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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/17 

§ 287  Justering av dagordning 
 
 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enlig följande: 
 

• Som nytt ärenden efter punkt 3 behandlas, 3A, anhållan om entledigande från uppdrag som 
ersättare i Fritid- och kulturnämnden, Jennie Liljerum, S. 

 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen. 
_____________________ 
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Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/18 

§ 288  Allmänhetens frågestund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera till protokollet att inga frågor ställts från allmänheten. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/4 

§ 289  Fyllnadsval efter Monika Lindqvist, S, ledamot i Kommunstyrelsen och 
ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-09-19 KF §245/2012 2012-09-27, Fyllnadsval 

efter Monika Lindqvist, S, ledamot i 
Kommunstyrelsen och ersättare i 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 

   

2 Handling 2012-07-24 Anhållan om entledigande från uppdrag 
som ledamot i Kommunstyrelsen och 
som ersättare i Kommunstyrelsens 
Arbetsutskott, Monika Lindqvist, S, samt 
nyval 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-08-29 KF §215/2012 2012-08-30, Anhållan om 
entledigande från uppdrag som ledamot i 
Kommunstyrelsen och som ersättare i 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Monika 
Lindqvist, S, samt nyval 

   

Sammanfattning 
Fyllnadsval efter Monika Lindqvist, S, ledamot i Kommunstyrelsen och ersättare i 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Malin Norfall till ledamot i kommunstyrelsen och Monica 
Lindqvist som ersättare i kommunstyrelsen 
_____________________ 
Exp: 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

Annbritt Olsson 

Malin Norfall 

Monica Lindqvist 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/4 

§ 290  Anhållan om entledigande från mitt uppdrag som ersättare i fritids- och 
kulturnämnden, Jennie Liljerum, S  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-09 Anhållan om entledigande från mitt 

uppdrag som ersättare i fritids- och 
kulturnämnden, Jennie Liljerum, S 

   

Sammanfattning 
Jennie Liljerum, S, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Fritid- och 
kulturnämnden , samt nyval. 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Jennie Liljerum, S, från uppdrag som ersättare i Fritid- och 
kulturnämnden. 
Val av ersättare efter Jennie Liljerum bordläggs till nästkommande sammanträde. 
_____________________ 
Exp: 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson 
Jennie Liljerum
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Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/351 

§ 291  Anmälan av medborgarförslag från Gisela Håkansson angående lekplatsen på 
Kalleberga Hallar, Synaregatan 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-15 Medborgarförslag angående lekplatsen på 

Kalleberga Hallar, Synaregatan, Gisela 
Håkansson 

   

 
 
Gisela Håkansson, Ronneby har lämnat in följande medborgarförslag angående lekplatsen på 
Kalleberga Hallar. 

Sammanfattning 
”Att lekplatsen på Kalleberga Hallar(Synaregatan) får vara kvar. Det är flera barn boende i området 
och flera barnfamiljer flyttar dit. Flera hus säljs och köps av barnfamiljer. För att komma till 
närmaste lekplats får hårt trafikerad väg passeras. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Tekniska Förvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 

Gisela Håkansson 

Kommunfullmäktige presidium 
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Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/312 

§ 292  Besvarande av interpellation från tjänstgörande ersättare Per Ericsson, RP 
och kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP till Kommunstyrelsens 
ordförande Roger Fredriksson, M och vice ordförande JanAnders Palmqvist, S 
angående Jas i Ronneby 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-09 Svar på interpellation från Sune 

Håkansson angående JAS i Ronneby, 
JanAnders Palmqvist 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-09-25 KF §257/2012 2012-09-27, Anmälan av 
interpellation till Kommunstyrelsens 
ordförande Roger Fredriksson angående 
Jas i Ronneby 

   

3 Handling 2012-09-18 Interpellation till Kommunstyrelsens 
ordförande Roger Fredriksson angående 
Jas i Ronneby, Per Ericsson, RP och 
Sune Håkansson, RP 

   

 
 
Kommunfullmäktige ledamoten Sune Håkansson, RP, har lämnat in följande interpellation ställd till 
Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, angående Jas i Ronneby. 

Sammanfattning 
Den 3 september 2012 skriver Bengt Mauritzson på sin blogg med rubriken Jas kostar Ronneby 
miljoner. Mauritzson går till angrepp dels mot kommunens förre kommunalråd, men även vårt 
nuvarande kommunalråd torde kunna känna sig träffad. 
En snabb rannsakning av både minnen och protokoll antyder att de av Mauritzson väckta frågorna 
knappast har lyfts fram till offentlig debatt, exempelvis i fullmäktige. F17:s placering i vår kommun 
har förvisso både för- och nackdelar. På den positiva sidan finns arbetstillfällena, på den negativa 
sidan miljöproblemen. 
Frågan till JAP blir: Vilka överväganden gjorde Du under Din tid i den politiska ledningen?  
Frågan till RF blir: Avser Du att agera i frågan? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Sammanfattning 
Sune Håkansson ställer i sin interpellation frågan om vilka överväganden som gjorts under tidigare 
mandatperioder och hur nuvarande kommunalråd avser att agera. 
 
Svar av JanAnders Palmqvist på interpellation från Per Ericsson och Sune 
Håkansson om JAS i Ronneby 
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Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Under lång tid har det varit ett mycket väl utvecklat samarbete mellan F17 och Ronneby kommun. 
Ett samarbete som haft till syfte att skapa goda förutsättningar för att bevara och utveckla F 17 i 
Kallinge. 
Det har handlat om fysiska förutsättningar, där fullmäktige i Ronneby varit delaktig i bland annat 
översiktsplaner och detaljplaner. Kommunen har deltagit aktivt i processer kring miljötillstånd för 
flygverksamheten. Det har också handlat om ”mjuka” frågor, där som exempel kan nämnas 
samverkan kring personalförsörjning. Ett samarbete som skett i samverkan mellan de olika 
försvarsgrenarna i Blekinge och flera kommuner. Självklart är det så att flera svåra överväganden 
har fått göras, framför allt när det gäller den fysiska planeringen, men inriktningen har varit tydlig. 
Kommunen ska göra vad den kan göra, för att F 17 ska få goda förutsättningar att utvecklas i 
Ronneby.  
 
Svar av Roger Fredriksson på interpellation från Per Ericsson och Sune Håkansson 
angående JAS i Ronneby  
 
Jag avser fortsätta hanteringen av frågor som rör F17 i enlighet med den inriktning, som kommunen 
tidigare har haft. Med det vill jag ha säga, att jag anser det är av stor vikt att F17 finns kvar och kan 
utvecklas på ett bra sätt i Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Sune Håkansson, RP, Peter 
Bowin, V och Per Ericsson, RP 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera diskussionen till protokollet. 
_____________________
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Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/349 

§ 293  Besvarande av interpellation från tjänstgörande ersättare Mats Olsson, MP till 
Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen 
Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden 
SOSFS 2012:12 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-11 KF §282/2012 2012-10-09, Anmälan av 

interpellation från tjänstgörande ersättare 
Mats Olsson, MP  till Äldrenämndens 
ordförande Susanne Lundgren, M, 
angående den nya författningen Ansvaret 
för personer med demenssjukdom och 
bemanning i särskilda boenden SOSFS 
2012:12 

   

2 Handling 2012-10-11 Interpellation från tjänstgörande ersättare 
Mats Olsson, MP angående den nya 
författningen Ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i 
särskilda boenden SOSFS 2012:12, Mats 
Olsson, MP 

   

 
 
Tjänstgörande kommunfullmäktigeersättare Mats Olsson, MP, har lämnat in följande interpellation 
ställd till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen 
Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12. 

Sammanfattning 
”Ur författningen och de allmänna råden kan vi läsa. Att nämnden ska säkerställa att varje särskilt 
boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt att personal snabbt 
kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan 
ge honom eller henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och 
hälsa. 
Dygnet runt ha tillgång till någon i personalen som kan stödja och vägleda den övriga personalen i 
arbetet med att genomföra insatserna. Dygnet runt ha tillgång till någon i personalen som har 
befogenhet att omfördela arbetsuppgifter i syfte att tillgodose nya eller förändrade behov av insatser 
hos en person med demenssjukdom. 
 
Fråga 1. Hur ser äldrenämndens ordförande på den nya författningen?  
 
Fråga 2. Hur ser bemanningen ut idag på våra boende där det bor en person med demenssjukdom? 
Är den tillräcklig, dvs kan personal snabbt dygnet runt hjälpa en demensdrabbad brukare och har 
någon i personalen befogenheter att omfördela arbetsuppgifter? 
 
Fråga 3. Om svaret är nej på fråga 2, hur har/tänker äldrenämnden arbeta med frågan/författningen 
då den träder i kraft 2014?” 
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Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 25 oktober 2012. 
 
Sammanfattning 
Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M har begärt att få ytterligare tid på sig att sätta sig 
in i ämnet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 november 2012. 
_____________________ 
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Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/357 

§ 294  Anmälan interpellation till Kommunalrådet Roger Fredriksson angående 
stadsträdgården från kf ledamot Willy Persson, KD 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-22 Interpellation till Kommunalrådet Roger 

Fredriksson angående stadsträdgården, 
Willy Persson, KD 

   

 
 
Kommunfullmäktige ledamoten Willy Persson, KD har lämnat in följande interpellation ställd till 
Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, angående stadsträdgården i Ronneby. 

Sammanfattning 
”Stadsträdgården i Sörbyområdet har varit föremål för debatt i kommunfullmäktige i många år, om 
dess vara eller inte vara i kommunens ägo.  
Parkförvaltningen har använt stadsträdgården för att driva fram sommarblommorna samt för att låta 
en del växter övervintra. Där finns även utomhusyta på ca 12000 m2 till förvaring av parkmaterial 
som parkförvaltningen förfogar över. 
Kommunfullmäktige har beslutat på förslag av Ronnebyalliansen att stadsträdgården skall läggas 
ner, avvecklas och säljas. 
Sommaren 2012 skulle vara slutet för anläggningen i kommunens drift. Men i höst har man satt in 
växter för övervintring. 
Allmänheten är ju undrande. 
Vad ska hända med stadsträdgården? 
Utreder man fortfarande? 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. 
_____________________ 
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Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/369 

§ 295  Anmälan av interpellation till Fritid- och kultnämndens ordförande Nils 
Ingmar Thorell, FP angående samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby, 
från Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-29 Interpellation till Fritid- och kultnämndens 

ordförande Nils Ingmar Thorell, FP 
angående samlokalisering av turistbyrå till 
biblioteket i Ronneby, Tommy Andersson, 
S 

   

 
 
Kommunfullmäktiges ledamot Tommy Andersson, S har ingett en interpellation ställd till Fritid- 
och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, angående samlokalisering av turistbyrå till 
biblioteket i Ronneby. 

Sammanfattning 
”Under § 105, 2012-10-11, beslutade Fritid- och kulturnämnden ”….att undersöka möjligheten till 
samlokalisering av biblioteket och turistbyrån för genomförande under våren 2013…” 
 
Underlaget för nämnden att göra denna ambitionssänkning ryms på 7,5 rader. Turistbyråns roll eller 
vad vi vill med turismen i ett framtida Ronneby nämns inte. 
 
Enligt mitt förmenande är detta något förvånande. 
 
Jag anser att vi skall satsa på turismen i Ronneby. Detta gör vi bäst med en ”laddad” turistbyrå 
sprängfylld på innehåll av olika slag, i nära samverkan med näringen. 
 
Biblioteket i sin tur, har sin viktiga roll och sitt uppdrag bra som det är. 
 
Vad är det som får fritid- och kulturnämnden och dess ordförande och tro att turismen i Ronneby 
kommun kommer att blomstra när vi reducerar turistbyråns verksamhet till att enbart bli en 
informationsdel på biblioteket? 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. 
_____________________ 
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Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/370 

§ 296  Fråga till ordförande för AB Ronnebyhus  om hur företaget avser skydda 
cykelägare mot skadegörelse på Älgbacken från fullmäktigeledamoten Anna 
Carlbrant, RP 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-24 Fråga till ordförande för Ronnebyhus om 

det i samband med ombyggnad på 
Älgbacken kommer att göra något för att 
skydda cykelägarna?, Anna Carlbrant, RP 

   

 
 
Kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant, RP har lämnat in följande fråga till AB Ronnebyhus 
ordförande Ronny Pettersson, V om hur företaget avser skydda cykelägare mot skadegörelse på 
Älgbacken 

Sammanfattning 
” En kort promenad runt hyresbostäderna på Älgbacken, eller ett besök i de gemensamma 
cykelförråden vittnar om en massa cykelmassaker. 
I nuläget byggs de enskilda lägenhetsförråden om för att bli mer inbrottssäkra. Dessa förråd är mer 
tänkta för att förvara innehavarens lösöre än att förvara dess cyklar. 
Min fråga är om det i samband med ombyggnationen kommer att göras något för att skydda 
cykelägarna mot den skadegörelse som pågår i området? Kommer förråden att bli större för att få 
plats även med cyklar? 
Om svaren är nej… skulle inte kameraövervakning i de gemensamma förråden vara en lösning?” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. 
_____________________ 
Exp: 

Ronny Pettersson 

Sven-Olof Klasson 
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2012/174 

§ 297  Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-05 KS §267/2012 2012-10-09, Nya riktlinjer 

för serverings- och provsmakningstillstånd 
samt för servering och detaljhandel med 
folköl, Ronneby kommun 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-09-12 KS AU §320/2012 2012-09-17, 320  Nya 
riktlinjer för serverings- och 
provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl, Ronneby 
kommun 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-06 Förslag till beslut     

4 Handling 2012-09-03 Yttrande gällande nya riktlinjer för 
serverings och provsmakningstillstån 
samt för servering och detaljhandel med 
folköl för Ronneby kommun, 
Polismyndigheten i Blekinge län 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-03 Yttrande  Folkhälsorådet     

6 Remiss utg. 2012-07-03 Folkhälsorådet besvaras senast 2012-09-
05 

   

7 Remiss utg. 2012-07-03 Polisen besvaras senast 2012-09-05    

8 Beslut allmänt ärende 2012-06-19 KF §186/2012 2012-06-20, Beslut att 
anta nya riktlinjer för serverings- och 
provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl för Ronneby 
kommun 

   

9 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §176/2012 2012-06-05, Nya riktlinjer 
för serverings- och 
provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl, Ronneby 
kommun 

   

10 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §179/2012 2012-05-14, Nya 
riktlinjer för serverings- och 
provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl, Ronneby 
kommun 

   

11 Handling 2012-05-04 Nya riktlinjer för provsmaknings- och 
serveringstillstånd samt för servering och 
detaljhandel med folköl, Ronneby 
kommun, Socialnämnden 

   

 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2012-06-20 § 186 beslutat att återemittera ärendet 
gällande, Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och 
detaljhandel med folköl, till Kommunstyrelsen och att ärendet sänds på remiss till Polisen och 
Folkhälsorådet.    
 
Yttranden har inkommit från Polisen och Folkhälsorådet. Yttranden bifogas.    
 
Polismyndigheten anger att det har inget att erinra mot Ronneby kommuns nya riktlinjer. Till 
yttrandet bifogas en skrivelse från Närpolischefen i Ronneby där kommunens 
informationsskyldighet, tillsyn samt serveringstider kommenteras. Utvecklingen avseende 
krogrelaterade våldsbrott redovisas även.  
 
Folkhälsorådet yttrar sig över följande punkter:  
Villkor vid meddelande av serveringstillstånd – på sid 11 anser Folkhälsorådet att arrangemanget 
ersätts med idrottsarrangemanget och att bör ersätts med ska avseende servering i slutna sällskap 
 
Detaljhandel med och servering av folköl - på sid 14 anser Folkhälsorådet att, avseende information 
om regler för försäljning samt skyltar eller dekaler om 18-årsgräns, ersätts bör med ska.  
 
Folkhälsorådet påpekar även vikten av att kommunen ska vara restriktiva med 
utskänkningstillstånd.   

Bedömning 
Yttranden överlämnas till Kommunstyrelsen som underlag till beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna yttranden till Kommunstyrelsen som 
underlag till beslut.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna inkomna yttranden till Kommunfullmäktige och föreslår 
att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för 
servering och detaljhandel med folköl med ändringar enligt Folkhälsorådets yttrande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna inkomna yttranden till Kommunfullmäktige och föreslår 
att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för 
servering och detaljhandel med folköl med ändringar enligt Folkhälsorådets yttrande. 
 
Deltar i debatten 
I debatten deltar Kristina Valtersson, C, JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S och Peter 
Bowin, V. 
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Yrkanden 
 

1. Kristina Valtersson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
2. JanAnders Palmqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justeringen att 

serveringstider ska gälla till kl.02.00  
3. JanAnders Palmqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med justeringen ordet 

företrädesvis och huvudsakligen stryks på sid. 11 under punkt 14 stycke fyra. 
 
Peter Bowin yrkar bifall till JanAnders Palmqvists yrkanden. 

 
Propositionsordning nr 1 
 
Ordföranden ställer proposition enligt följande. 

1. Kommunstyrelsens förslag med serveringstid till kl. 03.00 
2. Kommunstyrelsens förslag jämte justering av serveringstid till kl.02.00 

Omröstningsresultat 
 

1. För bifall till kommunstyrelsens förslag röstar 31 ledamöter ja  
2. För bifall till JanAnders Palmqvists förslag röstar 18 ledamöter nej 

 
 

Propositionsordning nr 2 
 

1. Kommunstyrelsens förslag  
2. Kommunstyrelsens förslag jämte borttagande av orden företrädesvis och huvudsakligen 

Omröstningsresultat 
 
Kommunfullmäktige röstar bifall till kommunstyrelsens förslag  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för 
servering och detaljhandel med folköl med serveringstid till kl.03.00.  
_____________________ 
Exp: 

Socialnämnden  

Sofie Ceder 
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2012/176 

§ 298  Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-05 KS §268/2012 2012-10-09, 

Socialnämndens ej verkställda beslut 
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 
kap 6f§ Socialtjänstlagen, kvartal 2 

   

2 Handling 2012-09-04 Ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ 
Socialtjänstlagen, kvartal 2, 
Socialnämnden 

   

Socialnämnden § 126/2012 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 
socialtjänstlagen, andra kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § 
rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, andra kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kristina Valtersson, C, och JanAnders Palmqvist, S 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera diskussionen till protokollet. 
_____________________ 

Exp: Socialnämnden 
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2012/229 

§ 299  Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-05 KS §269/2012 2012-10-09, Rapportering 

till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, 
äldreomsorgen 2012, kvartal 2 

   

2 Handling 2012-08-28 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och 
rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen  
2 kvartalet ÄN § 91/2012, Äldreomsorgen 

   

 
Äldrenämnden § 91/2012 
 

Sammanfattning 
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och 
rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, andra kvartalet 2012, för äldreomsorgen. 

Äldrenämndens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 

Äldrenämnden  
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2012/119 

§ 300  Besvarande av medborgarförslag från Anita och Arne Wahlström om att 
underlätta för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att 
bygga ramper 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-05 KS §272/2012 2012-10-09, Besvarande 

av medborgarförslag från Anita och Arne 
Wahlström om att underlätta för 
rörelsehindrade att komma in och ut i 
butiker i centrum genom att bygga ramper 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-09-12 KS AU §326/2012 2012-09-17, 326  
Besvarande av medborgarförslag från 
Anita och Arne Wahlström om att 
underlätta för rörelsehindrade att komma 
in och ut i butiker i centrum genom att 
bygga ramper 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-07 Förslag till svar på medborgarförslag 
om att bygga ramper för att underlätta 
för rörelsehindrade att komma in i 
butiker i centrum  

   

4 Remissvar utg. remiss 2012-06-25 Svar på remiss, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

5 Remissvar utg. remiss 2012-06-17 Svar på remiss, Tekniska förvaltningen    

6 Remiss utg. 2012-04-26 Miljö- och byggnadsnämnden 
besvarad 2012-06-25  (2012.2587) 

   

7 Remiss utg. 2012-04-26 Tekniska förvaltningen besvarad 
2012-06-17  (2012.2586) 

   

8 Beslut allmänt ärende 2012-03-26 KF §63/2012 2012-03-29, Anmälan av 
medborgarförslag från Anita och Arne 
Wahlström om att underlätta för 
rörelsehindrade att komma in och ut i 
butiker i centrum genom att bygga 
ramper 

   

9 Handling 2012-03-23 Medborgarförslag från Anita och Arne 
Wahlström om att underlätta för 
rörelsehindrade att komma in och ut i 
butiker i centrum genom att bygga 
ramper, Anita och Arne Wahlström 

   

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Arne och Anita Wahlström har lämnat ett medborgarförslag som rör åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten för rörelsehindrade till butiker i centrum. De förelår att kommunen tillsammans 
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med fastighetsägarna hjälps åt att lösa detta. De föreslår vidare att pengar för ombyggnaden tas från 
tänkt ombyggnad av torget.  

Bedömning 
Medborgarförlaget har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden samt till Tekniska 
förvaltningen. Båda håller med om att behovet finns att tillgodose en hög tillgänglighet till butiker 
mm i Ronneby centrum. Miljö- och byggnadsnämnden redovisar att Byggenheten vid 
ombyggnation ansvarar för att granska ritningarna så att tillgängligheten ökas där så är möjligt. Man 
diskuterar byggförslag med ritningsgranskare och kommunala funktionshinderrådet. Nämnden 
avstår dock från ta ställning till förslaget att använda kommunala medel för att bygga om privata 
fastigheter.  Det är Miljö- och byggnadsnämnden som har myndighetsansvar för kontroll av att 
enkelt avhjälpta hinder till lokaler dit allmänheten har tillträde faktiskt avhjälps. Tekniska 
förvaltningen redovisar hur Gatuenheten för ett antal år sedan genomförde en 
tillgänglighetsinventering för att klargöra dagens status och på så sätt förenkla dialogen med 
fastighetsägarna och möjliggöra kreativa förslag kring åtgärder vid respektive fastighet och 
kombinationslösningar mellan samverkande fastigheter. 
 
Tekniska förvaltningen skriver vidare att ansvaret för tillgängligheten till en fastighet ligger hos 
fastighetsägaren. Då kommunen äger mark i anslutning till en fastighet med 
tillgänglighetsanpassningsbehov är kommunens roll att så långt möjligt vara positiv till rimlig 
åtgärd, något som årligen sker via ett flertal dialoger. Att ta del av kostnadsansvaret för en sådan 
tillgänglighetsåtgärd ligger dock inte i kommunens åtagande och kan endast komma ifråga om 
kommunen vill förändra en föreslagen åtgärd till att även omfatta anpassning för allmän plats.  
 
Dessutom innebär ett positivt ställningstagande avseende åtgärd på kommunens mark att del av 
kommunal fastighet upplåts kostnadsfritt, vilket indirekt innebär ett kommunalt åtgärdsbidrag. 
Tekniska förvaltningen anser med sin redovisning ovan som grund att medborgarförslaget ska 
avslås. Förvaltningen ska dock inom rimliga gränser vara fortsatt positiv till tillgänglighetsåtgärder 
på kommunal mark.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 
_____________________ 
Exp: 

Anita och Arne Wahlström
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2012/239 

§ 301  Besvarande av medborgarförslag gällande utformningen av torget, från 
Solveig Ryd 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-05 KS §273/2012 2012-10-09, Besvarande 

av medborgarförslag gällande 
utformningen av torget, från Solveig Ryd 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-09-12 KS AU §327/2012 2012-09-17, 
Besvarande av medborgarförslag 
gällande utformningen av torget, från 
Solveig Ryd 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-31 Förslag till svar på medborgarförslag 
angående torget  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-06-18 KF §162/2012 2012-06-20, Anmälan av 
medborgarförslag från Solveig Ryd 
gällande utformningen av torget 

   

5 Handling 2012-06-11 Medborgarförslag gällande utformningen 
av torget, Solveig Ryd 

   

      

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Solveig Ryd har lämnat i ett medborgarförslag med synpunkter på framförallt torgets utformning. 
Skrivningen berör varför kommunen inte rådfrågar landskapsarkitekter i kommunen, 
tävlingsbidragen i torgtävlingen, trafikfrågan, torghandeln mm. 

Bedömning 
Medborgarförslag innehåller inga tydliga förslag utan framför allt synpunkter. Kommunen har 
också under en period under våren bett att få in synpunkter från medborgarna på torgets utformning. 
Synpunkterna från Solveig Ryd har därför skickats vidare till den grupp som genomfört denna 
medborgardialog om torget. Arbetet fortsätter inom kommunen för att komma fram till ett förslag 
gällande torget och dess utformning. 
Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är 
besvarat med ovanstående. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är 
besvarat med ovanstående. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får anses besvarat. 
 
_____________________ 
Exp: 

Solveig Ryd 
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2011/400 

§ 302  Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del av 1:13 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-05 KS §275/2012 2012-10-09, 

Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 

   

2 Handling 2012-10-01 Nytt avtal till ks    

3 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §337/2012 2012-10-01, 
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 

   

4 Handling 2012-09-24 Avtal    

5 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §241/2012 2012-06-18, 
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Björkehed 1:30 och del av 1:13 - 
Försäljning av mark till kommunen  

   

7 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §202/2012 2012-05-28, 
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 

   

8 Handling 2012-05-16 Björkehed 1:30 och del av 1:13 - 
försäljning av mark till kommunen, Miljö- 
och byggnadsnämnden 

   

9 Beslut allmänt ärende 2012-01-09 KS §23/2012 2012-01-10, 
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 

   

10 Beslut allmänt ärende 2011-12-14 KS AU §431/2011 2011-12-19, 
Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 

   

11 Handling 2011-11-29 Fastighetsförvärv Björkehed 1:30 och del 
av 1:13 § 281/2011, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
1987 antogs en ny stadsplan för Björkehed 1:1 m fl. Planen innebar att Ägarens fastighet inte längre 
kunde användas för bostadstomter.  
 
I planen anges "Det förutsätts att kommunen enligt § 48 byggnadslagen löser in marken när ägaren 
så påfordrar." 
 
I planen anges inget om hur mycket som behöver säljas samtidigt eller att verksamheten måste vara 
avvecklad före försäljningen.  
 
År 2001 köpte kommunen in Björkehed 1:38 (ca 2500 kvm) för 160 000 kr. 
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Ägaren har nu begärt att kommunen köper in Björkehed 1:30 och del av 1:13 (ca 2500 kvm) för  
250 000 kronor.  
 
Den del som köpet avser är Björkehed 1:30 och en del av den kvarvarande fastigheten Björkehed 
1:13 
 
Ägaren har i skrivelse till kommunen uppgett sig vilja avstå från ytterligare möjligheter att försälja 
tomtmark till Ronneby kommun. Skälet är att det efter denna försäljning återstår en lagom tomt för 
kvarvarande växthus med angränsande byggnad. 
Handelsträdgårdens verksamhet upphörde år 1991. Den mindre delen av ena växthuset som finns 
kvar används endast som hobbyväxthus. Mot denna bakgrund tecknas följande avtal. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna framtaget avtal. Kostnaden 
ska belasta kontot för köp och försäljning av mark. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson, RP, och Roger Fredriksson, M. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar förvärva fastigheten Björkehed 1:30 och del av fastigheten 1:13 enligt 
upprättat köpekontrakt. 
_____________________ 
Exp: 
Eva Lydin
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2012/64 

§ 303  Omfördelning av medel för extra tillkommande kostnader vid nytt yttertak 
korridor 80 Snäckebacksskolan 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-05 KS §278/2012 2012-10-09, Omfördelning 

av medel för extra tillkommande 
kostnader vid nytt yttertak korridor 80 
Snäckebacksskolan 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §340/2012 2012-10-01, 
Omfördelning av medel för extra 
tillkommande kostnader vid nytt yttertak 
korridor 80 Snäckebacksskolan 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-20 Omfördelning av medel för extra 
tillkommande kostnader vid nytt yttertak 
korridor 80 Snäckebacksskolan  

   

       

       

      

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen håller på med ventilationsbyte på Snäckebacksskolan, när 
ventilationsbytet genomförs har KS beslutat att även yttertaket skall bytas. 
När takbytet påbörjades visade det sig att samtliga takstolar givit vika och inte uppfyller 
hållfasthetskraven. Att takstolarna måste bytas medför en tillkommande kostnad för 
entreprenaden på 400 tkr. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att tak stolarna måste bytas eftersom dessa har givit vika 
och inte uppfyller hållfastheten.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att KF omfördelar: 
200 tkr från ”65855 RENOVERINGAR AV HISSAR” till ” 65148 SNÄCK UTV RENO” 
200 tkr från ” 65904 FETTAVSKILJARE OLIKA OBJ” till ” 65148 SNÄCK UTV RENO” 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omfördela 200 tkr från ”65855 
renovering av hissar” till ” 65148 Snäckebacksskolan utvändig renovering”, 200 tkr från ” 65904 
fettavskiljare olika objekt” till ” 65148 Snäckebacksskolan utvändig renovering”. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 200 tkr från ”65855 
renovering av hissar” till ” 65148 Snäckebacksskolan utvändig renovering”, 200 tkr från ” 65904 
fettavskiljare olika objekt” till ” 65148 Snäckebacksskolan utvändig renovering”. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 200 tkr från ”65855 renovering av hissar” till ” 65148 
Snäckebacksskolan utvändig renovering”, 200 tkr från ” 65904 fettavskiljare olika objekt” till ” 
65148 Snäckebacksskolan utvändig renovering”. 
_____________________ 
Exp: 

William Lavesson  

Ekonomienheten
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2011/334 

§ 304  Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-23 Revisorernas bedömning av 

Delårsrapporten för Ronneby kommun 
2012-08-31, Revisorerna 

   

 
 
Revisorerna lämnar följande bedömning av delårsrapporten för Ronneby kommun 2012-08-31 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten, som enligt 
8 kap. 20:e § skall behandlas av fullmäktige, är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 
Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten. 
 
I delårsrapporten lämnas redovisning över de finansiella mål som kommunfullmäktige 
fastställt. De finansiella målen har minskat från sju till tre stycken. Samtliga tre finansiella 
mål finns med och återrapporteras i delårsrapporten. Anges att finansiella mål nr ett och tre 
bedöms kunna uppnås, däremot framgår ej huruvida mål nummer två bedöms kunna 
uppnås. 
 
De uppställda målen i kommunfullmäktiges budget, skapar förutsättningar att på ett enkelt 
och övergripande sätt avrapportera och följa upp lämnade mål. Vid genomgång av 
nämndernas återrapportering kan konstateras att samtliga övergripande mål enligt budget 
2012 förefaller ha avrapporterats. 
I likhet med tidigare år kan vi också konstatera att kommunens ekonomiska principer 
lämnas okommenterade i delårsrapporten vilket vi anser är en brist. 
 
Vi bedömer att den redovisade resultat- och balansräkningen i delårsrapporten förefaller 
rimlig samt att delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
ställning.  Sammantaget anser vi att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat.   

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar revisionens rapport till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 

Revisionen  
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2011/334 

§ 305  Tertialuppföljning per 31 augusti 2012 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-05 KS §279/2012 2012-10-09, 

Tertialuppföljning per 31 augusti 2012 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-02 Kompletterande information till 
tertialuppföljning per 31 augusti 2012  

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §341/2012 2012-10-01, 
Tertialuppföljning per 31 augusti 2012 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-26 Delårsrapport     

 
 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Härmed avges tertialrapport per 2012-08-31, jämte prognos för 2012.  
 
Förändringar i förutsättningar och budget 
Sedan budget 2012-2013 beslutades i december 2011 har SKL levererat nya 
skatteunderlagsprognoser. Den senaste per 16/8 indikerar en ökad skatteinkomst för 2012 jämfört 
med budget med 16,9 mkr. I september lämnade dock SKL en ”brasklapp” att augustiprognosen 
kunde innehålla viss överskattning av beskattningsbara inkomster. För Ronnebys del kan det 
innebära 1-2 mkr lägre intäkt. Tertialrapporten utgår dock från augustiprognosen.  
 
Budget 2012 har justerats för omorganisation, sänkt PO, arvodeshöjning, hyra och städförändringar, 
samt 34 tkr kompletteringsbudgeterat för särskilda projekt till miljö- o byggnadsnämnden samt 125 
tkr till kommunledningsförvaltningen för Mor Oliviagården från KS oförutsedda. I 
hyra/städförändring ingår en teknisk korrigering om 436 tkr i budgetram till tekniska förvaltningen 
(minskad intäkt) med anledning av återlämnade lokaler från utbildningsförvaltningen. 
Kommunledningsförvaltningen har erhållit 3,2 mkr i tilläggsanslag till kollektivtrafiken, finansieras 
genom utnyttjande av obeskattade reserver. Den återbetalning från AFA som beslutats är inlagd i 
kommunens centrala konton med 25,1 mkr i budget 2012. Av AFA-medlen är 11,5 mkr 
tilläggsbudgeterade till tekniska förvaltningen enligt KF-beslut. Kvarvarande AFA-medel förstärker 
centrala konton i prognosen. 
 
Av den kostnadsreduktion i vaktmästarorganisationen som budgeterats 2012 om 1 750 tkr har visat 
sig att inget av besparingen kommer att realiseras under 2012, varför budgetomföringen vid T1 är 
återställd. Åtgärder för att besparing enligt budget ska kunna realiseras i fr o m 2013 utreds.  
 
På centralt konto har reserverats 1 000 tkr för kostnader kring ensamkommande barn.  
 
Eventuella reavinster från ännu ej realiserade fastighetsförsäljningar eller kommande försäljning av 
AB Ronnebybyggen är inte medräknade i prognosen. 
 
Tertialrapporten 
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Rapporten indikerar ett periodresultat om +46,5 mkr och ett årsresultat om +26,7 mkr, vilket ger en 
positiv budgetavvikelse på +12,5 mkr. AFA-återbetalning om 25,1 mkr ligger även i budgeten.  
 
Skatteintäkter och statsbidrag ger enligt augustiprognosen en positiv budgetavvikelse med nästan 
+17 mkr. Finansnetto ger +2,4 mkr inkl internränta, personalrelaterade kostnader -3,8 mkr övrigt -
2,0 mkr. Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott mot budget på +13,6 mkr. 
 
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på -1,1 mkr. 
 
Nämnder som lämnar prognos med större negativ budgetavvikelse är Äldrenämnden (-4,1 mkr) och 
Miljö- och byggnadsnämnden  
(-2,8 mkr). Större positiv avvikelse lämnas av Socialnämnden (+5,0 mkr). För mer information, se 
tertialrapporten och av nämnderna inlämnade rapporter. 
 
Kommunfullmäktige anger i budget 2012-2013, plan 2014-2015, styrningsprincipen att tilldelad 
ekonomisk resurs går före verksamhetens mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag 
vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån 
kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 
 
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina 
verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader. 
 
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån 
kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 
 
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina 
verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader. 
 
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån 
Kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 
 
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina 
verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader. 
 
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till Kommunfullmäktige. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Roger Fredriksson, M och JanAnders Palmqvist, S. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen om den ekonomiska delårsrapporten och att 
nämnderna måste göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån Kommunfullmäktiges 
ekonomistyrningsprincip. 
 
Kommunfullmäktige framhåller att det gäller för samtliga nämnder, generellt att löpande arbeta 
med att kostnadseffektivisera sina verksamheter samt att vara restriktiv avseende styrbara 
kostnader. 
_____________________ 
Exp: 

Samtliga nämnder 

Ekonomienheten  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 33(57) 

 
Kommunfullmäktige 2012-10-25 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/96 

§ 306  Information om kommunens krediter 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-08 KS §280/2012 2012-10-09, Information 

om kommunens krediter 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §342/2012 2012-10-01, 
Information om kommunens krediter 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-25 Information om kommunens krediter     

 
 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån 
med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett 
enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet 
att välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. Av bifogad finansiell rapportering 
framgår kommunens och de helägda bolagens krediter.  
 
Kommunens nettolåneskuld uppgick per den 31 augusti till 537 (557 vid årsskiftet) mkr. 66 (78) % 
av kommunens lånestock om 891 (893) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. 
Av lånestocken har 70 (79) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 
 
Riksbankens styrränta, som påverkar den rörliga räntan, sänktes nyligen 0,25 % till 1,25 %. 
Riksbanken prognostiserar att räntan kommer att ligga kvar på denna nivå till mitten av år 2013. 
 
Lån med Stibor 3 månaders räntebindningstid och 1 års kapitalbindning beräknas i mitten av 
september 2012 efter sänkning av reporäntan kosta 1,80 % hos Kommuninvest. Priset för ett lån 
med 3 års fast ränta beräknas till 2,01 %. 
 
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering som ska gälla 
för kommunens lånestock. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. 
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja 
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över 
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. 
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja 
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över 
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. 
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja 
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över 
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna, att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, 
uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under 
ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med 
möjlighet att välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 
 
_____________________ 
Exp: 

Johan Sjögren  
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2012/276 

§ 307  Anhållan från Ronneby Miljö & Teknik AB avseende Rivningslov och 
markanvändningslov fastigheten Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.) 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-08 KS §282/2012 2012-10-09, Anhållan från 

Ronneby Miljö & Teknik AB avseende 
Rivningslov och markanvändningslov 
fastigheten Ronneby 24:18 
(Brunnsvallen.) 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §345/2012 2012-10-01, Anhållan 
från Ronneby Miljö & Teknik AB 
avseende Rivningslov och 
markanvändningslov fastigheten 
Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.) 

   

3 Handling 2012-09-24 Yttrande gällande rivnings- och 
markanvändningslov av fastigheten 
Ronneby 24:18, Brunnsvallen, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-08-15 KS AU §284/2012 2012-08-20, Anhållan 
från Ronneby Miljö & Teknik AB 
avseende Rivningslov och 
markanvändningslov fastigheten 
Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.) 

   

5 Handling 2012-08-15 Anhållan från Ronneby Miljö & Teknik AB 
avseende Rivningslov och 
markanvändningslov fastigheten 
Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.), Ronneby 
Miljö & Teknik AB 

   

      

Kommunstyrelsen arbetsutskott § 284/2012 
 
Projekteringsingenjör Per-Olof Kennerwall lämnar följande förslag 

Sammanfattning 
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om markanvändningslov avseende fördröjningsdamm för 
dagvatten, samt rivningslov av byggnad, vilken har fungerat som kylanläggning till tidigare isbana, 
på ovan nämnd fastighet. Ägare är Ronneby kommun. 
Projekterat läge för fördröjningsdammen är den del av Brunnsvallen där isbanan tidigare var 
belägen, den har ett maxdjup på 1,0 meter, och en yta på 2150m2. Dammen förses med stängsel 
runt hela sin omkrets. 
För att ansluta nya dagvattenledningar i Blasius Königsgatan och Skogsgårdsgatan till dammen 
krävs att isbanans fryshus rivs. 
Chefen för Fritidsförvaltningen har godkänt förslaget. 
Enligt samråd med stadsarkitekten krävs ingen planändring enligt projekterat förslag. 
Rivningslov och markanvändningslov har inlämnats till Byggnadsnämnden. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till Fritid- och kulturnämnden. 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=1a16b8415a01e158489f4e286176f40e&dosearch=1&t1=P&s1=Projekteringsingenj%F6r�
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Fritid- och kulturnämnden § 93/2012 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts begäran om yttrande om rivnings- och markanvändningslov av fastigheten Ronneby 
24:18, Brunnsvallen. 

Sammanfattning 
Miljöteknik ämnar anlägga en dagvattendamm på fastigheten Ronneby 24:18 på samma plats som 
isbanan var belägen. Dammen skall ha ett maxdjup på 1,0 m och en yta på 2150m2. En ritning över 
tänkt placering är distribuerad. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar lämna följande yttrande gällande den tänkta 
placeringen av ny dagvattendamm: 
1. Den gräsyta/träningsyta som enligt förslaget försvinner skall återskapas i direkt 
anslutning till damm eller bef. planer. 
2. Den isolering (isbanan) som fortsatt löper risk att ligga kvar bör tas bort. 
3. Den tänkta dammen blir en möjlighet att utveckla skate- intresset. Det går att i dammen 
placera olika gjutna ramper mm. Nämnden ser detta som en mycket intressant tanke. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, 
JanAnders Palmqvist, S, Roger Gardell, FP; Anna Carlbrant, RP; samt tjänstgörande ersättare Peter 
Bowin, V.  

Yrkanden 
Roger Gardell, FP, yrkar att den gräsyta/träningsyta som enligt förslaget försvinner skall 
återskapas i direkt anslutning till damm eller bef. planer. 
Den isolering (isbanan) som fortsatt löper risk att ligga kvar bör tas bort. 
Den tänkta dammen betongläggs och blir en möjlighet att utveckla till en skate- och 
cykelpark. Utformning görs tillsammans med Fritid- och kulturnämnden. 
Ronneby Miljö & Teknik AB står för kostnaderna för punkterna ovan. 
 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Ronneby Miljö & Teknik AB:s förslag 
om markanvändningslov. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 
Ja-röst för ordföranden Roger Fredrikssons yrkande. 
Nej-röst för Roger Gardells yrkande. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning redovisas fyra (4) ja röster och två (2) nej röster. 
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Roger Fredriksson ja, JanAnders Palmqvist ja, Kenneth Michaelsson ja, Anna Carlbrant nej, Roger 
Gardell nej och tjänstgörande ersättare Peter Bowin ja.  

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Ronneby Miljö & Teknik AB 
markanvändningslov fastigheten Ronneby 24:18 (Brunnsvallen.) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bevilja Ronneby Miljö & Teknik AB 
markanvändningslov på fastigheten Ronneby 24:18 (Brunnsvallen) samt rätt av riva berörda 
byggnader. Dammen ska anläggas med sådan storlek att c-planen ej berörs. Den isolering (isbanan) 
som fortsatt löper risk att ligga kvar tas bort. Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda 
framtida möjliga verksamheter på ytan (dammens botten). 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Tommy Andersson, S och Nils-Ingmar Thorell, FP.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Ronneby Miljö & Teknik AB markanvändningslov på 
fastigheten Ronneby 24:18, Brunnsvallen samt rätt av riva berörda byggnader. Dammen ska 
anläggas med sådan storlek att c-planen ej berörs. Den isolering, isbanan, som fortsatt löper risk att 
ligga kvar tas bort. Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda framtida möjliga 
verksamheter på ytan, dammens botten. 
 
_____________________ 
Exp: 

Ronneby Miljö och Teknik AB  

Fritid- och kulturnämnden 
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2011/71 

§ 308  Besvarande av medborgarförslag från Inge Svensson angående brandtrappa 
på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-08 KS §284/2012 2012-10-09, Besvarande 

av medborgarförslag från Inge Svensson 
angående brandtrappa på Brunnskontoret 
för att möjliggöra kommersiell verksamhet 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §347/2012 2012-10-01, 
Besvarande av medborgarförslag från 
Inge Svensson angående brandtrappa på 
Brunnskontoret för att möjliggöra 
kommersiell verksamhet 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-20 Förslag till svar på medborgarförslag 
angående brandtrappa till Gamla 
Brunnskontoret  

   

4 Remissvar utg. remiss 2011-05-18 Svar på remiss, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

5 Remissvar utg. remiss 2011-04-01 Svar på remiss, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

6 Handling 2011-04-01 Yttrande över medborgarförslag 
angående brandtrappa på 
Brunnskontoret § 88/2011, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

7 Beslut allmänt ärende 2011-02-25 KF §26/2011 2011-02-24, Anmälan av 
medborgarförslag från Inge Svensson 
angående brandtrappa på 
Brunnskontoret för att möjliggöra 
kommersiell verksamhet 

   

8 Remiss utg. 2011-02-22 Anders Salomonsson besvaras senast 
2011-05-30 

   

9 Remiss utg. 2011-02-22 Miljö- och byggnadsnämnden besvarad 
2011-04-01  (2011.2153) 

   

10 Remiss utg. 2011-02-22 Fritid- och kulturnämnden besvarad 
2011-05-18  (2011.1877) 

   

11 Handling 2011-02-18 Medborgarförslag angående brandtrappa 
på Brunnskontoret för att möjliggöra 
kommersiell verksamhet, Inge Svensson 

   

 
 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Inge Svensson skriver i ett medborgarförslag att det bör monteras en brandtrappa på gamla 
Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet även på andra våningen. 
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Bedömning 
När förslaget inkom remitterades det till Miljö- och byggnadsnämnden, Fritid- och kulturnämnden 
samt till dåvarande Bygg- och fastighetsenheten. Fritid- och kulturnämnden avstod från att yttra sig 
förrän det fanns ett mera konkret förslag. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade yttra att man inte 
har något att erinra mot en brandtrappa under förutsättning att den anpassas till byggnadens 
karaktär. Från dåvarande Bygg- och fastighetsenheten har inget yttrande inkommit. 
Nu finns det en brandtrappa på plats vid Gamla Brunnskontoret. Medborgarförslaget kan därmed 
anses vara beviljat.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta att i och med att brandtrappa finns på plats är medborgarförslaget 
beviljat. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i och med att brandtrappa finns på 
plats är medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att i och med att brandtrappa finns på 
plats är medborgarförslaget besvarat. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i och med att brandtrappa finns på plats är medborgarförslaget 
besvarat. 
 
_____________________ 
Exp: 

Inge Svensson
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2012/115 

§ 309  Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-08 KS §285/2012 2012-10-09, Redovisning 

av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §348/2012 2012-10-01, 
Redovisning av beredningsläget för ej 
slutbehandlade motioner 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-21 Redovisning av beredningsläget för ej 
slutbehandlade motioner  

   

Sammanfattning 

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

KF 

MOTION HANDLÄGGARE STATUS ORSAK TILL 
FÖRSENING 

     
2008-10-
30 
2008/342 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Kjell G G Johansson, M, 
angående kommunens 
servicenivå i kontakten med 
medborgarna 

Anna-Karin 
Sonesson  

Lämnad till 
sammanträde. Au 
2012-10-15. 

Ny handläggare 

     
2009-10-
29 
2009/313 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Lars Andréason, M, om att 
utreda och komma med 
förslag till ett effektivare 
styrelsearbete i de 
kommunalt ägda bolagen 

Leona Öberg 
  

Påbörjas inom kort Ny handläggare 

     
2010-01-
28 
2010/48 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Susanne Lundgren, M, 
angående 
demokratiutveckling i 
Ronneby kommun 

Anna-Karin 
Sonesson   

Beredning pågår 
efter remissvar juni 
2012. 

Ny handläggare 
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2010-02-
25 
2010/74 

Motion angående 
hemvändarhelg, från 
Christer Stenström, M 

Marcus Sandekjer  Remitterat till 
Infoenheten 

 

     
2010-02-
25 
2010/95 

Motion till 
kommunfullmäktige 
angående snedvriden 
konkurens i Ronneby 
kommun, från Anders 
Lund, M 

Leona Öberg 
  

Påbörjas inom kort Ny handläggare 

     
2010-08-
26 
2010/277 

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

Per Elmgren Påbörjas inom kort Ny handläggare 

     
2010-09-
30 
2010/311 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson, RP, 
angående en vitbok om 
ombyggnationen av 
Vidablick 

Handläggare 
saknas  

Ny handläggare ska 
utses 

 

     
2010-12-
16 
2010/422 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, med 
förslag om bättre 
tillgänglighet av 
kommunens och andra 
myndigheters blanketter 

Anna-Karin 
Sonesson  

Under beredning 
efter remissvar juni 
2012. 

Ny handläggare 

     
2011-02-
24 
2011/60 

Motion från KF-ledamot Bo 
Johansson, S, om att 
utveckla anhörigstöd 

Sofie Ceder   Besvaras 
kommunfullmäktige 
2012-09-27 

     
2011-09-
29 
2011/302 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, 
angående information om 
Fairtrade City 

Kerstin Hannrup Under beredning 
Svar beräknas till 
kommunfullmäktige 
i maj 

 

     
2011-11-
24 
2011/369 

Motion från Monika 
Lindqvist s angående 
äventyrsförskola och 
äventyrsfritids 

Anna-Karin 
Sonesson   

Under beredning 
efter remissvar fr 
Utbildningsnämnden 
maj 2012 

Ny handläggare 

     
2011-11-
24 
2011/387 

Motion från tjänstgörande 
ersättare i 
Kommunfullmäktige,  
Johannes Chen, KD, 
gällande 

Per Elmgren   Under beredning 
Remiss till 
Äldrenämnden   

Ny handläggare 
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kvalitetsuppföljning i 
äldreomsorgen 

     
2012-01-
26 
2012/38 

Motion från kf-ledamot 
JanAnders Palmqvist, S om 
lärlingsklausuler 

Teo Zickbauer 
 

 Återremiss till 
Tekniska 
förvaltningen 

     
2012-01-
26 
2012/43 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson och 
tjänstgörande ersättare 
Helena Augustsson för 
Miljöpartiet de Gröna 
angående ägardirektiv för 
Miljöteknik AB - 
"effektdebitering" 

Kerstin Hannrup  Under beredning  

     
2012-03-
29 
2012/102 

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

Maria Landgren  Svar till KSAU 
2012-10-15 

 

     
2012-03-
29 
2012/121 

Motion från Sune 
Håkansson och Per 
Ericsson, RP, med förslag 
om att göra en kommun av 
hela Blekinge 

Teo Zickbauer Påbörjas inom kort  

     
2012-03-
29 
2012/128 

Motion angående tomtpriser 
i mindre tätorter inom 
Ronneby kommun 

Anna-Karin 
Sonesson 

Remiss till Tekniska 
förvaltningen 

 

     
2012-04-
26 
2012/152 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, 
gällande förslag till 
minskning av 
energiförbrukning 

Anna-Karin 
Sonesson  

Skickat på remiss 
till Leif Söderlund  

 

     
2012-04-
26 
2012/169 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson och 
tjänstgörande ersättare 
Helena Augustsson, 
Miljöpartiet De Gröna, 
angående 
ungdomsarbetslösheten i 
Ronneby kommun 

Roland Edvinsson  Under beredning  

     
2012-05-
31 
2012/193 
 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, 
angående Handlingsplan för 

Sofie Ceder Skickat på remiss 
till Socialnämnden  
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att stoppa Hedersrelaterat 
våld 

     
2012-05-
31 
2012/221 

Motion från 
kommunfullmäktigeledamot 
Marcus Jingfors, opol, om 
att landsbygden måste leva 

Anna-Karin 
Sonesson  

Skickat på remiss 
till Miljö- och 
byggnadsnämnden  

 

     
2012-05-
31 
2012/227 

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

Kerstin Hannrup  Under beredning  

     
2012-06-
20 
2012/245 

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

Anna-Karin 
Sonesson  

Skickat på remiss 
till Tekniska 
förvaltningen och 
Fritid- och 
kulturnämnden  

 

     
2012-08-
30 

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

Marcus Sandekjer Påbörjas inom kort  

     
2012-08-
30 
2012/286 
 

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

Johan Sandevärn Påbörjas inom kort  

 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.  
_____________________ 
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2012/116 

§ 310  Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-08 KS §286/2012 2012-10-09, Redovisning 

av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §349/2012 2012-10-01, 
Redovisning av beredningsläget för ej 
slutbehandlade medborgarförslag 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-21 Redovisning av beredningsläget för ej 
slutbehandlade medborgarförslag  

   

Sammanfattning 

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

ANMÄLD 
KF 

MEDBORGARFÖRSLAG HANDLÄGGARE STATUS ORSAK TILL 
FÖRSENING 

     
2008-10-30 
2008/327 

Medborgarförslag från Per-Olof 
Berggren angående 
tillgängligheten i cafeterian, 
Stadshuset, för A-laget 

Roland Edvinsson   Under beredning Ny handläggare 

     
2008-10-30 
2008/352 

Medborgarförslag från Gunilla 
Olofsson angående 
Informationsblad och policy - 
Stärkt medborgarinflytande 

Anna-Karin 
Sonesson   

Lämnat till 
sammanträde. Au 
2012-10-15 

Ny handläggare 

     
2010-01-28 
2010/34 

Medborgarförslag från Daniel 
Häggander gällande möjlighet 
till Idrottsprofil i Ronnebys 
högstadier 

Anna-Karin 
Sonesson   

Under beredning 
Remiss till 
Utbildningsnämn
den 
Remissvar 
inkommit i maj 
2012  

Ny handläggare 

     
2010-08-26 
2010/279 

Medborgarförslag angående 
hundrastplats på Hjorthöjden 

Per Drysén / 
William Lavesson 

Behandlad ksau 
17/1 2011. 
Återremitterad. 
KS 
återremitterade 

Återremitterad av 
ksau för 
kompletteringar av 
underlaget. 
Återremiss av KS för 
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igen 2011-08-09 att ta fram enklare o 
billigare förslag. 
William Lavesson 

     
2011-02-24 
2011/44 

Medborgarförslag att den nya 
politiska ledningen - Alliansen - 
ska verka för att nämnders 
sammanträden blir offentliga, 
öppna för kommunens invånare 

Leona Öberg    Ny handläggare 

2011-02-24 
2011/71 
 

Medborgarförslag angående 
brandtrappa på Brunnskontoret 
för att möjliggöra kommersiell 
verksamhet 

Per Drysén / 
Anna-Karin 
Sonesson  

Lämnad till 
sammanträde. Au 
2012-10-01 

Svar saknats från 
Bygg- och 
fastighetschefen. 
Brandskyddsfrågan 
utreddes. 

     
2011-04-28 
2011/147 

Medborgarförslag angående tre 
problem vid Brunnsvallsområdet 

Per Drysen/Anna-
Karin Sonesson  

Under beredning 
efter återremiss. 

Återremitterad ksau  
14 maj. Inväntar 
beslut om 
dagvattendamm. 

     
2011-06-16 
2011/211 

Medborgarförslag från Lennarth 
Gustafsson att vid 
Snäckebacksplan bygga upp en 
saluhall med närodlat och 
delikatesser 

Markus Sandekjer   

     
2011-09-29 
2011-310 

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

Theo Zickbauer   Ksau 2012-03-12
  
återremiss 

     
2011-10-27 
2011/335 

Medborgarförslag angående 
gatbelysning på Edestadsvägen 

Magnus Graad  Under beredning  

     
2011-10-27 
2011/340 

Medborgarförslag om att 
anlägga en hundrastgård 

Anna-Karin 
Sonesson  

Inväntar beslut 
Medborgarförsla
g ang. 
hundrastplats 
Hjorthöjden 
2010/279 

 

     
2012-01-26 
2010/431 

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

Anna-Karin 
Sonesson 
 

Yttrande 
inkommit från 
Fritid- och 
kulturnämnden 
2012-03-16. 
Under beredning. 

 

     
2012-01-26 
2012/26 

Medborgarförslag angående att 
utarbeta tydliga anvisningar och 
regler vid namngivning av gator, 
platser och skolor efter 

Anna-Karin 
Sonesson  

Remiss till 
namnberedninge
n. Remissvar 
begärt till senast 
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historiska personer 2012-09-20. 
 

     
2012-02-23 
2012/58 

Medborgarförslag från Leif 
Gustavsson att anlägga en riktig 
park/lekpark i Rådhusparken 

Anna-Karin 
Sonesson  

Lämnat till 
sammanträde. Au 
2012-10-15 

 

     
2012-03-29 
2012/90 

Medborgarförslag från Lennarth 
Gustafsson om etablering av 
Blekinge Infra City genom flytt 
av järnvägsstationen från 
Ronneby centrum till Bredåkra 
och flygplatsen 

Anna-Karin 
Sonesson  

Under beredning.  

     
2012-03-29 
2012/119 

Medborgarförslag från Anita 
och Arne Wahlström om att 
underlätta för rörelsehindrade att 
komma in och ut i butiker i 
centrum genom att bygga 
ramper 

Anna-Karin 
Sonesson  

Ksau 2012-09-17  

     
2012-03-29 
2012/127 

Medborgarförslag från Karin 
Svensson med flera angående 
byggande av Sporthall i Listerby 
i direkt närhet av Listerbyskolan 

Johan Sandevärn Skickat på remiss 
till 
Utbildningsnämn
den, Tekniska 
förvaltningen, 
Fritid- och 
kulturnämnden, 
Miljö- och 
byggnadsnämnde
n  

 

     
     
2012-05-31 
2012-217 

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

Anna-Karin 
Sonesson  

Skickat på remiss 
till Fritid- och 
kulturnämnden. 
Remissvar 2012-
09-21  

 

     
2012-06-20 
2012/238 

Medborgarförslag om en 
skatepark i området Kilen, från 
Christine Johansson 

Anna-Karin 
Sonesson  

Skickat på remiss 
till Fritid- och 
kulturnämnden 
och Miljö- och 
byggnadsnämnde
n  

 

     
2012-06-20 
2012/239 

Medborgarförslag gällande 
utformningen av torget, från 
Solveig Ryd 

Anna-Karin 
Sonesson  

Ksau 2012-09-17  

     
2012-06-20 
2012/241 

Medborgarförslag från Sören 
Svenlert angående ny cykelväg 
till badplatsen vid Millegarne 

Anna-Karin 
Sonesson  

Skickat på remiss 
till Fritid- och 
kulturnämnden, 
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och uppsättning av toalett Tekniska 
förvaltningen 

     
     
2012-06-20 
2012/242 

Medborgarförslag från Sören 
Svenlert att  vid Östra piren i 
Ronnebyhamn bygga sjöbodar, 
anlägga toaletter, duschar, 
sophantering samt 
uppställningsplatser för husbilar 
och bilar och en marina i 
Angelskogsviken 

Anna-Karin 
Sonesson  

Lämnat till 
sammanträde. Au 
2012-10-01 

 

     
2012-08-30 
2012/260 

Medborgarförslag gällande 
Surfplatta till alla äldre från Bo 
Arnesjö 

Johan Sandevärn Under beredning  

     
2012-08-30 
2012/273 

Medborgarförslag angående en 
vägtrafikspegel behövs i hörnet 
Flensburgsgatan – 
Pepparbacksgatan 

Anna-Karin 
Sonesson  

Remiss till 
Tekniska 
förvaltningen 

 

     
2012-08-30 
2012/290 
 

Medborgarförslag avseende en 
tränings- och tävlingsbana för 
dragracing samt konbana 

Anna-Karin 
Sonesson  

Remiss till Fritid- 
och 
kulturnämnden 

 

     
2012-09-27 
2012-299 

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

Anna-Karin 
Sonesson 

Remiss till 
Tekniska 
förvaltningen 

 

     
2012-09-27 
2012/305 

Medborgarförslag från William 
Larsson med förslag om förhöjt 
övergångställe vid korsningen 
Bredingavägen – 
Risatorpsvägen 

Anna-Karin 
Sonesson  

Remiss till 
Tekniska 
förvaltningen 

 

     
2012-09-27 
2012/308 

Medborgarförslag angående 
utplacering av park- och 
vilobänkar efter 
promenadstråken i Ronneby 

   

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet. 
_____________________
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2012/323 

§ 311  Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2013 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-08 KS §293/2012 2012-10-09, 

Sammanträdesdagar för 
Kommunfullmäktige 2013 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §356/2012 2012-10-01, 
Sammanträdesdagar för 
Kommunfullmäktige 2013 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-25 Sammanträdesdagar för 
Kommunfullmäktige 2013  

   

Sammanfattning 
2013-01-31   2013-08-29 
2013-02-28   2013-09-26 
2013-03-27 (obs onsdag)  2013-10-31 
2013-04-25   2013-11-28 
2013-05-30   2013-12-12 
2013-06-20 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.  
 
Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande reviderade förslag: 
 
2013-01-31   2013-08-29 
2013-02-28   2013-09-26 
2013-03-27 (obs onsdag)  2013-10-31 
2013-04-25   2013-11-28 
2013-05-30   2013-12-12 
2013-06-19 (obs onsdag) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige godkänner ovanstående reviderade 
förslag till sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2013. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna det reviderade förslaget 
 
2013-01-31   2013-08-29 
2013-02-28   2013-09-26 
2013-03-27 (obs onsdag)  2013-10-31 
2013-04-25   2013-11-28 
2013-05-30   2013-12-12 
2013-06-19 (obs onsdag) 
_____________________ 
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2012/287 

§ 312 Beslut om tilläggsanslag inom ramen av återbetalda AFA pengar 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-18 KS §295/2012 2012-10-25, Förslag om 

tilläggsanslag inom ramen av AFA pengar 
   

2 Handling 2012-10-17 AFA-pengar, Fritid- och kulturnämnden    

3 Handling 2012-10-17 Ansökan om tilläggsanslag inom ramen 
för återbetalda AFA-pengar, 
Socialnämnden 

   

4 Handling 2012-10-17 Beslut laglighetsprövning enligt 
kommunallagen § 275 tillvidare ej 
verkställas, Förvalningsrätten i Växjö 

   

5 Handling 2012-10-17 Underrättelse angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen  

Yttrande senast 23 oktober, 
Förvaltningsrätten i Växjö 

   

6 Handling 2012-10-15 Begäran om tilläggsanslag§ 126/2012, 
Utbildningsenheten 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-15 Yttrande till Förvaltningsrätten     

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-15 Fullmakt     

9 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-12 äskande om reviderat investeringsanslag, 
miljö- och byggnadsnämnden  

   

10 Handling 2012-10-11 Laglighetsprövning av beslut i Ronneby 
Kommunfullmäktige 2012-09-27 §§ 273-
276.  

Per Ericsson, Förvaltningsrätten i Växjö 

   

11 Handling 2012-10-10 Ansökan om tilläggsanslag inom ramen 
för återbetalda AFA-pengar, 
Äldreomsorgen 

   

12 Beslut allmänt ärende 2012-09-27 KF §275/2012 2012-09-27, Förslag om 
tilläggsanslag inom ramen av AFA 
pengar 

   

13 Handling 2012-09-11 Reservation från Socialdemokraterna 
angående "AFA-pengar", JanAnders 
Palmqvist 

   

14 Beslut allmänt ärende 2012-09-11 KS §259/2012 2012-09-11, Förslag om 
tilläggsanslag inom ramen av AFA 
pengar 

   

15 Beslut allmänt ärende 2012-08-31 KS AU §314/2012 2012-09-03, Förslag 
om tilläggsanslag inom ramen av AFA 
pengar 

   

16 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-28 Förslag om tilläggsanslag inom ramen för 
AFA pengar  

   

KF § 275/2012 
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Kommunalråd Roger Fredriksson lämnar följande förslag 

Sammanfattning 

Följande nämnder/förvaltningar föreslås erhålla tilläggsanslag för riktade åtgärder/insatser 
enligt nedan. 
 
Kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen 2 000 tkr 
Anslaget ska användas till: 

• Uppfräschning gatubelysning centrala Ronneby          
• Uppfräschning centrum i tätorterna 
• Enklare åtgärder lekplatser 
• Målning inomhus skolor, förskolor 

 
Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen/ 
informationsenheten 500 tkr 
Anslaget ska användas till: 

• Uppdatering av infotavlor          
• Framtagande av informationsmaterial 
• Marknadsföring 

 
Utbildningsnämnden 3 800 tkr 
Anslaget ska användas till: 

• Datorer till lärare åk 1-6        
• Trådlöst nätverk skolor 
• Skolgårdar, lekplatser skolor 
• Pedagogiska hjälpmedel 

 
Fritidsnämnden 1 500 tkr 
Anslaget ska användas till: 

•  Investeringsbidrag föreningar 
• Extra underhåll badplatser och egna anläggningar 

 
Finansiering kan ske inom ramen för de AFA pengar, ca 25 miljoner kronor, som betalas ut i 
november 2012 och ger motsvarande resultatpåverkan. Av de 25 mkr har 11,5 mkr redan satsats på 
underhållsåtgärder på kommunens fastigheter. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bevilja tilläggsäskande med 
ovanstående fördelning och med finansiering inom ramen för AFA-pengarna. Anslaget gäller för år 
2012. Nämnderna ska redovisa genomförda åtgärder i samband med bokslutet. 
 
Deltar i debatten 
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I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy 
Andersson, S, Bo Johansson, S samt tjänstgörande ersättare Margareta Yngveson.  

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar med instämmande av Bo Johansson, S: 
Inledningsvis vill vi framföra att beredningen av ärendet varit urusel. Någon genomgång av aktuella 
behov inom nämndernas verksamheter har inte redovisats. De återbetalade medel från 2007 och 
2008 avseende ”AFA-pengar” kunde naturligtvis förstärkt kommunens egna kapital. Om de 
används under 2012 är det viktigt att de inte innebär tillkommande kostnader i kommande budget 
och planår. Tvärtom bör de i så fall användas till att tidigarelägga exempel planerat underhåll för 
2013 och framåt. Någon redovisning av detta är inte gjord.   
Trots detta tillstyrker vi förslaget till tilläggsanslag avseende KS verksamheter.   
När det gäller förslaget till tilläggsanslag till Utbildningsnämnden och Fritid–och 
Kulturnämnden föreslår vi att det remitteras för beredning till respektive nämnd.  
I denna beredning bör ingå att nämnderna anger de mest angelägna behoven för tilläggsanslag under 
2012. Även här gäller att ev. tilläggsanslag inte skall medföra ökade kostnader kommande budget- 
och planår. Nämnderna ska överväga behovet av extraanslag som också kan stärka kvaliteten inom 
deras verksamheter, exempelvis ökat mediaanslag till folkbiblioteken, tidigareläggning av planerat 
underhåll mm. Redovisning ska också göras om anslaget avser drift eller investering. 
Vidare föreslår vi att de barnfamiljer som blivit debiterade med en extra månadsavgift pga 
det olagligt fattade, senare lagakraftvunnet, beslutet om höjda avgifter inom barnomsorgen, 
får en återbetalning som finansieras via de återbetalade AFA medlen. 
Övriga nämnder som i ”Förslag till tilläggsanslag inom ramen av” AFA-pengar” inte föreslås 
erhålla något tilläggsanslag ges en möjlighet att enligt ovanstående principer om att det inte skall 
vara ramhöjande att begära tilläggsanslag. Beredningen i nämnderna bör ske skyndsamt för att KF 
ska kunna fatta beslut vid oktobersammanträdet. Det kan krävas extrasammanträden i nämnderna 
och därför bör nämnderna omgående delges ovanstående möjlighet. 
 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
Kommunstyrelsen bifaller Arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 
 
Ja-röst för bifall till Arbetsutskottets förslag: 
Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists, S och Bo Johanssons, S, yrkande. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, nio (9) ja-röster och sex (6) nej-
röster. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att bevilja tilläggsäskande med 
ovanstående fördelning och med finansiering inom ramen för AFA-pengarna. Anslaget gäller för år 
2012. Nämnderna ska redovisa genomförda åtgärder i samband med bokslutet. 

Reservation 
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
JanAnders Palmqvist, S, meddelar att han avser att före justeringen inkomma med en skriftlig 
reservation. 
 
RESERVATION i ÄRENDE 23 2012 09 11 
Enligt KL 5 kap 26 27 §§ framgår det mycket tydligt vad som gäller avseende beredningstvång. 
Ytterst handlar beredningstvånget om att upprätthålla medborgarnas förtroende för fullmäktiges 
beslut. Beredningen ska syfta till att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för 
besluten. 
I detta ärende har överhuvudtaget inte någon beredning av förslaget till beslut gjorts av de nämnder 
som föreslås erhålla tilläggsanslag. Det är alltså inte frågan om vilken kvalitet, omfattning eller om 
ärendet är allsidigt belyst det handlar om. Det är fullständig avsaknad av beredning. Det är ren trots 
mot gällande lagstiftning! 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist S, Roger Fredriksson M, Peter Bovin V, Kenneth 
Michaelsson M, Anna Carlbrant RP, Helena Augustsson MP 

Yrkanden 
 
JanAnders Palmqvist framställer följande yrkanden. 
 
Att kommunfullmäktige beslutar att 
 

1. tilldela anslag från återbetalning av AFA-pengar enligt kommunstyrelsens beslut till 
kommunstyrelsens enheter tekniska förvaltningen och informationsenheten, 

2. remittera kommunstyrelsens förslag till utbildningsnämnden och fritid- och kulturnämnden  
för beredning, 

3. barnomsorgsavgift som uttagits för en extra månad 2012, ska återbetalas till barnfamiljerna 
och finansieras via återbetalda AFA-medel, 

4. övriga nämnder ges möjlighet begära tilläggsanslag inom ramen för till kommunen 
återbetalda AFA-pengar. 

Propositionsordning 
För yrkandena nr 2-4 framställer ordföranden proposition enligt följande. 
 
Nr 2. Den som bifaller remiss till utbildningsnämnden och fritid- och kulturnämnden röstar ja. Den 
som vill avslå detsamma röstar nej. 
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Nr 3. Den som bifaller yrkandet att barnomsorgsavgiften för en extra månad 2012 ska återbetalas 
röstar ja och den som avslår detsamma röstar nej. 
 
Nr 4. Den som bifaller yrkandet att övriga nämnder ges möjlighet begära tilläggsanslag inom ramen 
för till kommunen återbetalda AFA-pengar röster ja och den som avslår detsamma röstar nej. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utföll för respektive yrkande sålunda. 
 
Yrkande nr 2. Antal som röstat ja 25 st. Antal som röstat nej 24 st. 
Yrkande nr 3. Antal som röstat ja 25 st. Antal som röstat nej 23 st. Antal som avstår sin röst 1 st. 
Yrkande nr 4. Antal som röstat ja 25 st. Antal som röstat nej 24 st. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Yrkande nr 1. Att anslå medel för tillfälliga åtgärder till kommunstyrelsen för tekniska 
förvaltningen och informationsenheten, enligt beslut i Kommunstyrelsen. 
 
Yrkande nr 2 Att ärendet ska remitteras för beredning i utbildningsnämnden och fritid- och 
kulturnämnden.  
 
Yrkande nr 3. Att barnomsorgsavgift som uttagits för en extra månad 2012, ska återbetalas till 
barnfamiljerna och finansieras via återbetalda AFA-medel. 
 
Yrkande 4. Att övriga nämnder ges möjlighet begära tilläggsanslag inom ramen för till kommunen 
återbetalda AFA-pengar. 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden § 236/2012: 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till vad som framgår under rubriken 
bedömning lämna ett reviderat äskande till Kommunstyrelsen om investeringsanslag för 
ombyggnad motsvarande 300 tkr för ombyggnad av lokalerna, samt 100 tkr för möbler och 
inventarier i själva receptionsdelen. 
 
Äldrenämnden § 110/2012:  
Äldrenämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om 3,5 miljoner kr för att täcka årets 
överskridande av budgeterade kostnader i hemtjänsten. Anhålla om 380 tkr för att utbilda 
omvårdnadspersonal i genomförandeplaner för att få ett kraftigt kvalitetshöjande arbete i 
verksamheten. 
 
Utbildningsnämnden § 126/2012: 
Utbildningsnämnden beslutar, att föreslå att Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden ett 
tilläggsanslag om 4 968 tkr, enligt bifogat underlag. 
 
Fritid- och kulturnämnden § 102/2012: 
Fritid- och Kulturnämnden beslutar, att föreslå Kommunfullmäktige att nämnden, under 
förutsättning att AFA-pengar tilldelas nämnden, få fatta beslut om fördelning av medlen med 
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inriktning om 50 % till ”bidrag för föreningsinvesteringar” och 50 % till ”extra underhåll i egna 
verksamheten.  
 
Socialnämnden § 152/2012: 
Socialnämnden beslutar, att hos Kommunfullmäktige anhålla om ett tilläggsanslag om 950 tkr, 
enligt bifogat underlag. 
 
Överförmyndarnämnden § 402/2012: 
Överförmyndarnämnden besluta att anhåll om 25 tkr för inköp av aktskåp och handböcker i 
godman/förvaltarskap.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth 
Michaelsson, C, Thomas Håkansson, C, Susanne Lundgren, M, Jan-Eric Wildros, S, Peter Bowin, 
V, tjänstgörande ersätter Margaretha Yngvesson, S, samt Lennart Förberg, M, 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att Utbildningsnämnden beviljas ett anslag om 2, 9 mkr, 
samt att Fritid- och Kulturnämnden beviljas ett anslag om 1 500 tkr.  
 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till att bevilja Utbildningsnämnden ett anslag om 2, 9 mkr, 
samtliga yrkande avseende drift från nämnderna, samt 350 tkr till datorer till 
förskoleklasspedagoger och fritidspedagoger, till en summa om 6 105 tkr. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförande Roger Fredrikssons, M, yrkande, 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Utbildningsnämnden ett anslag om 2, 9 mkr och att Fritid- 
och Kulturnämnden ett anslag om 1 500 tkr.  Under förutsättning av att anslaget används under år 
2012. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut om tilläggsanslag för följande nämnder; Utbildningsnämnden 2, 9 mkr 
och Fritid- och kulturnämnden 1 500tkr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Roger Fredrikson, M, JanAnders Palmqvist, S, Sune Håkansson, RP, Nils-Ingmar 
Thorell, FP, Peter Bowin, V och Sune Håkansson, RP. 
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Yrkanden 
 

1. Kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag till 
Utbildningsnämnden om 2,9 mkr och till Fritid- och kulturnämnden om 1,5 mkr. 
 

2. JanAnders Palmqvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att tillägg till 
budgetmedel med AFA-medel utbetalas under förutsättning, att det används till drift under 
budgetåret 2012 samt enligt följande; Äldrenämnden beviljas ytterligare tilläggsanslag om 
380 000 kr; Utbildningsnämnden beviljas ytterligare tilläggsanslag om 350 000 kr; 
Överförmyndarnämnden beviljas tilläggsanslag om 25 000 kr och Socialnämnden beviljas 
tilläggsanslag om 950 000 kr. 

 
Peter Bowin yrkar bifall till Jan Anders Palmqvists förslag. 
 
Propositionsordning  
 
Ordföranden ställer proposition nämnd för nämnd med bifall och avslag för respektive yrkande. 
 
 
Proposition 1 - Äldrenämnden 
Kommunstyrelsens förslag om att inte bevilja tilläggsanslag till äldrenämnden ställs mot JanAnders 
Palmqvists förslag om att bevilja tilläggsanslag med 380 000 kr. 
 
Omröstningsresultat 
För kommunstyrelsens förslag röstar 24 ledamöter ja och för bifall till JanAnders Palmqvist förslag 
röstar 25 ledamöter nej.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla JanAnders Palmqvists förslag om, att tilldela äldrenämnden ett 
tilläggsanslag med 380 000 kr, att finansieras under år 2012 med återbetalda AFA-medel och 
utbetalas under förutsättning, att det används under budgetåret 2012. 
Pengarna ska användas för att utbilda omvårdnadspersonal i genomförandeplaner för att få ett 
kraftigt kvalitetshöjande arbete i verksamheten. 
 
Proposition 2 - Utbildningsnämnden 
 
De som vill bifalla kommunstyrelsens förslag om tilläggsanslag med 2.9 mkr röstar ja. De som vill 
bifalla JanAnders Palmqvists förslag med 3 250 000 kr röstar nej.  
 
Omröstningsresultat 
För kommunstyrelsens förslag röstar 23 ledamöter ja och för bifall till JanAnders Palmqvist förslag 
röstar 25 ledamöter nej och en ledamot avstår att rösta. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla JanAnders Palmqvists förslag om att ge utbildningsnämnden 
ett tilläggsanslag med 3 250 000 kr, att finansieras under år 2012 med återbetalda AFA-medel och 
utbetalas under förutsättning att det används under budgetåret 2012. 
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Pengarna ska användas till  
1. Datorer till lärare årskurs 1-6; 1.1 mkr  
2. Skolgårdar, lekplatser på skolor; 1.0 mkr 
3. Pedagogiska hjälpmedel; 300 tkr 
4. Datorer till pedagoger i förskoleklass och fritidspedagoger; 350 tkr 
5. Ersättning till extra kostnader för friskolor; 500 tkr 
 

Beslut - Fritid- och Kulturnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att tilldela Fritid- och 
kulturnämnden ett tilläggsanslag om 1.5 mkr, att finansieras under år 2012 med återbetalda AFA-
medel och utbetalas under förutsättning att det används under budgetåret 2012. 
 
Pengarna tilldelas nämnden för användning med inriktning om 50 % till ”bidrag för 
föreningsinvesteringar” och 50 % till” extra underhåll i egna verksamheten. 
 
Proposition 3 - Socialnämnden 
 
De som vill bifalla kommunstyrelsens förslag om, att inte bevilja tilläggsanslag till socialnämnden 
röstar ja. De som vill bifalla JanAnders Palmqvists förslag med om att bevilja tilläggsanslag med 
950 000 kr röstar nej.  
 
Omröstningsresultat 
För kommunstyrelsens förslag röstar 25 ledamöter ja och för bifall till JanAnders Palmqvist förslag 
röstar 24 ledamöter nej. 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, att inte bevilja tilläggsanslag till 
socialnämnden. 
 
Proposition 4 - Överförmyndarnämnden  
De som vill bifalla kommunstyrelsens förslag rösar ja och de som bifaller JanAnders Palmqvist 
förslag om att bevilja tilläggsanslag om 25 000 kr röstar nej. 
 
Omröstningsresultat 
För kommunstyrelsens förslag röstar 25 ledamöter ja och för bifall till JanAnders Palmqvist förslag 
röstar 24 ledamöter nej. 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, att inte bevilja tilläggsanslag till 
överförmyndarnämnden. 
_____________________ 
Exp: 

Samtliga nämnder 
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