2013-05-07, Förslag till
klimat- och energistrategi, Ronneby kommun

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-30

Klimat- och energistrategi för Ronneby kommun 2013-2016

4 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §124/2013 2013-04-22, Förslag till
klimat- och energistrategi, Ronneby kommun

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

klimat- och energistrategi förslag ronneby
kommun

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2007 en klimatstrategi för Ronneby kommun. Klimatstrategin gällde 2007-2012 och har därför nu reviderats. Vid denna revidering har beslutats att
dokumentet skall heta Klimat- och energistrategi för Ronneby kommun. Strategin bygger
på redan tidigare beslutade dokument inom området men också länsstyrelsen i Blekinges
remissversion av sin Klimat- och energistrategi.
Ronneby kommun arbetar intensivt med hållbarhetsfrågan dels genom Cefur men också
genom de högt ställda lokala miljömålen. Under 2013 skall de lokala miljömålen för kommunen revideras och tanken är att denna klimat- och energistrategi skall integreras i detta
dokument då detta gör uppföljningen för kommunen avsevärt lättare. Kommunen kommer
också i samband med detta att via remissförfarande få de i detta dokument graderade åtgärderna mer preciserade samt med genomförandetid och ansvarig
Bedömning
Den övergripande visionen för Ronneby kommun är: Ronneby ska bli en fossilbränslefri
kommun, där energianvändningen inte bidrar till någon klimatpåverkan.
Ronneby kommun har genom undertecknandet av Borgmästaravtalet1, år 2012, åtagit sig
att sänka sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % till år 2020.
Ronneby kommun har i sin strategi för energieffektivisering satt som mål att Ronneby
kommun (som organisation) och dess helägda bolag jämfört med basåret 2009 till 2014
minskar energiförbrukningen enligt följande:
Byggnader: 7660 MWh 10%
Transporter: 670 MWh 25%
1

Borgmästaravtalet är den konventionella europeiska rörelsen som engagerar lokala och regionala myndigheter, som
på frivillig väg åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor på sina territorier.
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Ronneby kommun har i sin strategi för energieffektivisering satt som mål att Ronneby
kommun (som organisation) och dess helägda bolag jämfört med basåret 2009 till 2020
minskar energiförbrukningen enligt följande:
Byggnader: 19140 MWh 25%
Transporter: 2000 MWh 75%
För att kunna uppnå dessa åtagande så har den befintliga klimatstrategin från 2007 nu reviderats som ett första steg. Klimat- och energistrategin åtgärder bygger på det förslag till
Klimat- och energistrategi för Blekinge som länsstyrelsen i Blekinge lämnat. Åtgärderna
här i denna strategi graderas utifrån en skala från 1 till 5 där kommunen visar vilka åtgärder som bedöms som viktigast för Ronneby kommun. Vissa av åtgärderna har inte Ronneby kommun rådighet över men ändå graderat. Under 2013 skall de lokala miljömålen för
kommunen revideras och tanken är att denna klimat- och energistrategi skall integreras i
detta dokument då detta gör uppföljningen för kommunen avsevärt lättare. Kommunen
kommer också i samband med detta att via remissförfarande få de i detta dokument graderade åtgärderna mer preciserade samt med genomförandetid och ansvarig
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att antaga Klimat- och energistrategi för Ronneby kommun 2013-2016.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta Klimat- och energistrategi för Ronneby kommun
2013-2016 med justeringen att T5.1 ändras till 4 och att graderingen i den del som rör
styrmedel tas bort.
Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag till Kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2007 en klimatstrategi för Ronneby kommun. Klimatstrategin gällde
2007-2012 och har därför nu reviderats. Vid denna revidering har beslutats att dokumentet skall
heta Klimat- och energistrategi för Ronneby kommun. Strategin bygger på redan tidigare beslutade
dokument inom området men också länsstyrelsen i Blekinges remissversion av sin Klimat- och
energistrategi.
Ronneby kommun arbetar intensivt med hållbarhetsfrågan dels genom Cefur men också genom de
högt ställda lokala miljömålen. Under 2013 skall de lokala miljömålen för kommunen revideras och
tanken är att denna klimat- och energistrategi skall integreras i detta dokument då detta gör uppföljningen för kommunen avsevärt lättare. Kommunen kommer också i samband med detta att via remissförfarande få de i detta dokument graderade åtgärderna mer preciserade samt med genomförandetid och ansvarig
Bedömning
Den övergripande visionen för Ronneby kommun är: Ronneby ska bli en fossilbränslefri kommun,
där energianvändningen inte bidrar till någon klimatpåverkan.
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Ronneby kommun har genom undertecknandet av Borgmästaravtalet 2, år 2012, åtagit sig att sänka
sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % till år 2020.
Ronneby kommun har i sin strategi för energieffektivisering satt som mål att Ronneby kommun
(som organisation) och dess helägda bolag jämfört med basåret 2009 till 2014 minskar energiförbrukningen enligt följande:
Byggnader: 7660 MWh 10%
Transporter: 670 MWh 25%
Ronneby kommun har i sin strategi för energieffektivisering satt som mål att Ronneby kommun
(som organisation) och dess helägda bolag jämfört med basåret 2009 till 2020 minskar energiförbrukningen enligt följande:
Byggnader: 19140 MWh 25%
Transporter: 2000 MWh 75%
För att kunna uppnå dessa åtagande så har den befintliga klimatstrategin från 2007 nu reviderats
som ett första steg. Klimat- och energistrategin åtgärder bygger på det förslag till Klimat- och energistrategi för Blekinge som länsstyrelsen i Blekinge lämnat. Åtgärderna här i denna strategi graderas utifrån en skala från 1 till 5 där kommunen visar vilka åtgärder som bedöms som viktigast för
Ronneby kommun. Vissa av åtgärderna har inte Ronneby kommun rådighet över men ändå graderat. Under 2013 skall de lokala miljömålen för kommunen revideras och tanken är att denna klimatoch energistrategi skall integreras i detta dokument då detta gör uppföljningen för kommunen avsevärt lättare. Kommunen kommer också i samband med detta att via remissförfarande få de i detta
dokument graderade åtgärderna mer preciserade samt med genomförandetid och ansvarig
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta Klimat- och energistrategi för
Ronneby kommun 2013-2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Klimat- och energistrategi för Ronneby kommun 2013-2016.
_____________________
Exp:

Camilla Norrman

2

Borgmästaravtalet är den konventionella europeiska rörelsen som engagerar lokala och regionala myndigheter, som
på frivillig väg åtar sig att öka energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor på sina territorier.
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2013/97
§ 129 Swedish Waterjet lab
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §139/2013 2013-05-07, Swedish Waterjet Lab

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §133/2013 2013-04-22, Swedish
Waterjet Lab

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-15

Swedish Waterjet Lab

4 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §107/2013 2013-04-02, Cefur

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-22

SWL för KSAU 2013-03-18

6 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §82/2013 2013-03-18, Cefur

Projektutvecklare Johan Sandberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Styrgruppen för Vattenskärningslabbet - SWL - har kontaktat Ronneby Kommun och föreslagit att kommunen tar över huvudmannaskapet för labbet. BTH erbjuder Ronneby Kommun att ta över befintlig utrustning mot en kostnad av 900 000 kronor – uppdelad på tre år.
Intäkterna BTH får från det kommer att användas till forskningsinsatser i anknytning till
labbet.
Styrgruppen har presenterat en femårig affärsplan med bas i erbjudandet från BTH som
visar att labbet kan bli ekonomiskt självgående efter tre år i ny regi. Insatsen för Ronneby
Kommun skulle, om planen efterföljs, bli ca 990 000 kr. Planen baseras på en bemanning
av labbet som följer:
- Projektledare – 100%
-

Forskare, tillika labbchef – 25% (personen ifråga har en 50% anställning på BTH)

Styrgruppen föreslår vidare att styrgruppens medlemmar skulle arvoderas för att därigenom skapa incitament till engagemang.
Bedömning
Cefurs bedömning är att planen är realistisk med några undantag som beskrivs nedan. De
vattenskärningsföretag som deltog i mötet där affärsplanen presenterades poängterade tydligt vikten av den resurs som vattenskärningslabbet utgör för dem och för Ronnebys profil
som ett internationellt center för vattenskärning.
Cefur vill gärna framhålla fyra punkter inför beslutet.
1. Förutom den bemanning som finns med i affärsplanen kräver ett kommunalt huvudmannaskap att kommunen lägger engagemang och resurser på att planen skall kunna uppnås. Förutom den rent administrativa sidan ingår ekonomiskt ansvar och arbetsgivaransvar. Det betyder att ledningsresurser som idag har annan fokus måste ägna tid och kraft åt labbet. Kommunen kommer alltså att bära ytterligare kostnader – utöver det som är angivet i affärsplanen – alternativt prioritera om.
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2. En 25% tjänst för labbchefen känns som en glädjekalkyl. För att uppnå det som planen säger
kommer mer tid att krävas och då bör labbchefen anställas på upp till 50%.
3. Styrgruppens sammansättning blir, om Kommunen tar över huvudmannaskapet, en fråga för
Kommunstyrelsen. Förslaget om arvodering av styrgruppen känns inte genomtänkt och det
är inte något som Kommunen i andra sammanhang tillämpar. På en direkt fråga till de vattenskärningsbolag som deltog i mötet när affärsplanen presenterades svarade de att de gärna
skulle ingå i styrgruppen – något som inte varit fallet tidigare. Slutsatsen är att sammansättningen av gruppen behöver ses över. I affärsplanen finns arvodet till styrgruppen med som
en post (200 000 kr per år) men bedömningen är att de pengarna hellre kan användas till annat. T ex till att avlöna labbchefen till större del.
4. Idag finns, så vitt vi vet, ingen som tillhandahåller sådana tjänster som vattenskärningslabbet utför men det finns en risk att en diskussion om den kommunala kompetensen kan uppstå om någon känner att kommunen ägnar sig åt illojal konkurrens genom att driva och finansiera labbet. Cefurs bedömning är att den risken än så länge är liten men att Kommunen
måste vara medveten om att den kan uppstå. I ett sådant läge måste driftform för labbet utredas.
Förslag till beslut
För övertagande och fortsatt drift av Vattenskärningslabbet bör följande beslut fattas:
1. Ronneby Kommun tar över huvudmannaskapet för Vattenskärningslabbet i enlighet med det
förslag som finns från BTH. Förslaget sammanfattas nedan:
-

Ronneby Kommun tar över befintligt hyreskontrakt

-

Ronneby Kommun betalar 300 000 kr per år i tre år för utrustningen i labbet

-

BTH använder pengarna de får av Kommunen till forskningsinsatser i anknytning till
labbet

2. Ronneby Kommun tillsätter följande tjänster inom ramen för Cefur:
-

Labbchef – upp till 50%

-

Projektledare – 100%

3. Vattenskärningslabbet placeras organisatoriskt som en del av Cefur och verksamhetsledaren
på Cefur blir administrativ chef för labbet.
4. I samråd med personalen vid Vattenskärningslabbet, den befintliga styrgruppen för labbet
och de lokala vattenskärningsbolagen tar verksamhetsledaren på Cefur fram namnförslag till
en icke arvoderad styrgrupp som läggs fram för beslut av Kommunstyrelsen.
5. Cefurs styrgrupp ges i uppgift att se över konsekvenserna av att mindre tid finns tillgänglig
för Cefurs huvuduppdrag och finna lösningar för dem.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att
• Ronneby Kommun tar över huvudmannaskapet för Vattenskärningslabbet i enlighet med det
förslag som finns från BTH. Förslaget sammanfattas nedan:

•

-

Ronneby Kommun tar över befintligt hyreskontrakt

-

Ronneby Kommun betalar 300 000 kr per år i tre år för utrustningen i labbet

-

BTH använder pengarna de får av Kommunen till forskningsinsatser i anknytning till
labbet

Finansiering sker genom utnyttjande av medel som är reserverade enligt särskilt beslut om
återbetalning av villkorade aktieägartillskott.

Under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar ovanstående beslut beslutar Kommunstyrelsen
att
• Ronneby Kommun tillsätter följande tjänster inom ramen för Cefur:
-

Labbchef – upp till 50%

-

Projektledare – 100%

•

Vattenskärningslabbet placeras organisatoriskt som en del av Cefur och verksamhetsledaren
på Cefur blir administrativ chef för labbet.

•

I samråd med personalen vid Vattenskärningslabbet, den befintliga styrgruppen för labbet
och de lokala vattenskärningsbolagen tar verksamhetsledaren på Cefur fram namnförslag till
en icke arvoderad styrgrupp som läggs fram för beslut av Kommunstyrelsen.

•

Cefurs styrgrupp ges i uppgift att se över konsekvenserna av att mindre tid finns tillgänglig
för Cefurs huvuduppdrag och finna lösningar för dem.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
• Ronneby Kommun tar över huvudmannaskapet för Vattenskärningslabbet genom att

•

-

Ronneby Kommun tar över befintligt hyreskontrakt

-

Ronneby Kommun betalar 300 000 kr per år i tre år för utrustningen i labbet

-

BTH använder pengarna de får av Kommunen till forskningsinsatser i anknytning till
labbet

Finansiering sker genom utnyttjande av medel som är reserverade enligt särskilt beslut om
återbetalning av villkorade aktieägartillskott.

_____________________
Exp:

Johan Sandberg
Ekonomienheten
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-05-30
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2013/107
§ 130 Införande av taxa för Boendesprinkler inom VA-verksamheten
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §140/2013 2013-05-07, Förslag till
införande av TAXA för Boendesprinkler
inom VA-verksamheten

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-05

KS AU §108/2013 2013-04-08, Förslag till
införande av TAXA för Boendesprinkler
inom VA-verksamheten

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-19

Förslag till införande av TAXA för
Boendesprinkler inom VAverksamheten.

Hans Nilsson VD för Ronneby Miljö och Teknik AB lämnar följande förslag
Sammanfattning
Allt fler en och flerbostadshus i Ronneby börjar installera boendesprinkler i fastigheterna.
Boendesprinklern kopplas in före vattenmätaren. Ett återströmningsskydd skall installeras för att
undvika återströmning ut på det allmänna dricksvattennätet. Den nya installationen skall kontrolleras årligen. Ingen mätning av vattenmängden kan göras.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny taxa för boendesprinkler (Taxa164 se
bifogad taxetabell). Eftersom mätning inte kommer att ske föreslår styrelsen en fast avgift/år vilken
för 2013 föreslås vara 1407 kr inkl. moms. (Samma fast avgift som för taxa 111 Vatten för enbostadshus).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att inför ny taxa för boendesprinkler (Taxa164 se bifogad taxetabell).
Eftersom mätning inte kommer att ske införs en fast avgift/år vilken för 2013 föreslås vara 1407 kr
inkl. moms. (Samma fast avgift som för taxa 111 Vatten för enbostadshus).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inför ny taxa för boendesprinkler enligt bilaga 1.
(Taxa164 se bifogad taxetabell). Eftersom mätning inte kommer att ske införs en fast avgift/år vilken för 2013 föreslås vara 1407 kr inkl. moms. (Samma fasta avgift som för taxa 111 Vatten för
enbostadshus).
_____________________
Exp:

Ronneby Miljö & Teknik AB
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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2013/15
§ 131 Godkännande av AB Ronnebyhus investeringsbudget 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §141/2013 2013-05-07, AB Ronnebyhus investeringsbudget 2013

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-05

KS AU §109/2013 2013-04-08, AB Ronnebyhus investeringsbudget 2013

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-11

Budget 2013 AB Ronnebyhus

AB Ronnebyhus VD Sven-Olof Klasson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2013 omsluter 24,2 mkr. En nivå som innebär att bolaget
inte nettoinvesterar eftersom bolaget gör avskrivningar med ca 23 mkr årligen, nedskrivningar
oräknat. 5,7 mkr är utgifter för rivning av byggnader på Almvägen och Mandelblomsvägen. Detta
är redovisningstekniskt investeringar, men ska mötas med motsvarande nedskrivningar. Investeringarna 2012 slutade på en osedvanligt låg nivå, 5,2 mkr. Flera av investeringsprojekten innebär
också omfattande underhållsutgifter, totalt 4,4 mkr, som finansieras över årets resultat.
Vissa projekt är tveksamt om de kan genomföras under året. 2 mkr finns upptaget för investering i
nybyggnad av Trygghetsboende på Espedalen, som kan komma att startas upp under året. Projektet
omsluter totalt 22 mkr.
5 mkr finns avsatt för en ombyggnad av panncentralen på Hjorthöjden. Det är i dagsläget osäkert
om projektet kan genomföras. Vissa av de planerade projekten är fortfarande under utredning för
bl.a. lönsamhetsbedömning.
Av projekten berör huvuddelen Ronnebyhus bostadsbestånd. Endast 1,5 mkr avser anläggningar där
kommunen är hyresgäst. Dessa är märkta med K i verksamhetskolumnen.
För nya markanläggningar på Almvägen i samband med rivningarna finns avsatt 3 mkr. Det är min
bedömning att det finns risk för att utgifterna blir större, men att investeringarna bör mötas med
nedskrivningar med tanke på fastighetens värde.
Ca 25 % av budgeten (5,4 mkr) avser energieffektiviseringsåtgärder.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringsbudget 2013 för AB Ronnebyhus.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson, (M), Sune Håkansson, (RP) och JanAnders Palmqvist, (S).

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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28(50)

Yrkanden
Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sune Håkansson, (RP), yrkar att trygghetsboendet Espedalen ska underställas Kommunfullmäktige
före beslut om investeringen och för 2013 anslås 500 000 kr till projekteringskostnaderna av
desamma.
JanAnders Palmqvist, (S), yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med undantag för
Tryggetsboendet på Espedalen.
Propositionsordning
1. JanAnders Palmqvists förslag ställs mot Sune Håkanssons förslag
2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det ovan vinnande förslaget
Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. Fullmäktige antar Sune Håkanssons förslag som
motförslag till huvudförslaget tillika Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna investeringsbudget 2013 för AB Ronnebyhus.
_____________________
Exp:

AB Ronnebyhus

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-05-30
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2013/78
§ 132 Godkännande av Tekniska förvaltningens tilläggsäskande för Backsippans
förskola i Listerby
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §142/2013 2013-05-07, Tilläggsäskande Backsippans förskola Listerby

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-23

Tilläggsäskande Backsippan, Listerby

3 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §134/2013 2013-04-22,
Tilläggsäskande Backsippans förskola
Listerby

4 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §87/2013 2013-03-18, Fastställande av förfrågningsunderlag Backsippans förskola Listerby

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-08

Fastställande av förfrågningsunderlag
Backsippans förskola, Listerby.

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2013-04-18 fått in anbud på den nya förskolan.
Bedömning
Bedömda projektkostnader redovisas.
Baserat på redovisad kostnadsbedömning krävs tillkommande investeringsmedel om 7,5
Msek. Behovet uppkommer 2014.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
- Kommunfullmäktige beslutar godkänna tilläggsäskande om 7,5 Msek för Backsippans
förskola. Investeringsutgiften finansieras genom extern kapitalanskaffning. Befintlig ram
avseende kapitaltjänstkostnader skall kompletteras.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tekniska förvaltningens tilläggsäskande om 7,5 Msek
för Backsippans förskola. Finansiering sker inom ramen för 2014 års budgetbeslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson, (RP), och Roger Fredriksson, (M).
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-05-30
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Tekniska förvaltningens tilläggsäskande om 7,5 Msek
för Backsippans förskola. Finansiering sker inom ramen för 2014 års budgetbeslut.
_____________________
Exp:

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun
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2013/142
§ 133 Godkännande av köpeavtal och försäljning av fastigheterna Onyxen 5, 6 och
7, Silverforsvägen 21, 372 31 Ronneby
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-21

Verksamhetsbeskrivning samt framtidsutveckling! från Magnus Martinsson, Magnus Martinsson

2 Handling

2013-05-21

Köpekontrakt mellan Ronneby kommun
och Magnus Martinsson gällande fastigheten Onyxen 5, 6 och 7

3 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §143/2013 2013-05-07, Förslag till
försäljning av fastigheterna Onyxen 5,
6 och 7, Silverforsvägen 21, 372 31
Ronneby

4 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §135/2013 2013-04-22, Förslag till
försäljning av fastigheterna Onyxen 5, 6
och 7, Silverforsvägen 21, 372 31 Ronneby

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-12

Förslag till försäljning av fastigheterna
Onyxen 5, 6 och 7, Silverforsvägen 21,
372 31 Ronneby

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade §310/2010 att sälja fastigheterna Onyxen 5, 6 och 7, Silverforsvägen 21, 372 31 Ronneby.
Fastigheterna har varit utannonserade genom Sydostfastigheter Mäklarbyrå i Ronneby sedan juli 2012 och har nu en köpare.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna
Onyxen 5, 6 och 7, Silverforsvägen 21, 372 31 Ronneby till den som lämnat högst bud,
210 tkr.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpeavtal och sälja fastigheterna Onyxen 5, 6
och 7, Silverforsvägen 21, 372 31 Ronneby till den som lämnat högst bud, 210 tkr.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, (S), Sune Håkansson, (RP), Peter Bowin, (V), Kenneth
Michaelsson, (C), Tommy Andersson, (S), Tomas Lundberg, (M), och Lennarth Förberg, (M).
Justeras

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar avslag på Kommunstyrelsens beslut och yrkar för egen del återremiss, att fastigheten lämnas ut till försäljning på nytt utan att ställa några informella villkor.
Peter Bowin, V, yrkar återremiss. Utreda möjlighet att fastigheten skänks bort till en stiftelse som
kan förvalta den med tydligt förbehåll.
Sune Håkansson, RP, yrkar återremiss. Undersöka om fastigheten kans skänkas som gåva och ställa
krav på hur verksamheten ska bedrivas med förbehåll och med samma köpare. Vidare om det finns
andra som är villiga att köpa till ett högre pris.
Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande föreslår följande propositionsordning.
1. Sune Håkanssons och Peter Bowins yrkande om återremiss
2. Kommunstyrelsens förslag.
3. JanAnders Palmqvists förslag om återremiss.
Kommunfullmäktige godkänner beslutsordningen.
Ordföranden ställer proposition på Sune Håkanssons och Peter Bowins yrkande om återremiss mot
Kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ledamot som röstar för återremiss röstar ja och ledamot som röstar för avslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Omröstningen visar att 23 ledamöter röstar ja och 23 ledamöter röstar nej.
Kommunfullmäktige godkänner omröstningens utfall om återremiss.
Beslut
Minoritetsåterremiss för att utreda möjlighet att skänka fastigheten som gåva och ställa krav på hur
verksamheten ska bedrivas med förbehåll och med samma köpare. Vidare om det finns andra som
är villiga att köpa till ett högre pris samt utreda möjlighet att fastigheten skänks bort till en stiftelse
som kan förvalta den med tydligt förbehåll.
_____________________
Exp:

Per Engkvist
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/143
§ 134 Rivning av angivna byggnader gällande Ronneby 25:11 och Karlstorp 2:1 men
med undantag av byggnad 4 på Ronneby 25:11
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §144/2013 2013-05-07, Förslag till
rivning av byggnader Ronneby 25:11 och
Karlstorp 2:1

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §136/2013 2013-04-22, Förslag till
rivning av byggnader Ronneby 25:11 och
Karlstorp 2:1

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-12

Förslag till rivning av byggnader Ronneby 25:11 och Karlstorp 2:1

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. På denna lista finns
byggnader som är s.k. rivningsobjekt, på vissa objekt har beslut tagits att de ska rivas, andra objekt
ska rivas vid läglighet.
I området Kilen finns f d Woodys byggnader på fastigheten Ronneby 25:11. För Kilen-området
finns en särskild utvecklingsplan med budget för rivning av byggnaderna.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att nedanstående byggnader på Karlstorp
2:1 bör rivas snarast.
Karlstorp 2:1
Stallbyggnaden samt en kioskbyggnad
Reddvägen
Ronneby
Karta och bilder av byggnader/fastigheten Karlstorp 2:1 framgår av sida 2, 3 och 4.
Byggnaderna på Ronneby 25:11 rivs efter hand enligt särskild plan. Karta över Kilenområdet med
byggnader på Ronneby 25:11 framgår av sida 5.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs och att
rivningarna på Karlstorp 2:1 finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning samt att rivningarna på
Ronneby 25:11 finansieras enligt den särskilda utvecklingsplanen för området Kilen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige att besluta att angivna byggnader, med undantag av byggnad 4 på Ronneby
25:11, rivs och att rivningarna på Karlstorp 2:1 finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning
samt att rivningarna på Ronneby 25:11 finansieras enligt den särskilda utvecklingsplanen för området Kilen.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att rivning ska ske av följande byggnader. På fastigheten Karstorp 2:1
stallbyggnaden och en kioskbyggnad på Reddvägen och på fastigheten Ronneby 25:11 enligt de
byggnader som angetts på bilaga 2, Fridhemsvägen, Ronneby.
Rivningarna på Karlstorp 2:1 finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning och rivningarna på
Ronneby 25:11 finansieras enligt den särskilda utvecklingsplanen för området Kilen.
_____________________
Exp:

Per Engkvist
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/295
§ 135 Försäljning av del av mark från Västra Hallen 1:84
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §145/2013 2013-05-07, Västra Hallen
1:50 - Ansökan om markköp

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §137/2013 2013-04-22, Västra
Hallen 1:50 - Ansökan om markköp

3 Handling

2013-04-11

Karta

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-11

Västra Hallen 1:50 - Ansökan om köp av
mark

5 Handling

2012-09-03

Västra Hallen 1:50 - Ansökan om markköp, Miljö- och byggnadsnämnden

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ärendet gäller Ronnebyvägen 62, Hallabro
Sökanden vill köpa mark bakom sin tomt och hänvisar till gamla regleringar i Hallabro och
förändringar av väg 27. Sökanden har en byggnad placerad på den aktuella marken och
området har skötts av fastighetsägaren sedan 30-talet. Ett antal förslag på utformningen har
inkommit.
Bedömning
Enligt detaljplanen ska marken användas för att göra en väg. Vägen är inte tänkt att byggas. Inga ledningar belastar marken. Lantmäteriet kan acceptera en mindre avvikelse.
En passage bör lämnas mellan tomterna, därför väljs det minsta alternativet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja ca 220 kvm mark från Västra Hallen 1:84 till ägaren av
Västra Hallen 1:50, Pris 30 kronor/kvm, köparen betalar fastighetsregleringen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 220 kvm mark från Västra Hallen 1:84 till ägaren
av Västra Hallen 1:50. Pris 30 kronor/kvm. Köparen betalar fastighetsregleringen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 220 kvm mark från Västra Hallen 1:84 till ägaren
av Västra Hallen 1:50. Pris 30 kronor/kvm. Köparen betalar fastighetsregleringen.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
Eva Lydin
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/28
§ 136 Besvarande av medborgarförslag från Pia Aldsten om att bygga en cykelbana
mellan Sörby center och Ronneby centrum
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §146/2013 2013-05-07, Besvarande
av medborgarförslag att bygga en cykelbana mellan Sörby center och Ronneby
centrum

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §138/2013 2013-04-22, Besvarande av medborgarförslag att bygga en cykelbana mellan Sörby center och Ronneby centrum

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-03

Förslag till beslut_medborgarförslag
om cykelbana till Sörby centret.

4 Beslut allmänt ärende

2013-01-30

KF §9/2013 2013-01-31, Anmälan av
medborgarförslag från Pia Aldsten om att
bygga en cykelbana mellan Sörby center
och Ronneby centrum

5 Handling

2013-01-30

Medborgarförslag att bygga en cykelbana
mellan Sörby center och Ronneby centrum, Pia Aldsten

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Aktuellt medborgarförslag föreslår att kommunen bygger en cykelbana mellan Sörbycentret och
Ronneby centrum.
Bedömning
Idag finns det målningsseparerade GC-väg i båda riktningar längs Västra Industrigatan
som knyter Ronneby centrum till Sörbycentret.
Tekniska förvaltningens bedömning är att behovet av cykelbanan täcks av redan befintliga
GC-vägar längs Västra Industrigatan.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.
_____________________
Exp:

Pia Aldsten
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Ronneby kommun
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2012/448
§ 137 Besvarande av medborgarförslag från Nils-Olof Olofsson med flera angående
kommunalt övertagande av drift och ansvar för Skärgårdsvägen från Vierydsvägen
till gränsen mellan fastigheterna Saxemara 1:16 och 1:82
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §147/2013 2013-05-07, Besvarande
av medborgarförslag angående kommunalt övertagande av drift och ansvar för
Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till
gränsen mellan fastigheterna Saxemara
1:16 och 1:82

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-08

KS AU §113/2013 2013-04-08, Besvarande av medborgarförslag angående kommunalt övertagande av drift och ansvar för
Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till
gränsen mellan fastigheterna Saxemara
1:16 och 1:82

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-08

Saxemara Skärgårdsvägen.

4 Beslut allmänt ärende

2013-01-30

KF §8/2013 2013-01-31, Anmälan av
medborgarförslag från Nils-Olof Olofsson
med flera angående kommunalt övertagande av drift och ansvar för Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gränsen mellan fastigheterna Saxemara 1:16 och 1:82

5 Handling

2012-12-19

Medborgarförslag angående kommunalt
övertagande av drift och ansvar för Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gränsen
mellan fastigheterna Saxemara 1:16 och
1:82, Nils-Olof Olofsson, Annika Lindh,
Inger Ohrsted mfl

Gatuchef Arne Berg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Saxemara Södra vägsamfällighet driver och ansvarar i dag för del av Skärgårdsvägen från
Vierydsvägen till gränsen mellan Saxemara 1:16 och 1:82. Skärgårdsvägen belastas av
boende, kommunal skola, kyrkan, båtklubb, badplatser och husvagnsuppställning.
Vägsträckan är totalt 1070 m. 380 m av sträckan ligger inom detaljplanerat område med
kommunen som huvudman. Vägsamfälligheten är huvudman för resterande 690 m. Vägsamfälligheten erhåller i dag både statligt och kommunalt bidrag för 1070 m.
Bedömning
Vägsamfälligheten påtalar att kommunen övertagit driften för liknande vägar de senaste
åren. Beträffande Jungmansvägen och Lotsvägen ligger dessa inom detaljplanerat område
och där finns det inte möjligheter att erhålla statsbidrag p.g.a för kort sträcka.
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Kommunen har övertagit driften på Bastuviksvägen i Järnavik där kommunal badplats
samt husvagnsuppställning ligger i anslutning till vägen. Bastuviksvägen är inte jämförbar
med Skärgårdsvägen p.g.a av att vägsträckan är kortare än 1000 m (vilket är krav för statligt bidrag). Bastuviksvägen erhöll tidigare endast kommunalt bidrag. Övertagande av Johannishus vägsamfällighet är av samma dignitet och erhöll endast kommunalt vägbidrag.
Trafikverket (bidragsgivare) gjorde tillsyn av Skärgårdsvägen 2010-11-03 och kommer att
omskatta denna igen år 2015 för att se om det skett några större förändringar som ökning
av trafiken och boende m.m.
I dagsläget erhåller vägsamfälligheten statligt bidrag på 14668 kr/år och kommunalt bidrag
på 2932 kr/år och har möjligheter till iståndsättningsbidrag med 100 % ersättning vid förstärkning av körbana, trummor m.m. Detta är baserat på totala vägsträckan 1070 m (vägsträckan < 1000 m inget bidrag).
Alt 1. Kommunen övertar väghållningen för del av Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till
gräns mellan Saxemara 1:16 och 1:82. Samtliga statliga bidrag upphör. Kommunen får ta
samtliga kostnader för driften.
Alt 2. Kommunen övertar väghållningen för del av Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till
gräns 380 m enligt detaljplanen där kommunen är huvudman. Kommunen får ta samtliga
kostnader för driften.
Saxemara vägsamfällighet förblir huvudman och sköter väghållningen för del av Skärgårdsvägen från gräns 380 m enligt detaljplanen till gräns mellan Saxemara 1:16 och1:82.
Samtliga statliga bidrag upphör på denna sträcka 690 m (< 1000 m). Kommunalt bidrag
erhålls samt har Saxemara vägsamfällighet ytterligare möjligheter till att söka extra kommunalt bidrag p.g.a. att kommunen har badplatser och husvagnsuppställning i anslutning
till Skärgårdsvägen.
Alt 3. Saxemara vägsamfällighet sköter väghållningen för del av Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gränsen mellan Saxemara 1:16 och 1:82 (en sträcka på 1070 m) och erhåller
statligt och kommunalt bidrag enligt redovisning ovan. Saxemara vägsamfällighet har ytterligare möjligheter till att söka extra kommunalt bidrag p.g.a. att kommunen har badplatser och husvagnsuppställning i anslutning till Skärgårdsvägen.
Förslag till beslut
Gatu- och Parkenheten anser att aktuellt medborgarförslag skall avslås baserat på ovanstående resonemang och att Alt 3.skall gälla.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget baserat på ovanstående skrivning och att
alternativ nr tre (3) ska gälla.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Jan-Eric Wildros, (S), Roger Fredriksson, (M), Willy Persson, (KD), Peter Bowin,
(V), Tommy Andersson, (S), Christian Mahrle, (FP), Kenneth Michaelsson, (C), och Monika Lindqvist, (S).
Yrkanden
Jan-Eric Wildros, (S), Christian Mahrle, (FP), och Monika Lindqvist, (S), yrkar återremiss för komplettering och att reda ut begreppen. dvs. se över andelstalen. För komplettering enligt skrivelsens
av beslutsunderlag förslag om en konsekvensbeskrivning av kostnader mellan de berörda fastigheterna och kommunen vad ett övertagande innebär. Hur påverkar det föreningen och kommunen?
Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Willy Persson, (KD), yrkar att kommunen ska ta över väghållningen.
Tommy Andersson, (S), yrkar återremiss för att utreda frågan principiellt med andra liknande frågor
i andra delar av kommunen och se över finansieringen.
Propositionsordning
Ordföranden föreslår följande beslutsordning.
1. Jan-Eric Wildros med fleras yrkande om återremiss
2. Kommunstyrelsens förslag
3. Willy Perssons förslag
Den som bifaller återremissyrkandet röstar ja den det inte vill dvs. bifaller Kommunstyrelsens
förslag röstar nej.
Omröstning begärs och verkställs.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen har 22 ledamöter röstat ja och 21 ledamöter röstat nej samt tre (3) ledamöter avstått från att rösta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Olika begrepp ska utredas. Hur påverkar ett eventuellt kommunalt övertagande kommun och föreningen? Andelstalen ses över. Vilka konsekvenser innebär ett övertagande? Hur kan kommunens
eventuella åtagande påverkas principiellt för andra liknande åtaganden i andra delar av kommunen?
Finansieringen ska preciseras.
Jäv
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
_____________________
Exp:

Nils-Olof Olofsson
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2013/126
§ 138 Godkännande av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings Årsredovisning
och revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2012
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §150/2013 2013-05-07, Kommunsamverkan Cura Individutveckling årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012

2 Handling

2013-04-30

VB: Delgivning KF § 22 - årsredovisning
Cura, Olofströms kommun

3 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §144/2013 2013-04-22,
Kommunsamverkan Cura Individutveckling årsredovisning och revisionsberättelse för år 2012

4 Handling

2013-04-04

Kommunsamverkan Cura Individutveckling Årsredovisning och revisonsberättelse
för år 2012, Kommunsamverkan Cura
Individutveckling

Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för år 2012. Revisorerna
har granskat verksamheten och föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och
att Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2012 och att
Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2012 samt att
Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.
Jäv
Kommunfullmäktigeledamot Ingrid Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
_____________________
Exp:

Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Olofströms kommun
Ekonomienheten
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2013/37
§ 139 Räddningstjänsten Östra Blekinges förslag till ändring i ändamålsparagrafen,
förbundsordningen gällande lagen om brandfarliga och explosiva varor
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §151/2013 2013-05-07, Räddningstjänsten Östra Blekinges förslag till ändring i ändamålsparagrafen, förbundsordningen gällande lagen om brandfarliga
och explosiva varor

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-22

KS AU §145/2013 2013-04-22, Räddningstjänsten Östra Blekinges förslag till
ändring i ändamålsparagrafen, förbundsordningen gällande lagen om brandfarliga
och explosiva varor

3 Handling

2013-04-05

Förändring av reglemente rörande
ärenden om brandfarlig och explosiv
vara, Miljö- och byggnadsnämnden

4 Handling

2013-02-05

Räddningstjänsten Östra Blekinges förslag till ändring i ändamålsparagrafen,
förbundsordningen gällande lagen om
brandfarliga och explosiva varor, Räddningstjänsten Östra Blekinge

Miljö- och byggnadsnämnden § 47/2013
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden är för närvarande den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av brandfarlig och explosiv varor (LBE).
Det framgår av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (KF § 337/2010). Tillståndsprövningen bygger på ett remissförfarande till den myndighet som utövar tillsyn enligt
LBE, d v s Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge. Med remissen inhämtas en sakkunnig bedömning utifrån tillsynserfarenheter och de kunskaper som tillsynsmyndigheten har, inom sitt specifika kompetensområde. Erfarenhetsmässigt medför denna
arbetsfördelning att handläggningstiden för dessa ärenden blir onödigt lång. Det är också
så att den myndighet som har den huvudsakliga kompetensen om brandfarliga och explosiva varor – inte är den som fattar beslut om tillåtlighet för en eventuell hantering.
Förvaltningsledningarna för Karlskrona och Ronnebys prövande myndigheter (Samhällsbyggnadsförvaltning respektive Miljö- och byggnadsförvaltning) har diskuterat hur handläggningen kan förbättras och kompetens säkras till den beredande förvaltningen. Det har
utmynnat i att förvaltningarna kommit överens om att föreslå att prövningen ska lyftas från
Miljö- och byggnadsnämnden till Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Därmed underställs alla ärenden enligt LBE en och samma myndighet.
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Bakgrunden och skälen till ovanstående förslag till förändring har föredragits för Miljöoch byggnadsnämnden i Ronneby kommun. Miljö- och byggnadsnämnden därför uppdragit åt förvaltningschefen att arbeta fram att förslag till beslut avseende ändring av reglemente och delegationsordning.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
• att överlägga ansvaret för tillståndsprövning, enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av
brandfarlig och explosiv vara, till Räddningstjänsten Östra Blekinge.
•

Att ändra miljö- och byggnadsnämndens reglemente så att 1 kap 6 § 1 p. tas bort (KF §
337/2010).

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ändra delegationsordningen (2012-05-10, § 113)
så att den inte omfattar myndighetsutövning enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av
brandfarliga och explosiva varor. Ändringen ska genomföras efter det att beslut om justering av reglementet vunnit laga kraft.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att överlägga ansvaret för tillståndsprövning, enligt lag (SFS
2010:1011) om hantering av brandfarlig och explosiv vara, till Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 1 kap 6 § 1 p. tas bort (KF § 337/2010).
Förändringarna ska gälla från och med 2013-07-01.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för tillståndsprövning, enligt lagen (2010:1011) om hantering av brandfarlig och explosiv vara ska från och med den 1 juli 2013 utföras av Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras från och med den 1 juli 2013, så att 1 kap 6 §
första punkten tas bort (KF § 337/2010).
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
Räddningstjänsten Östra Blekinge
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2013/103
§ 140 Fritid- och kulturnämndens äskande om att använda kvarvarande medel från
2012 till RFID-märkning biblioteken 2013
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §153/2013 2013-05-07, Fritid- och
kulturnämnden äskar om att använda
kvarvarande medel från 2012 till RFIDmärkning biblioteken 2013

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-08

KS AU §110/2013 2013-04-08, Fritid- och
kulturnämnden äskar om att använda
kvarvarande medel från 2012 till RFIDmärkning biblioteken 2013

3 Handling

2013-03-19

Fritid- och kulturnämnden äskar om
att använda kvarvarande medel från
2012 till RFID-märkning biblioteken
2013, Fritid- och kulturnämnden

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Vid bokslutet för 2012 fanns i tre investeringsprojekt totalt 672 000 kr som inte använts till det ursprungliga ändamålet eller blivit över från färdigställt användningsområde.
Toaletter Järnaviksområdet
från 66768 363 000 kr
Div. utrustning FKN
från 66700 284 000 kr
Avloppsanslutning Brunnsvallskiosk
från 66776
25 000 kr
SUMMA
672 000 kr
Fritid- och kulturnämnden har behandlat bokslut 2012 och ovanstående äskande om att få disponera
dessa medel för RFID vid sammanträdet den 7 februari 2013. I beslutsformuleringen används ordet
”kompletteringsbudget” där man menar ”tilläggsanslag”.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan om tilläggsanslag och hänskjuter ärendet till budgetberedningen 2014/2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan om tilläggsanslag och hänskjuter ärendet till budgetberedningen 2014/2015.
_____________________
Exp:

Fritid- och kulturnämnden
Ekonomienheten
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2012/290
§ 141 Besvarande av medborgarförslag från Pernilla Törnström avseende en tränings- och tävlingsbana för dragracing samt konbana
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §155/2013 2013-05-07, Besvarande
av medborgarförslag avseende en tränings- och tävlingsbana för dragracing
samt konbana

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-08

KS AU §116/2013 2013-04-08, Besvarande av medborgarförslag avseende en
tränings- och tävlingsbana för dragracing
samt konbana

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-10

Förslag till svar på medborgarförslag
från Pernilla Törnström, East Performance Racing, angående dragracing
och konbana

4 Handling

2012-11-15

FKN § 126/2012 Beslut angående dragracing och konbana, Fritid- och kulturnämnden

5 Beslut allmänt ärende

2012-08-29

KF §220/2012 2012-08-30, Anmälan av
medborgarförslag från Pernilla Törnström
avseende en tränings- och tävlingsbana
för dragracing samt konbana

6 Handling

2012-08-29

Medborgarförslag avseende en tränings- och tävlingsbana för dragracing
samt konbana, East Performance Racing (EPR)

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
East Performance Racing, genom Pernilla Törnström, föreslår i ett medborgarförslag att en träningsoch tävlingsbana för dragracing och konbanekörning anläggs i Ronneby. De förslår att detta görs
vid den gamla betongfabrikens område i närheten av F17.
Bedömning
I sitt medborgarförslag beskriver föreningen vad dragracing och konbanekörning är och redovisar
en planritning på hur en sådan tränings- och tävlingsanläggning skulle kunna se ut. De framhåller
fördelarna med att man med en sådan anläggning får en laglig plats att köra på instället för på allmänna vägar. De menar också att en bana för detta skulle gynna kommunen och dess företagare då
deltagare i dessa evenemang behöver både det ena och det andra till båda sig själva och till sina
fordon. Evenemangen skulle även locka publik och ge kommunen en möjlighet att profilera sig.
Förslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden.
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I beslutsförslaget, lämnat av förvaltningschef Tommy Johansson till nämnden, konstateras att förslaget till plats för banan ligger på en fastighet som kommunen inte förfogar över. Förvaltningschefen redovisar att i angränsande kommuner inom Blekinge har genom åren olika undersökningar
gjorts med anledning av den föreslagna motorsportens etablering. Deras utredningar pekar på svårigheter att finna lämpliga platser och de hänvisar till Emmabodabanan. Inom Ronneby kommun
har det också tidigare gjorts grundliga undersökningar gällande plaster att etablera dragracing och
konbana på. Några tillfredställande lösningar har inte kunnat finnas.
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå
att medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att
etablera denna motorsport på utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Fritid- och kulturnämndens förslag dvs att medborgarförslaget
besvaras med att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att etablera denna motorsport
på utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Fritid- och kulturnämndens förslag dvs att medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att etablera denna
motorsport på utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, (S), och Roger Fredriksson, (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet för att samordna svaret med likartat inkommet
medborgarförslag.
_____________________
Exp:

Fritid- och kulturnämnden
Pernilla Törnström
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2012/102
§ 142 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S
angående justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-05-07

KS §156/2013 2013-05-07, Besvarande
av motion från kf-led Monika Lindqvist, S
angående justa arbetsvillkor vid offentlig
upphandling

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-08

KS AU §119/2013 2013-04-08, Besvarande av motion från kf-led Monika Lindqvist,
S angående justa arbetsvillkor vid offentlig
upphandling

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-19

Motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist för Socialdemokraterna angående justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling inom
Ronneby kommun.

4 Beslut allmänt ärende

2012-03-29

KF §90/2012 2012-03-29, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist, S angående justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling

5 Handling

2012-03-12

Motion från kf-led Monika Lindqvist, S
angående justa arbetsvillkor vid offentlig
upphandling, Monika Lindqvist, S

Upphandlare Maria Landgren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamoten Monika Lindqvist, Socialdemokraterna har inkommit med motion
angående justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling inom Ronneby kommun.
Bedömning
Monika Lindqvist föreslår att Ronneby kommun vid upphandling av tjänster och entreprenad skall
tillämpa regler som överensstämmer med upphandlingsmodellen ”Vita jobb” för att på så sätt säkerställa krav på sociala villkor i form av specificerade delar av branschens kollektivavtal och förbud
mot svararbete används som tillkomande kontraktsvillkor. Detta skulle innebära att kommunen inte
får in oseriösa företag som avtalsparter.
Vita jobb är samarbete mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet,
Fastighetsanställdas förbund, Svenska Målareförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet,
Svenska Kommunalarbetareförbundet och SEKO. Det finns några kommuner som använder sig av
upphandlingsmodellen men det är inte någon vedertagen organisation.
Enligt Lag (SFS 2007:1091) 1 kap 9a§ bör upphandlande myndigheter beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.
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Ronneby kommun arbetar i enlighet med Miljöstyrningsrådets direktiv. Sedan 2008 har Miljöstyrningsrådet utarbetat krav på grundläggande arbetsvillkor, dessa krav har tagits fram i en bred expertgrupp med representanter från såväl branschen som den offentliga sektorn.
Den offentliga upphandlingen har genom sin stora köpkraft en stor möjlighet att påverka marknaden. Genom att ställa krav i upphandlingen som syftar till att förbättra mänskliga rättigheter i arbetslivet vid framställningen av de varor och tjänster som köps in finns en stor potential att bidra till
en positiv utveckling.
I Miljöstyrningsrådets arbete med verktyg för hållbar upphandling ingår sociala frågor. Där finns
bland annat utarbetat ett verktyg för socialt ansvarstagande inom offentlig upphandling, CSRkompassen samt sociala kriterier där de juridiska förutsättningarna att ställa krav är klarlagda.
I enlighet med kommunens upphandlingspolicy ska krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn ställas
inom olika områden. Upphandling ska möjliggöra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda
köpkraften för att förbättra miljön och för att välja varor och tjänster som också ger goda sociala
resultat som bidrar till hållbar utveckling i kommunen. I kommunens nu gällande upphandlingspolicy ställs krav på fyra av de åtta ILO kärnkonventioner, nr 138, 182, 100 och 111vid upphandling av
varor.
Vid tjänsteupphandling finns det, enligt rättspraxis, möjlighet att ställa vissa krav i enlighet med
kollektivavtal. Det är möjligt så länge kraven är förenliga med vad som uttalats av EU-domstolen.
De krav som ställs måste vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart
omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas. Ronneby kommun har i sina upphandlingar formulerat krav i förfrågningsunderlaget som ska säkerställa att villkor för kollektiv enligt ovan uppfylls.
Kvalitetssäkringssystemet är sedan 2012-09-01 kompletterat med att Ronneby kommun i förfrågningsunderlaget ska ställa krav på att leverantörerna har rutiner angående uppförandekod dvs leverantörerna ska ha rutiner för att arbeta med att säkerställa att produkter och tjänster är framställda på
sådant sätt som är förenade med uppförandekoden vad gäller s.k. skatteparadis, etiska och moraliska
affärsregler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen då Ronneby kommuns kvalitetssäkringssystem redan har rutiner för social hänsyn och
uppförandekod.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då Ronneby kommuns kvalitetssäkringssystem redan har rutiner för social hänsyn och uppförandekod.
Deltar i debatten
I debatten deltar Monika Lindqvist, (S), Roger Fredriksson, (M), och Peter Bowin, (V).
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Yrkanden
Monika Lindqvist yrkar bifall till sin motion.
Roger Fredriksson och Peter Bowin yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena mot varandra och Kommunfullmäktige godkänner
beslutsordningen.
Votering begärs
De som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som bifaller Monika Lindqvists förslag
röstar nej.
Omröstning
Vid omröstning har 29 ledamöter röstat ja och 17 ledamöter röstat nej.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad, då Ronneby kommuns kvalitetssäkringssystem redan har rutiner för sociala hänsyn och uppförandekod.
_____________________
Exp:

Monika Lindqvist
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Förbrukningstaxa för VA 2013
Förslag till ny taxa 164 Sprinklertaxa utan mätning för en och flerbostadshus.
2013 Inklusive moms
Fast avgift kr
Rörlig avg kr
Taxa
110
111
112
113
120
121
122
130
131
132
140
141
150
160
161
163
164
410
411
421
422
423
424
432
631
632

Klartext
Vatten/ Avlopp enbost
Vatten enbost
Avlopp enbost
Vatten/Avlopp enbost utan mät
Vatten/ Avlopp 25mm
Vatten 25mm
Avlopp 25mm
Vatten/Avlopp 40mm
Vatten 40mm
Avlopp 40mm
Vatten/Avlopp 50mm
Vatten 50mm
Vatten/Avlopp 80mm
Vatten/Avlopp 100 mm
Vatten 100mm
Sprinklertaxa utan mät. Industri
Sprinklertaxa utan mätning för en och flerbostadshus. Bo
Sommarv/avlopp med mätn
Sommarvatten med mätning
Sommarvatten med mätning 25mm
Sommarvatten utan mätning 69m3
Sommarvatten/avlopp 69m3
Sommarvatten med mätning 40mm
Sommarvatten utan mätning 45m3
Avlopp utan mätning 210m3
Avlopp utan mätning 69m3

3779
1407
2372
3779
10456
3626
6829
24612
9809
14995
46932
15681
74027
103076
36058
36370
1407
3779
1407
3626
2128
5578
9809
1877
5669
3452

25,61
10,24
15,36
25,61
10,24
15,36
26,61
10,24
15,36
25,61
10,24
25,61
25,61
10,24

25,61
10,24
10,24

10,24

Förslag till ansläggningsavgifter för VA 2013 5 % höjning

Grundavgift
Avgift per kvm tomtyta
Avgift per kvm våningsyta

2012
2012
2013
2013
exkl moms inkl. momsexkl. mom inkl. moms
34 029
42 536
35 730
44 663
54

68

57

71

148

185

155

194

För bostadsfastighet om en lägenhet
och med max 200 kvm våningsyta
beräknas avgift efter en våningsyta
av 150 kvm samt tomtyta av 800 kvm

Typhus A Normalhus Vatten, Spillvatten och Dagvatten
Anslutning endast avlopp
Anslutning endast vatten

2012
2012
2013
2013
exkl. moms inkl. momsexkl.momsinkl.moms
98 794
123 493 104 580
130 725
49 397
61 746
52 290
65 363
49 397
61 746
52 290
65 363

Anslutning vatten och avlopp utan dagvatten

74 664

93 330

78 376

97 970

Anslutningsavgift sommarvatten.

16 466

20 583

17 289

21 611

Taxa
110
111
112
113
120
121
122
130
131
132
140
141
150
160
161
163
410
411
421
422
423
424
432
631
632

2008
2009
2007
2007 Fast avg inRörlig avg Fast avg inRörlig avg ink
Klartext Fast avg inRörlig avg moms, kr moms, kr moms, kr moms, kr
Vatten/ Avl
2619
18,10
2724
18,80
2969
20,50
Vatten enb
975
7,23
1014
7,50
1105
8,20
Avlopp enb
1645
10,88
1710
11,30
1864
12,30
Vatten/Avlopp enbost utan mät
Vatten/ Avl
7247
18,10
7537
18,80
8215
20,50
Vatten 25m
2514
7,23
2614
7,50
2849
8,20
Avlopp 25m
4733
10,88
4922
11,30
5365
12,30
Vatten/Avlo
17197
18,10
17885
18,80
19495
20,50
Vatten 40m
6799
7,23
7071
7,50
7707
8,20
Avlopp 40m
10392
10,88
10808
11,30
11781
12,30
Vatten/Avlo
32528
18,10
33829
18,80
36874
20,50
Vatten 50m
10868
7,23
11303
7,50
12320
8,20
Vatten/Avlo
51307
18,10
53359
18,80
58161
20,50
Vatten/Avlo
71440
18,10
74298
18,80
80985
20,50
Vatten 100
24991
7,23
25991
7,50
28330
8,20
Sprinklertax
24991
26216
28575
Sommarv/a
2619
18,10
2724
18,80
2969
20,50
Sommarva
975
7,23
1014
7,50
1105
8,20
Sommarva
2514
7,23
2614
7,50
2849
8,20
Sommarva
1473
1532
1670
Sommarva
3866
4021
4383
Sommarva
6799
7,23
7071
7,50
7707
8,20
Sommarva
1300
1352
1474
Avlopp utan
3881
4083
4450
Avlopp utan
2348
2490
2713
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Byggnader, beslutade för rivning
Fastighet
Karlstorp 2:1
Ronneby 25:11

Benäm ning
Rönninge Ridanläggning
Woodys f d

Adress
Reddvägen
Fridhemsvägen

Ort
Ronneby
Ronneby

Karta o
bild
sida 2
sida 3

Tillhör Kommunfullmäktige § 134/2013.
Karlstorp 2:1, f d stall och kioskbyggnad, Rönninge, Reddvägen, Ronneby
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Tillhör Kommunfullmäktige § 134/2013.

Ronneby 25:11, f d Woddys, Fridhemsvägen, Ronneby
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