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Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2013-08-21 och 
utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare  
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Sydöstra Sveriges Dagblad 2013-08-22 samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats 2013-
08-22. 
 
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. 
 
Övriga deltagare: Leona Öberg och Annbritt Olsson 
 
Övriga deltagare, delvis: Tage Andersson 
 
Utses att justera: Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson (S). 
 
Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby 2013-09-04, kl 16.00 
 
 
 
Sekreterare: Leona Öberg Paragrafer: 171-182 
 
 
Ordförande: Nils Ingmar Thorell 
  
 
Justerande: Roger Fredriksson Justerande: Tommy Andersson 
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

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

 
Datum 2013-08-29 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ § § Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

 1. Roger Fredriksson 
 

M X           

 2. Lena Karstensson 
 

M X           

 3. Lennarth Förberg M X           

 4.  Susanne Lundgren M ---           

 5.  Claes Diurhuus  M X           

 6.  Christoffer Stenström  M X           

 7.  Anna Espenkrona  M X           

 8.  Anders Lund  M X           

 9.  Kjell G G Johansson M X           

10.  Anders Bromée M X           

11.  Christer Stenström M X           

12.  Kenneth Michaelsson C X           

13.  Thomas Håkansson C X           

14. Kristina Valtersson C X           

15. Monia Svensson C X           

16.  Mats Paulsson C X           

17.  Hillevi Andersson C X           

18. Roger Gardell FP X           

19. Nils Ingmar Thorell FP X           

20. Christian Mahrle 
 

FP X           

21. Willy Persson 
 

KD X           

22.  JanAnders Palmqvist S X           

23. Margareta Yngvesson S X           

24.  Bo Johansson S X           

25. Monika Lindqvist S X           

26. Tommy Andersson S X           

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

 
Datum 2013-08-29 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ § § Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Ann-Margret Olofsson S X           

29. Anette Rydell 
 

S X           

30.  Johnny Håkansson S X           

31.  Ewa Svensson S X           

32. Jan-Eric Wildros S X           

33.  Malin Månsson S X           

34. Eva Blennow 
 

S ----           

35. Birgitta Andersson S X           

36. Anders P Petersson S X           

37.  Peter Bowin V X           

38.  Erik Ohlson 
 

V X           

39.  Angela Leyton 
 

V X           

40.  Marcus Jingfors  --- ---           

41.  Nils-Erik Mattsson 
 

MP ---           

42. Tomas Lund SD X           

43. Anna-Mi Kullman SD X           

44. Gudrun Johansson SD X           

45. Andreas Andersson  -- ---           

46. Stefan Kullman SD X           

47.  Sune Håkansson RP X           

48.  Anna Carlbrant RP X           

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

 
Datum 2013-08-29 

Nr Namn Par
-ti 

När- 
varo 

§ § § Anteckningar 
 

 Ersättare    Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

1. Tomas Lundberg M            

2. Fredrik Stark M            

3. Christoffer Laz M            

4. Anders Härdelin M            

5. Olle Helt M            

6. Kjell Hedlund M            

7.  Kerstin Haraldsson C            

8.  Birger Svensson C            

9.  Bengt Holm C            

10.  Susanne Östergaard FP            

11. Johan Sandberg FP            

12.  Johannes Chen KD X           

13. Rune Kronkvist S X          Tj ers 

14.  Tina Lindqvist S            

15. Stefan Österhof S            

16.  Ingrid Nilsson S            

17. Nils Nilsson S            

18. Johanna Magnusson S            

19. Hans Häll S X           

20.  Marie Ohlsson S            

21. Ally Karlsson V            

22. Omid Hassib V            

23. Helena Augustsson MP X          Tj ers 

24.  Mats Olsson MP X          Tj ers 

25.  Björn Brink SD X          Tj ers 

26. Vakant SD            

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

 
Datum 2013-08-29 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ § § Anteckningar 
 

 Ersättare   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Per Ericsson RP             

29. Birgitta Larsson RP            
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/5 

§ 171 Justering av dagordningen   

Sammanfattning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, (FP) föreslår att dagordningen justeras enlig följande: 
 
Kommunfullmäktigeledamot Hillevi Andersson, (C) tillåts ställa en fråga till Kommunstyrelsen 
ordförande Roger Fredriksson (M) om Fixarlaget.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen. 
_________________ 
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

2013/6 

§ 172 Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Tage Andersson ställer en fråga om den förändrade detaljplanen med en byggnad om fyra våningar 
för Släggan 1. Den kommer att påverka ljusinsläpp i hans fastighet.  
 
Ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden Lena Karstensson (M) besvarar frågan och medger att 
viss påverkan kommer att ske. Den gamla detaljplanen är från 1944. Med anledning av behovet av 
trygghetsboende måste detaljplanen ändras. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet. 
_____________________ 
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/24 

§ 173 Fyllnadsval efter Ann-Margreth Fransson Modliba (S), ledamot i Fritid- och kul-
turnämnden  

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-06-19 KF §146/2013 2013-06-19, Anhållan om 

entledigande som ledamot i Fritid- och 
kulturnämnden, Ann-Margreth Fransson 
Modliba, samt nyval 

   

2 Handling 2013-05-10 Anhållan om entledigande som ledamot i 
Fritid- och kulturnämnden, Ann-Margreth 
Fransson Modliba 

   

Sammanfattning 
Fyllnadsval efter Ann-Margreth Fransson Modliba (S), ledamot i Fritid- och kulturnämnden. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Amani El-Ali (S) till ny ledamot i Fritid- och kulturnämnden. 
_____________________ 
Exp: 
Amani El-Ali  
Fritid- och kulturnämnden  
Personalenheten 
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson 
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/259 

§ 174 Anmälan av medborgarförslag från Bengt Wihlstrand om en minnestavla över 
Astrid Einarsson   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-08-12 Medborgarförslag om en minnestavla över 

Astrid Einarsson, Bengt Wihlstrand 
   

Bengt Wihlstrand har lämnat in följande medborgarförslag om en minnestavla över Astrid Einars-
son. 

Sammanfattning 
”Bengt Wihlstrand vill på detta sätt erinra om och lyfta fram teckningslärare Astrid Einarssons in-
sats för bevarande av stadskärnans äldre bebyggelse i Ronneby. 
 
Jane Betts har vid sina guidade stadsvandringar framhållit Astrids insats för bevarande av Bergsla-
gens kulturbyggnader och själv var jag närvarande när Astrid häll ett allmänt möte på torget för att 
diskutera den nya sparbanksbyggnationen och dess utformning. På platsen för denna låg en något 
förfallen trädgård med paviljonger, som enligt Astrid borde kunna bli en turistattraktion om den 
iståndsattes. 
 
Resultatet av detta möte blev att tornet som stod där kopierades och blev till det torn vi idag kan se 
vid torget. 
 
Det finns säkert flera personer som känner till detta och som liksom jag tycker att Astrid på något 
sätt bör få ett offentligt erkännande för sina insatser för Ronneby. Kanske en minnestavla av något 
slag.” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för 
vidare beredning. 
_____________________ 
Exp: 
Bengt Wihlstrand 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/262 

§ 175 Anmälan av medborgarförslag från Tobias Jersheim om en lekplats på torget   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-08-16 Medborgarförslag om en lekplats på tor-

get, Tobias Jersheim 
   

Tobias Jersheim har lämnat in följande medborgarförslag om en lekplats på torget. 

Sammanfattning 
”Ronneby torg är en ganska ogästvänlig plats för våra barn. Bara grått och sten överallt. Mitt för-
slag är att bygga en lekplats på torget. För tillfället är det bara den farliga fontänen och stenmuren 
som bjuder in till lek.  
 
Om vi ska få liv i stadskärnan och om torget ska bli en plats för våra barnfamiljer så behövs det 
något som får oss att dröja oss kvar. Idag är det en öde stenplan som folk skyndar sig över med un-
dantag för glasskioskens uteservering sommartid.  
 
I framtiden ser jag istället en mötesplats för våra barn fylld med lek, skratt och äventyrslust. Lek-
platsen behöver inte vara traditionellt utformad med gungställning och rutschkana utan kunde till 
exempel vara en temalekplats eller hinderbana.” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium för 
vidare beredning. 
_____________________ 
Exp: 
Tobias Jersheim 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

2013/284 

§ 176 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från 
kommunfullmäktigeledamot Hillevi Andersson (C) gällande "Fixarlagets" upphöran-
de av verksamheten 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-08-30 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordfö-

rande Roger Fredriksson (M) från kom-
munfullmäktigeledamot Hillevi Andersson 
(C) gällande "Fixarlagets" upphörande av 
verksamheten, Hillevi Andersson 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Hillevi Andersson (C) ställer följande fråga till Kommunstyrelsens 
ordförande Roger Fredriksson (M) gällande "Fixarlagets" upphörande av verksamheten. 

Sammanfattning 
”Efter ”Fixarlagets” upphörande har det kommit till min kännedom att det finns en oro hos dem 
som tidigare anlitat denna tjänst och det verkar som att många inte vet vart de skall vända sig för att 
få fortsatt hjälp med diverse sysslor som tidigare utförts genom ”Fixarlaget”. 
 

1. Nu undrar jag om förvaltningen på något sätt har informerat de som köpt tjänster genom 
”Fixarlaget vart de kan vända sig istället? 

2. Eller om inte någon sådan information har gått ut, kan ni tänka er att ge ut en sådan informa-
tion?” 

 
Kommunstyrelsen ordförande Roger Fredriksson (M) besvarar frågan enligt följande: 
Arbetsmarknadsenheten och pensionärsorganisationen samarbetar och pensionärsorganisationen 
förmedlar information till sina medlemmar om hur de kan få hjälp i fortsättningen
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Hillevi Andersson 
Roger Fredriksson 
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/131 

§ 177 Detaljplan Kalleberga 1:26 med flera   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-08-09 KS §204/2013 2013-08-13, Detaljplan 

Kalleberga 1:26 m fl antagande 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §204/2013 2013-06-10, Detaljplan 
Kalleberga 1:26 m fl, antagande 

   

3 Handling 2013-06-05 Kalleberga 1:26 - Ny detaljplan § 
101/2013, Miljö- och byggnadsnämn-
den 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-06-04 Detaljplan Kalleberga 1:26 antagande     

5 Beslut allmänt ärende 2013-05-07 KS §135/2013 2013-05-07, Detaljplan 
Kalleberga 1:26 

   

6 Beslut allmänt ärende 2013-04-22 KS AU §129/2013 2013-04-22, De-
taljplan Kalleberga 1:26 

   

7 Handling 2013-04-05 Detaljplan Kalleberga 1:26 m fl    

 
Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Detaljplanen omfattar ett område i den nordvästra delen av Kallinge samhälle. Området begränsas i 
stort av Värperydsvägen i väster, Flottiljvägen och Strömmaslättsvägen i norr, Brantaforsvägen i 
öster och Fanjunkarevägen i söder. 
 
Planens syfte är att ersätta befintliga detaljplaner samt detaljplanelägga tidigare ej planlagda områ-
den för bostadsändamål. De nya bestämmelserna ska svara mot dagens behov gällande byggrätt och 
uppförande, men även bidra till att vidmakthålla befintlig bebyggelsekaraktär inom homogena be-
byggelsegrupper. Den nya detaljplanen ersätter 9 äldre detaljplaner (upprättade mellan åren 1963 
och 1970) samtidigt som ca 60 befintliga fastigheter i samhället planläggs. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2006-11-16 § 245 att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att upp-
rätta ett programförslag för den norra delen av Kallinge. Ett planprogram med syfte att hitta ett 
lämpligt sätt att hantera inaktuella detaljplaner upprättades och var föremål för samråd under som-
maren 2008. Efter samrådet föreslogs att programområdet skulle delas upp i mindre delar för att 
kunna hanteras enligt olika principer. Byggnadsnämnden beslutade 2008-09-05 § 240 att ge sam-
hällsbyggnadsenheten i uppdrag att fortsätta detaljplanearbetet och att planområdet skulle delas upp 
och hanteras enligt de föreslagna principerna. 2009-05-14 § 105 beslutade Byggnadsnämnden om 
att skicka ut förslag till detaljplan på samråd. Samråd skedde under sommaren 2009. Ett utställ-
ningsförslag har ställts ut under tiden 2013-04-08 t.o.m 2013-05-06. Under utställningen inkom 
synpunkter som föranlett mindre revideringar av planförslaget. Miljö- och byggnadsnämnden god-
kände detaljplanen 2013-05-23 §101.  
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Till planprogrammet upprättades även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med tonvikt på bul-
ler både från vägtrafik och flygplanstrafik på F17. I den nu aktuella detaljplanen har inte MKB:n 
reviderats eftersom inga nya tomter för bostäder föreslås i området med tanke på flygbullersituatio-
nen. Detaljplanen anses inte innebära en betydande miljöpåverkan.  

Bedömning 
Detaljplaneförslaget har reviderats gällande skrivning av bestämmelserna Utnyttjande-
grad/Fastighetsindelning för bestämmelsen e1, e4 och e6 gällande tomt/fastighet/område.  
B-området öster om Kalleberga 1:59 undantas från detaljplanen, då detta markområde regleras i den 
för området gällande detaljplanen.  
 
Under utställningstiden inkom synpunkter från ägaren till fastigheten Kalleberga 9:85 att man vill 
utöka sin fastighet ytterligare två meter norrut. Aktuellt område utgör NATUR i planförslaget. En 
utökning av fastigheten Kalleberga 9:85 med ytterligare 2 meter innebär ändring av denna yta från 
allmän platsmark till kvartersmark vilket inte kan anses som en mindre förändring. Detta skulle 
medföra att detaljplanen skulle ställas ut på nytt. En ytterligare utställning endast med hänsyn till 
detta kan inte anses rimlig då hänsyn har tagits till tidigare inlämnat önskemål.  
 
I planbeskrivningen har skrivningen gällande flytt av förskolan har reviderats under rubriken Ar-
betsplatser och bebyggelse. I genomförandebeskrivningen har, under rubriken Fastighetsbildning, 
del av fastigheterna Kalleberga 1:27,6:8, 6:250 och 6:251 förts in och Kalleberga 9:30 tagits bort.  

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade detaljplanen och skickar vidare till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den reviderade detaljplanen och föreslår Kommunfullmäk-
tige att besluta att anta detaljplanen för Kalleberga 1:26 m fl. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Kalleberga 1:26 med flera. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/147 

§ 178 Detaljplan för Släggan 1 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-08-09 KS §205/2013 2013-08-13, Detaljplan för 

Släggan 1 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-05 Detaljplan till ks 13 augusti     

3 Handling 2013-07-01 Miljö- och byggnadsnämnden 
§123/2013, Detaljplan för Släggan 1, 
Miljö- och byggnadsnämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-06-04 KS §198/2013 2013-06-04, Detaljplan för 
Släggan 1 

   

5 Beslut allmänt ärende 2013-05-24 KS AU §195/2013 2013-05-27, Detaljplan 
för Släggan 1 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-24 Detaljplan för Släggan 1     

7 Beslut allmänt ärende 2013-05-07 KS §136/2013 2013-05-07, Detaljplan 
för Släggan 1 

   

8 Beslut allmänt ärende 2013-04-22 KS AU §130/2013 2013-04-22, De-
taljplan för Släggan 1 

   

9 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-16 Detaljplan för Släggan 1     

 
Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning  
Adress: Peder Holmsgatan/Götgatan 

 
Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för Släggan 1 i Ronneby. 
 
Samtliga handlingarna finns på följande länk:  
http://www.ronneby.se/slaggan . 

Bedömning  
Gällande detaljplan tillåter endast 2 plan. Förslaget är att bygga ett fyravåningshus med en 
byggnadsarea som uppgår till cirka 275 kvm. 
Planen har varit utsänt på granskning under tiden 28 maj tom 18 juni 2013. Inkomna synpunkter 
finns redovisade i granskningsutlåtande. Ägaren till Bollen 6 motsätter sig planändringen. Han 
menar bl. a. att ett högre hus kommer att påverka hans planerade solanläggning på ett mycket nega-
tivt sätt. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 19 juni 2103, § 234, att godkänna planförsla-
get upprättat den 18 april 2013 och reviderat den 23 maj 2013 och skicka detsamma vidare 
till kommunfullmäktige för antagande. 

http://www.ronneby.se/slaggan�
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Kommunfullmäktige 2013-08-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att planförslaget upprättat den 18 april 2013 och reviderat den 23 maj 
2013 skickas till kommunfullmäktige för antagande.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplaneförlaget och föreslår Kommunfullmäktige att 
besluta att anta detaljplanen för Släggan 1. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för Släggan 1. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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2012/175 

§ 179 Internationell strategi för Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-08-09 KS §206/2013 2013-08-13, Internationell 

strategi för Ronneby kommun 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §209/2013 2013-06-10, Internatio-
nell strategi för Ronneby kommun 

   

3 Handling 2013-05-31 Utkast Internationell Strategi för Ron-
neby kommun 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-31 Internationell strategi för Ronneby kom-
mun 2013-2015  

   

5 Handling 2013-05-31 Remissyttrande från Fritid- och kultur-
nämnden gällande Internationell strategi 
för Ronneby kommun 

   

6 Handling 2013-05-31 Remissyttrande från Äldrenämnden 
gällande Internationell strategi för 
Ronneby kommun 

   

7 Handling 2013-05-31 Remissyttrande från Utbildnings-
nämnden gällande Internationell stra-
tegi för Ronneby kommun 

   

8 Handling 2013-05-31 Remissyttrande från Socialnämnden 
gällande Internationell strategi för 
Ronneby kommun 

   

9 Remissvar utg. remiss 2013-05-27 Remissyttrande gällande Internationell 
strategi för Ronneby kommun,, Tek-
niska förvaltningen 

   

10 Beslut allmänt ärende 2013-04-22 KS AU §127/2013 2013-04-22, Inter-
nationell strategi för Ronneby kom-
mun 

   

11 Handling 2013-03-04 Remissutkast till internationell strategi 
för Ronneby kommun, Johan Sande-
värn 

   

12 Beslut allmänt ärende 2012-10-12 KS AU §364/2012 2012-10-15, Inter-
nationell strategi för Ronneby kom-
mun 

   

13 Handling 2012-10-01 Val av ledamöter i arbetsgrupp för 
ledamöter i Ronneby kommuns Inter-
nationella Strategi UN § 115/2012, 
Utbildningsnämnden 
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14 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §336/2012 2012-10-01, Lä-

gesrapport internationell strategi för 
Ronneby kommun 

   

15 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-24 Lägesrapport internationell strategi för 
Ronneby kommun  

   

16 Handling 2012-06-29 Beslut från ESF-projektet EU-
kompetens Småland-Blekinge om vil-
ka kommuner som antagits till stöd av 
EU-coach, Antagna kommuner i sats-
ningen med en EU-coach 

   

17 Handling 2012-06-29 Ronneby kommuns ansökan till ESF-
projektet EU-kompetens Småland 
Blekinge om att få stöd i det interna-
tionella arbetet av en EU-coach., An-
sökan EU-coach 

   

18 Beslut allmänt ärende 2012-06-19 KF §188/2012 2012-06-20, Beslut om 
en utformning av Internationell strate-
gi  för Ronneby kommun 

   

19 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §178/2012 2012-06-05, Internatio-
nell strategi för Ronneby kommun 

   

20 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §181/2012 2012-05-14, Inter-
nationell strategi för Ronneby kom-
mun 

   

21 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-04 Internationell strategi för Ronneby 
kommun  

   

 
 
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2012 att en internationell strategi skulle skrivas fram för 
Ronneby kommun. Detta för skapa en större tydlighet kring hur kommunen skall arbeta internatio-
nellt.  
 
Två arbetsgrupper har tillsatts för att arbeta fram strategin. En med tjänstmän från sex förvaltningar 
och två bolag samt en med politiker från fyra nämnder. 
I samband med beslut om att en internationell strategi skulle skrivas fram så gjordes en ansökan till 
det Europeiska Socialfondsprojektet EU-kompetens Småland Blekinge om att få ingå i projektets 
EU-coach satsning. Ronneby kommun valdes ut som en av sju kommuner att få stöd i arbetet med 
att skriva fram en internationell strategi samt utveckla ett transnationellt utbyte. 
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De två arbetsgrupperna har, lett av Johan Sandevärn som internationell samordnare och med stöd 
från EU-coachen Emmy Harlid, arbetat fram ett remissförslag till internationell strategi som skicka-
des ut till samtliga nämnder den 4 mars 2013 för internremiss fram till den 30 maj. Under remissytt-
randet har information om arbetet givits i fem nämnder och i KSAU. Sammanfattningsvis har fem 
remissyttranden inkommit. 
 
Remissyttranden 
Fritid- och Kulturnämnden 
Fritid- och Kulturnämnden tillstryker förslaget till internationell strategi med särskild vikt på för-
slaget till organisation och arbetsfördelning som nämnden tycker synliggör det internationella arbe-
tet i samtliga verksamheter. Nämndernas och chefsgruppens roll samt den årliga uppföljningen i 
bokslutsarbetet ger möjlighet att återkommande aktualisera kontakter och internationellt arbete. 
 
Socialnämnden 
Socialnämnden uppskattar strategins disposition och instämmer med intentionerna till att ny kun-
skap bidrar till kommunens utveckling. Nämnden påpekar dock att man saknar indikatorer till de 
övergripande mål som presenteras i strategin vilket skulle förenkla utvärdering och uppföljning. 
Nämnden saknar även en tydligare formulering avseende jämställdhet som innebär att tillkomman-
de handlingsplaner formulerar mätbara mål för genusperspektivet som redskap för jämställdhet. 
 
Socialnämnden påpekar också behovet av att Kommunfullmäktige tillför extra riktade resurser för 
att möjliggöra nämndens arbete med de internationella utvecklingsfrågorna. 
 
Tekniska förvaltningen 
Tekniska förvaltningen ser de fyra övergripande målen som relevanta och så även de fem priorite-
rade områdena. Förvaltningen anser att kopplingen till de kommunövergripande målen ger särskild 
tyngd till strategin och kopplingen till regionala och internationella strategier är bra. Dock saknas 
koppling till övriga kommunala styrdokument. Eftersom strategin utformats övergripande bör hand-
lingsplaner arbetas fram för samtliga områden för att inte göra strategin till en pappersprodukt.  
 
Utbildningsnämnden 
Utbildningsnämnden beskriver de fyra övergripande målen som väsentliga och väldefinierade för 
att uppnå strategins syfte. Så även de prioriterade områden och riktlinjer som presenteras. Tabellen 
som visar strategins koppling till andra dokument innebär ett pedagogiskt verktyg som förklarar 
sambanden på ett lättförståeligt sätt. Förslaget till organisation och arbetsfördelning beskrivs också 
som relevanta för strategin. 
 
Äldrenämnden 
Äldrenämnden saknar en djupare analys vad gäller integrationsfrågor vilket nämnden tycker bör 
uppmärksammas i det fortsatta arbetet med strategin. I rubriken för det prioriterade området "Håll-
bara städer" bör kommun ingå för att inte utesluta landsbygden. 

Bedömning 
Baserat på inkomna remissyttranden bedöms den internationella strategins disposition som tillfred-
ställande och relevant. De övergripande mål och prioriterade områden som föreslagits ses som vä-
sentliga för att genomföra strategins syfte. Där till instämmer man i de remissyttranden som in-
kommit med den föreslagna organisationen och arbetsfördelningen. 
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Socialnämnden och Tekniska förvaltningen har påpekat avsaknaden av indikatorer eller verktyg för 
att följa upp strategin på grund av dess övergripande utformning. Indikatorer som stöd för utvärde-
ringen och uppföljningen av det internationella arbetet kommer att presenteras i de verksamhetsspe-
cifika handlingsplaner som efter att strategin antagits i Kommunfullmäktige kommer att arbetas 
fram i och för verksamheterna. Detta kan förtydligas i strategin genom följande tillägg och/eller 
förändringar: 
 
- Under rubriken "Arbetsätt", första meningen efter "…de olika verksamheterna" sker tillägget 
"…utefter verksamhetsspecifika handlingsplaner." 
- Under rubriken "Uppföljning", andra meningen ändras till "Som stöd för uppföljningen presente-
ras i de verksamhetsspecifika handlingsplanerna specifika, mätbara och tidsatta mål och hur dessa 
bidrar till genomförandet av de övergripande målen i den internationella strategin." 
 
Socialnämnden och Äldrenämnden har lyft bejakandet utav jämställdhet och integration som två 
viktiga horisontella perspektiv. Jämställdhet, integration, miljö och folkhälsa är fyra generella per-
spektiv som används skall argumenteras för vid till exempel ansökan om regionala tillväxtmedel 
från Region Blekinge eller medel från Europeiska Socialfonden och Europeiska Regionala Utveck-
lingsfonden. Det är därför inte helt ologiskt att ställa upp liknande riktlinjer i Ronneby kommuns 
internationella strategi. Därför föreslås följande tillägg: 
 
- Under rubriken "Riktlinjer och prioriterade utvecklingsområden", Efter andra meningen sker 
tillägget "Samtliga insatser skall ske med hänsyn till jämställdhet, integration, miljö och folkhälsa." 
 
Äldrenämnden vill enligt sitt yttrande inkludera "kommuner" i rubriken "Hållbara städer". Många 
av de föreslagna prioriterade områdena är direkt kopplade till nationella eller Europeiska prioritera-
de områden för att på så sätt lättare kunna dra paralleller mellan lokala, nationella och internationel-
la målsättningar. "Hållbara städer" är ett sådant begrepp. Att området inbegriper kommuner fram-
kommer av den korta förklarande texten. Det är dock viktigt att poängtera att en hållbar stad inte är 
oberoende av en hållbar landsbygd och vice versa. Därför föreslås följande tillägg: 
 
- Under rubriken "Riktlinjer och prioriterade utvecklingsområden, fjärde stycket, första punkten 
görs följande tillägg "Landsbygdens roll skall inte förglömmas. En hållbar stad förutsätter en håll-
bar landsbygd och vice versa" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 
 
- Att efter föreslagna ändringar och kompletteringar anta Ronneby kommuns internationella strategi 
för 2013-2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att, efter föreslagna ändringar och kompletteringar, anta Ronneby 
kommuns internationella strategi för 2013-2015. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson, (RP) och Roger Fredriksson, (M). 

Yrkanden 
Sune Håkansson (RP) yrkar att årsredovisningen ska ske 2014 och 2015.  
 
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag om att anta Ronneby kommuns 
Internationella Strategi i sin helhet men med ändringen att meningen "Landsbygdens roll skall inte 
förglömmas” skall strykas ur strategidokumentet på sidan 4 samt yrkar bifall till Sune Håkanssons 
förslag att årsredovisningen ska ske 2014 och 2015. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Ronneby kommuns Internationella Strategi för 2013-2015 
enligt bilaga 1.

_____________________ 

 På sid 4 vänsterspalten första feta punkten där ska meningen "Landsbygdens roll 
skall inte förglömmas” utgå ur handlingen. Redovisningen ska ske vid årsbokslut år 2014 och 2015. 

Exp: 
Johan Sandevärn 
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2013/223 

§ 180 Överförmyndarnämndens anhållan om tilläggsanslag   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-08-09 KS §208/2013 2013-08-13, Anhållan om 

tilläggsanslag, Överförmyndarnämnden 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §215/2013 2013-06-10, Anhållan 
om tilläggsanslag 

   

3 Handling 2013-06-05 Anhållan om tilläggsanslag, Överför-
myndarnämnden 

   

 
Överförmyndarnämnden § 527/2013 
 
Ordförande Kristina Valtersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Med anledning av ökade kostnader för arvodering av ställföreträdare, vilka redovisas i rapport för 
tertial I 2013, gör nämnden framställan om tilläggsanslag. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att göra framställan om tilläggsanslag med 250 tkr för 2013. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Överförmyndarnämnden i uppdrag att avvakta Tertialuppfölj-
ning II, därefter återkomma till Kommunfullmäktige i ärendet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kristina Valtersson, (C). 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Överförmyndarnämnden i uppdrag att avvakta Tertialuppfölj-
ning II, därefter återkomma till Kommunfullmäktige i ärendet. 
_____________________ 
Exp: 
Överförmyndarnämnden 
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2013/202 

§ 181 Valdistriktsindelning m m inför valen 2014 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-08-09 KS §212/2013 2013-08-13, Valdistriktsin-

delning m m inför valen 2014 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU §207/2013 2013-06-10, Valdi-
striktsindelning m m inför valen 2014 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-21 Valdistriktsindelning m m inför valen 
2014  

   

 
Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
 
Valdistrikt 
Kommunen ska enligt 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) se över indelningen i valdistrikt året närmast 
före det år då ordinarie val till risdagen ska hållas. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 och fler än 2000 
röstberättigade. Länsstyrelsen ska besluta om kommunens indelning i valdistrikt på förslag av 
kommunfullmäktige. 
 
Valkretsar 
I 4 kap. vallagen finns bestämmelser om valkretsar. En valkrets ska utformas så att den får minst 15 
kommunfullmäktigeledamöter. Valkretsen ska ha en sammanhängande gränslinje, om det inte finns 
särskilda skäl för något annat. Antalet fullmäktigeledamöter ska fördelas så jämt som möjligt. 
 
Valnämnden i Ronneby kommun 
Valnämnden i Ronneby kommun har vid sitt sammanträde fattat beslut om att föreslå oförändrad 
indelning av valdistrikt inför EU-valet och de svenska valen år 2014. 

Bedömning 
Invånarantalet per valdistrikt har inte nämnvärt varken ökat eller minskat. Det saknas därför skäl att 
förändra nuvarande valkretsindelning. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nuvarande valdistriktsindelning för valen 2014: 
Centrum, Fredriksberg, Hulta, Blekan, Lugnet, Espedalen, Älgbacken, Persborg, Varan, Hassel-
stad/Eringboda, Häggatorp, Kalleberga, Kallinge, Backaryd/Öljehult, Förkärla/Listerby Norra, Lis-
terby Södra, Hjortsberga/Edestad, Bräkne-Hoby landsbygd och Bräkne-Hoby samhälle. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nuvarande valdistriktsindelning för valen 2014 och över-
lämnar ärendet till Länsstyrelsen för godkännande. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson, (RP) Mats Paulsson, (C) JanAnders Palmqvist, (S) Roger Fred-
riksson, (M) Kjell GG Johansson, (M) och Peter Bowin, (V). 

Yrkanden 
Sune Håkansson, (RP) yrkar på tillägg till beslutet enligt följande, ”samt att kommunen ska utgöra 
en valkrets”. 
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt yrkar bifall till Sune Hå-
kanssons förslag om att kommunen ska utgöra en valkrets.  
JanAnders Palmqvist och Peter Bowin instämmer i Sune Håkanssons yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nuvarande valdistriktsindelning för valen 2014 och över-
lämnar ärendet till Länsstyrelsen för godkännande med tillägget att Ronneby kommun utgör en val-
krets. 
_____________________ 
Exp: 
Länsstyrelsen
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2013/275 

§ 182 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Roger Gardell (FP) 
och Anna Carlbrant (RP) angående att anlägga en näridrottsplats i Brunns-
valls/Älgbackenområdet   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-08-28 Motion från Roger Gardell (FP) och Anna 

Carlbrant (RP) angående att anlägga en 
näridrottsplats i Brunns-
valls/Älgbackenområdet 

   

 
Kommunfullmäktigeledamöterna Roger Gardell (FP) och Anna Carlbrant (RP) har lämnat in föl-
jande motion angående att anlägga en näridrottsplats i Brunnsvalls/Älgbackenområdet. 

Sammanfattning 
”Under några år har en minskning skett gällande föreningsaktiva ungdomar i vår kommun. Det in-
nebär att idag går många ungdomar utan att tillhöra någon förening och sysselsätter sig då på något 
annat sätt eller inte alls. Vi ser vikten av sysselsättning för alla. 
 
Vi har denna vår och sommar sett ett stort behov av en näridrottsplats någonstans i området runt 
Älgbacken eller Brunnsvallsområdet. Under våren har det varit stora problem med att många perso-
ner tar sig in på Brunnsvallen efter stängningstid och brukar planerna, vilket i sin tur bidragit till en 
försämring av dem. En näridrottsplats kan anläggas i den nya dammen eller bakom Knut Hahnssko-
lan på den befintliga parkeringen. Denna parkering är det sällan mycket bilar på och skulle tjäna sitt 
syfte bättre som aktivitetsyta. Detta är två förslag på platser med det finns säkert fler, vilket en ut-
redning får titta på. 
 
Ser man på de tre näridrottsplatser som idag finns så är det stor nyttjandegrad på dem och de är väl-
digt uppskattade. 
 
För oss är det viktigt att ungdomar ges möjligheter att rör på sig och genom dess förslag ökar dessa 
möjligheter. 
 
Yrkande: 

 
• Anlägg en näridrottsplats i anknytning till Älgbacken och Brunnsvallsområdet, förslagsvis i 

dammen på Brunnsvallen eller bakom Knut Hansskolan på den befintliga parkeringen.” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 
Roger Gardell 
Anna Carlbrant 
Kommunledningsförvaltningen  
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