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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2012-09-27

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

Par- När- § 261
ti
varo
Ja Nej Avs

Ledamot

§ 275:1

§ 275:2

Ja

Ja

Nej Avs

Nej Avs

1.

Roger Fredriksson

M

X

X

X

X

2.

Lena Karstensson

M

X

X

X

X

3.

Lennarth Förberg

M

X

X

X

X

4.

Susanne Lundgren

M

X

X

X

X

5.

Claes Diurhuus

M

X

X

X

X

6.

Christoffer Stenström

M

X

X

X

X

7.

Anna Espenkrona

M

X

X

X

X

8.

Anders Lund

M

9.

Kjell G G Johansson

M

X

X

X

X

10. Anders Bromée

M

X

X

X

X

11. Christer Stenström

M

X

X

X

X

12. Kenneth Michaelsson C

X

X

X

X

13. Thomas Håkansson

C

X

X

X

X

14. Kristina Valtersson

C

15. Monia Svensson

C

X

X

X

X

16. Mats Paulsson

C

X

X

X

X

17. Hillevi Andersson

C

X

X

X

X

18. Roger Gardell

FP

X

X

X

X

19. Nils Ingmar Thorell

FP

X

X

X

X

20. Christian Mahrle

FP

21. Willy Persson

KD

X

X

X

X

22. JanAnders Palmqvist

S

X

X

X

X

23. Margareta Yngvesson S

X

X

X

X

24. Bo Johansson

S

25. Monika Lindqvist

S

X

X

X

X

26. Tommy Andersson

S

X

X

X

X

27. Ingrid Karlsson

S

X

X

X

X

Anteckningar
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Ronneby kommun
Datum 2012-09-27

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

Par- När- § 261
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

Avs

§ 275:1

§ 275:2

Ja

Ja

Nej Avs

Nej Avs

28. Ann-Margret Olofsson S

X

X

X

X

29. Anette Rydell

S

X

X

X

X

30. Johnny Håkansson

S

X

X

X

X

31. Ewa Svensson

S

X

X

X

X

32. Jan-Eric Wildros

S

X

X

X

X

33. Malin Månsson

S

X

X

X

X

34. Eva Blennow

S

X

X

X

X

35. Birgitta Andersson

S

X

X

X

X

36. Anders P Petersson

S

X

X

X

X

37. Peter Bowin

V

X

X

X

X

38. Erik Ohlson

V

X

X

X

X

39. Angela Leyton

V

X

X

X

X

40. Marcus Jingfors

---

41. Nils-Erik Mattsson

MP

42. Tomas Lund

SD

X

X

X

X

43. Anna-Mi Kullman

SD

X

X

X

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

X

X

X

45. Andreas Andersson

--

46. Stefan Kullman

SD

X

X

X

X

47. Sune Håkansson

RP

48. Anna Carlbrant

RP

X

X

X

X

49. Ola Svensson

RP

X

X

X

X

Anteckningar
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Ronneby kommun
Datum

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

Par När-ti varo

§ 261
Ja

Ersättare
1.

Tomas Lundberg

M

2.

Fredrik Stark

M

3.

Christoffer Laz

M

4.

Anders Härdelin

M

5.

Olle Helt

M

6.

Kjell Hedlund

M

7.

Ida Johansson

C

8.

Kerstin Haraldsson

C

9.

Birger Svensson

C

X

Nej

Avs

§ 275:1

§ 275:2

Ja

Ja

Nej Avs

Anteckningar

Nej Avs

X

X

X

Tjg ers

X

X

X

X

Tjg ers

X

X

X

X

Tjg ers

X

10. Alexandra Forslund

FP

11. Susanne Östergaard

FP

12. Johannes Chen

KD

13. Rune Kronkvist

S

14. Tina Lindqvist

S

15. Stefan Österhof

S

X

16. Ingrid Nilsson

S

X

17. Nils Nilsson

S

18. Johanna Magnusson

S

19. Hans Häll

S

20. Marie Ohlsson

S

21. Ally Karlsson

V

22. Omid Hassib

V

23. Helena Augustsson

MP

X

24. Mats Olsson

MP

25. Björn Brink

SD

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD

X

X

X

Tjg ers

X

X

X

Tjg ers

X

X

X

X

Tjg ers

X

X

X

X

Tjg ers

X
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Ronneby kommun
Datum 2012-09-27

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

Par- När- § 261
ti
varo
Ja

Ersättare
28. Per Ericsson

RP

X

29. Birgitta Larsson

RP

X

Nej

§ 275:1
Avs

Ja

X

Nej

X

Anteckningar

§ 275:2
Avs

Ja

Nej Avs

X

Tjg ers
Tjg § 276

31 18

25

24

25 23

1
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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2012-09-27

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

Par- När- § 275:3
ti
varo
Ja Nej Avs

Ledamot
1.

Roger Fredriksson

M

X

X

2.

Lena Karstensson

M

X

X

3.

Lennarth Förberg

M

X

X

4.

Susanne Lundgren

M

X

X

5.

Claes Diurhuus

M

X

X

6.

Christoffer Stenström

M

X

X

7.

Anna Espenkrona

M

X

X

8.

Anders Lund

M

9.

Kjell G G Johansson

M

X

X

10. Anders Bromée

M

X

X

11. Christer Stenström

M

X

X

12. Kenneth Michaelsson C

X

X

13. Thomas Håkansson

C

X

X

14. Kristina Valtersson

C

15. Monia Svensson

C

X

X

16. Mats Paulsson

C

X

X

17. Hillevi Andersson

C

X

X

18. Roger Gardell

FP

X

X

19. Nils Ingmar Thorell

FP

X

X

20. Christian Mahrle

FP

21. Willy Persson

KD

X

X

22. JanAnders Palmqvist

S

X

X

23. Margareta Yngvesson S

X

X

24. Bo Johansson

S

25. Monika Lindqvist

S

X

X

26. Tommy Andersson

S

X

X

27. Ingrid Karlsson

S

X

X

§
Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs
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Ronneby kommun
Datum 2012-09-27

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

Par- När- § 275:3
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

28. Ann-Margret Olofsson S

X

X

29. Anette Rydell

S

X

X

30. Johnny Håkansson

S

X

X

31. Ewa Svensson

S

X

X

32. Jan-Eric Wildros

S

X

X

33. Malin Månsson

S

X

X

34. Eva Blennow

S

X

X

35. Birgitta Andersson

S

X

X

36. Anders P Petersson

S

X

X

37. Peter Bowin

V

X

X

38. Erik Ohlson

V

X

X

39. Angela Leyton

V

X

X

40. Marcus Jingfors

---

41. Nils-Erik Mattsson

MP

42. Tomas Lund

SD

X

X

43. Anna-Mi Kullman

SD

X

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

X

45. Andreas Andersson

--

46. Stefan Kullman

SD

X

X

47. Sune Håkansson

RP

48. Anna Carlbrant

RP

X

X

49. Ola Svensson

RP

X

X

§
Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs
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Ronneby kommun
Datum

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

Par När-ti varo

§ 275:3
Ja

Ersättare
1.

Tomas Lundberg

M

2.

Fredrik Stark

M

3.

Christoffer Laz

M

4.

Anders Härdelin

M

5.

Olle Helt

M

6.

Kjell Hedlund

M

7.

Ida Johansson

C

8.

Kerstin Haraldsson

C

9.

Birger Svensson

C

X

Nej

§
Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

X

Tjg ers

X

X

Tjg ers

X

X

Tjg ers

X

10. Alexandra Forslund

FP

11. Susanne Östergaard

FP

12. Johannes Chen

KD

13. Rune Kronkvist

S

14. Tina Lindqvist

S

15. Stefan Österhof

S

X

16. Ingrid Nilsson

S

X

17. Nils Nilsson

S

18. Johanna Magnusson

S

19. Hans Häll

S

20. Marie Ohlsson

S

21. Ally Karlsson

V

22. Omid Hassib

V

23. Helena Augustsson

MP

24. Mats Olsson

X

Tjg ers

X

X

Tjg ers

MP

X

X

Tjg ers

25. Björn Brink

SD

X

X

Tjg ers

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD

X
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Ronneby kommun
Datum 2012-09-27

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

Par- När- § 275:3
ti
varo
Ja

Ersättare
28. Per Ericsson

RP

X

29. Birgitta Larsson

RP

X

Nej

X

25 24

§
Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej

Avs

Ja

Nej Avs

Tjg ers
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2012/27
§ 240 Information

Ny kommunjurist
Ordföranden öppnar mötet och presenterar den nya kommunjuristen Leona Öberg och hälsar henne
välkommen till kommunen
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/17
§ 241 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde
JanAnders Palmqvist begär ordet och påtalar att mötet inte kungjorts för medborgarna enligt
kommunallagens bestämmelser. Ordföranden begär att efter överläggning få återkomma till denna
punkt efter Information om Fruntimmersveckan.
Yrkande
Att kommunfullmäktige inte tar upp de extra ärendena till handläggning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet
Är fullmäktige beredd att ta upp de extra ärendena på dagens föredragningslista?
Är någon däremot?
Beslut
De två extra ärendena som tillkommit på föredragningslistan dras bort från dagens
föredragningslista.
Ordföranden uppger att ärendena ska tas upp på ett extra sammanträde med kommunfullmäktige så
snart det går i början på vecka 41 och att kallelse förhoppningsvis går ut under morgondagen.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/17
§ 242 Justering av dagordningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enligt
följande:


Punkt 9 kompletteras med punkt 9 B, anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Äldrenämnden, Carina Lagerlund, C.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna justering av dagordningen.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/27
§ 243 Information om Nordiska Fruntimmersveckan

Sammanfattning
Karin Söderberg och Ann-Marie Nordström informerar om den Nordiska Fruntimmersveckan.
Kommunfullmäktiges ordförande framför ett tack för informationen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
______________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/18
§ 244 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att det vid dagens
sammanträde inte ställts några frågor från allmänheten.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera detta till protokollet.
____________________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

16(81)
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§ 245 Fyllnadsval efter Monika Lindqvist, S, ledamot i Kommunstyrelsen och
ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Beslutsunderlag
1 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 bordlägga ärendet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/4
§ 246 Fyllnadsval efter Marina Tvermoes, SD, ersättare i Socialnämnden
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-08-29

KF §216/2012 2012-08-30, Anhållan om
entledigande från uppdrag som ersättare i
socialnämnden, Marina Tvermoes, SD,
samt nyval

Sammanfattning
Fyllnadsval efter Marina Tvermoes, SD, ersättare i Socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Björn Brink, SD som ersättare för Marina Tvermoes.
_____________________________________
Exp:
Björn Brink
Socialnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

18(81)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

19(81)

2012/4
§ 247 Fyllnadsval efter Edvard Tvermoes, SD, ersättare i Utbildningsnämnden
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-08-29

KF §217/2012 2012-08-30, Anhållan om
entledigande från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden, Edvard Tvermoes,
SD, samt nyval

Sammanfattning
Fyllnadsval efter Edvard Tvermoes, SD, ersättare i Utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Björn Brink, SD som ersättare för Edvard Tvermoes.
_____________________________________
Exp:
Björn Brink
Utbildningsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

20(81)

2012/4
§ 248 Anhållan om entledigande från uppdrag som nämndeman i Blekinge
Tingsrätt, Björn O Svensson, C, samt nyval
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-28

Avsagt nämndemansuppdrag Björn O.
Svensson, Blekinge Tingsrätt

Sammanfattning
Björn O Svensson, C, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som nämndeman i
Blekinge Tingsrätt, samt nyval.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Björn O Svensson, C, från uppdrag som nämndeman i
Blekinge Tingsrätt. Till ny nämndeman i Blekinge Tingsrätt utses Ingmar Mattiasson, C.
___________________________________________________________________
Exp:
Björn O Svensson
Ingmar Mattiasson
Blekinge Tingsrätt
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

21(81)

2012/4
§ 249 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige,
Utbildningsnämnden och Kommunsamverkan Cura individutveckling, Ida
Johansson, C, samt nyval
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-31

Anhållan om entledigande från uppdrag
som ersättare i Kommunfullmäktige,
Utbildningsnämnden och
Kommunsamverkan Cura
individutveckling, Ida Johansson, C, samt
nyval, Ida Johansson

Sammanfattning
Ida Johansson, C, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige, Utbildningsnämnden och Kommunsamverkan Cura individutveckling, samt
nyval.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Ida Johansson, C, från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige, utbildningsnämnden och Kommunsamverkan Cura individutveckling samt
hemställa till länsstyrelsen om en ny sammanräkning.
Till ny ersättare i Utbildningsnämnden utses Silke Jakob, C och till ny ersättare i
Kommunsamverkan Cura individutveckling utses Kerstin Haraldsson, C.
_________________________________________
Exp:
Länsstyrelsen
Silke Jakob
Utbildningsnämnden
Kerstin Haraldsson
Ida Johansson
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

22(81)

2012/4
§ 250 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden,
Mats Sjögren, MP, samt nyval
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-14

Anhållan om entledigande från uppdrag
som ersättare i Utbildningsnämnden, Mats
Sjögren, MP

Sammanfattning
Mats Sjögren, MP, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden samt nyval.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Mats Sjögren, MP, från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden. Till ny ersättare i Utbildningsnämnden utses Helena Augustson, MP.
___________________________________________________________________
Exp:
Mats Sjögren
Helena Augustson
Utbildningsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

23(81)

2012/4
§ 251 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Äldrenämnden,
Carina Lagerlund, C, samt nyval
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-25

Anhållan om entledigande från uppdrag
som ersättare i Äldrenämnden, Carina
Lagerlund, C

Sammanfattning
Carina Lagerlund, C, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i
Äldrenämnden. Som ny ersättare föreslås Ulla Samuelsson.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Carina Lagerlund, C, från uppdrag som ersättare i
Äldrenämnden . Som ny ersättare i Äldrenämnden utses Ulla Samuelsson, C.
_____________________
Exp:
Ulla Samuelsson
Carina Lagerlund
Äldrenämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

24(81)

2012/299
§ 252 Anmälan av medborgarförslag från Emma Johansson och Christine
Johansson angående iordningställande av lekplatsen vid Synaregatan
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-07

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

Emma Johansson har lämnat in följande medborgarförslag om iordningställande av lekplatsen vid
Synaregatan.
Sammanfattning
”Jag och min familj ska flytta till Kalleberga Hallar och min syster med familj bor där redan. Då jag
läste i dagens tidning att Ronneby kommun skulle få 25 miljoner att ”fixa” till Ronneby och bland
annat de lekplatser som finns här, anser jag att det är ypperligt tillfälle att fixa i ordning lekplatsen
som finns på Synaregatan. Då jag vet att det finns flertalet barnfamiljer och vi ökar på det antalet
med vår flytt borde det inte vara mer än rätt att det finns en tillgänglig, bra och säker lekplats inom
gåavstånd. Barnen ska inte behöva gå ner till stan eller till andra sidan Hulta för att kunna åka
rutschkana eller gunga! Rusta upp den och gör området ännu mer attraktivt för barnfamiljer.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:
Emma Johansson
Kommunfullmäktige presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

25(81)

2012/308
§ 253 Anmälan av medborgarförslag angående utplacering av park- och vilobänkar
efter promenadstråken i Ronneby, från Bo A. Arnesjö.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-14

Medborgarförslag angående utplacering
av park- och vilobänkar efter
promenadstråken i Ronneby, Bo A.
Arnesjö

Bo A. Arnesjö har lämnat in följande medborgarförslag om utplacering av park- och vilobänkar
efter promenadstråken i Ronneby
Sammanfattning
”Promenadstråket mellan Stortorget och Brunnsparken via Nedre Brunnsvägen är en av Ronnebys
“pärlor”. Ronnebyborna flanerar, promenerar och joggar där och njuter samtidigt av den mysiga
miljön. Detta har stor betydelse för folkhälsan.
Senare tids rön talar för att stillasittande är riskablare för vår hälsa än den individuella konditionen
och hårdträningsläget. Träning är dock oskadligt och kan komplettera vår allmänna kondition och
rörlighet.
Personer 55+ har i högre utsträckning nedsatt rörelseförmåga än befolkningen som helhet. Hela 28
procent bland kvinnorna och 17 procent bland männen har svårt att gå i trappor och att ta raska
promenader. De undviker därför promenader och ökar stillasittandet. En ond cirkel kan etableras
varvid rörligheten försämras alltmer med stigande ålder.
De promenerande på Nedre Brunnsvägen är relativt sällan äldre. De undviker tydligen ansträngande
men nyttiga promenader där. Orsaken är säkerligen att man saknar möjlighet för att ta en kort
vilopaus under promenaden. Om så vore fallet skulle det innebära god chans för äldre att förbättra
sitt hälsotillstånd, sin rörlighet och sitt deltagande i den sociala gemenskapen.
Mot bakgrund av ovanstående hemställer undertecknad:
- att Fullmäktige ger Kommunadmistrationen i uppdrag att utreda och utplacera parkbänkar med
jämna mellanrum på alla Kommunens viktigaste promenadsstråk. Vid delvis privat finansiering
borde insatsen kunna leda till applikation av en skylt med givarens namn på ryggstödet efter
Brittiskt mönster.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:
Bo A. Arnesjö
Kommunfullmäktige presidium
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

26(81)

2012/305
§ 254 Anmälan av medborgarförslag från William Larsson med förslag om förhöjt
övergångställe vid korsningen Östra Varevägen – Risatorpsvägen, från William
Larsson
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-11

Medborgarförslag med förslag om förhöjt
övergångställe vid korsningen Östra
Varevägen - Risatorpsvägen, William
Larsson

William Larsson har lämnat in följande medborgarförslag om förhöjt övergångställe vid korsningen
Östra Varevägen – Risatorpsvägen.
Sammanfattning
”Jag bor i Risatorp och när man cyklar till centrum får man byta sida på cykelbanan. Man ser ofta
att bilarna inte tar hänsyn till barnen som skall till skolan vilket är en trafikfara. Därför efterlyser jag
ett förhöjt övergångställe med ett blinkande ljus. Hastigheten ligger säkert på minst 70 km i
genomsnitt.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktige presidium.
_____________________
Exp:
William Larsson
Kommunfullmäktige presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

27(81)

2012/265
§ 255 Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående
debiterade barnomsorgsavgifter, från JanAnders Palmqvist, S
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-08-29

KF §221/2012 2012-08-30, Anmälan av
interpellation till Kommunstyrelsens
ordförande Roger Fredriksson, M, från
kommunfullmäktigeledamot JanAnders
Palmqvist, S, angående debiterade
barnomsorgsavgifter

2 Handling

2012-08-08

Interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående debiterade
barnomsorgsavgifter., JanAnders
Palmqvist

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, har lämnat in följande interpellation ställd till
Roger Fredriksson.
Sammanfattning
Fullmäktige beslöt under § 308, 2011 att fastställa budget för 2012 och 2013. Enligt KL 8 kap § 5
gäller att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret.
Budgeten innehåller också förslag som ska behandlas vid senare tillfällen efter särskilda
beredningar. Exempel är ;nettokostnadsminskning genom avyttring av fastigheter -2000 tkr. Under
våren 2012 har olika ärenden lyfts fram för beslut i fullmäktige. Miljö- och byggnadsnämnden har i
sin plan att vissa taxor ska höjas. Förslag har lämnats och i några fall också beslutats om i
fullmäktige.
Men det finns också ärenden som inte beretts ytterligare av Ks och därmed ej heller beslutats av
fullmäktige.
Enligt KL 3 kap 9-10 §§ gäller att fullmäktige inte får delegera beslut om budget, skatt och andra
viktiga ekonomiska frågor. Hilborn, Hjert, Petersén m.fl. anger i boken Kommunallagen;
kommentarer och praxis; ”Med utgångspunkt från detta torde det inte vara någon tvekan om att
fullmäktige utövar den kommunala avgiftsrätten”. i samma skrift anges ” I samband med rätten att
ta ut avgifter lagfästes i 8 kap 3 a§ uttalades i förarbetena att avgifter eller åtminstone grunderna för
för avgiftssättningen ska framgå av en taxa antagen av fullmäktige.
Så har vi också i de allra flesta fall hanterat taxeärenden. Dock inte när det gäller höjningen av
barnomsorgsavgiften. Utbildningsnämnden har under våren 2012 fattat beslut om att höja avgiften
genom att införa ytterligare en månadsdebitering. Något särskilt beslut är inte fattat av fullmäktige
att göra så mer än att det finns med som en disposition i budgeten för 2012, i likhet med höjningen
av bygglovstaxan som fullmäktige under våren fattat beslut om.
I en artikel i Sydöstran under sommaren uttrycker utbildningschefen och Nämndens ordförande att
de så kan göra och om det är fel så får någon överklaga beslutet och i så fall betala tillbaka avgiften.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

28(81)

En intressant fråga blir då hur detta överklagande ska ske. En överklagan till Förvaltningsrätten av
nämndens beslut under våren kommer förmodligen inte att behandlas då överklagningstiden gått ut.
Därmed återstår för den enskilde att bestrida fakturan. Förmodligen utan framgång om kommunen
hävdar att nämndens beslut vunnit laga kraft.
Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande är därför om du avser att ta upp ett ärende om
återbetalning av erlagda barnomsorgsavgifter för augusti månad 2012, eftersom det beslut som
fattats om att debitera avgiften fattats felaktigt? Vi har under våren 2012 korrigerat andra beslut, ex
försäljning av fastighet, som fattas på felaktiga grunder, varför det också borde vara möjligt att göra
så när det gäller barnomsorgsavgifterna.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 september 2012.
Fråga ställs
JanAnders Palmqvist framför att svaret på interpellationen inte har tillställts ledamöterna.
Ordföranden uppger att svaret ska tillställas gruppledarna. Ordföranden framför att han själv erhållit
svaret i sin låda. Om frågan inte vill diskuteras nu kan interpellationen tas vid det extra
sammanträdet.
Propositionsordning
Beslutar fullmäktige att bordlägga frågan eller avslås den.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga frågan till nästkommande sammanträde.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

29(81)

2012/294
§ 256 Besvarande av interpellation ställd till Kommunalrådet Roger Fredriksson, M,
från kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, angående Multiarena i
Sörbydal
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-09-04

KF §222/2012 2012-08-30, Anmälan av
interpellation ställd till Kommunalrådet
Roger Fredriksson, M, från
kommunfullmäktigeledamot Tommy
Andersson, S, angående Multiarena i
Sörbydal

2 Handling

2012-08-30

Interpellation ställd till Kommunalrådet
Roger Fredriksson, M, från
kommunfullmäktigeledamot Tommy
Andersson, S, angående Multiarena i
Sörbydal, Tommy Andersson

Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, har lämnat in följande interpellation ställd till
Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, angående Multiarena i Sörbydal.
Sammanfattning
Vid en presskonferens i stadshuset den 16 juli presenterades tankar och idéer om en multiarena,
med plats för ca 2 500 personer samt ytor runt arenan för ett 20-tal butiker och restauranger, i
området Sörbydal.
Tankarna och idéerna låter mycket intressanta och spännande.
Under presskonferensen redovisade Roger Gardell från Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens
arbetsutskott att det funnits en arbetsgrupp, där han själv ingått, som jobbat med denna fråga under
1,5 år.
Vad har denna arbetsgrupp kommit fram till?
Vilka initiativ har kommunalrådet tagit i denna fråga och vilka ämnar du ta?
När har initiativen tagits och när kommer det att tas nya initiativ?

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 september 2012.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

30(81)

Propositionsordning
Analogt med föregående interpellation föreslår ordföranden proposition att ärendet bordläggas eller
förslaget avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

31(81)

2012/312
§ 257 Anmälan av interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Roger
Fredriksson angående Jas i Ronneby
Beslutsunderlag
1 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?
Propositionsordning
Ordföranden föreslår, analogt med föregående ärende, att ärendet bordläggs eller att förslaget om
bordläggning avslås.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

32(81)

2012/278
§ 258 Fråga till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från
kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, angående användning av
plastprodukter i skolrestaurangerna
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-20

Fråga till Utbildningsnämndens
ordförande Lennarth Förberg, M, från
kommunfullmäktigeledamot Monika
Lindqvist, S, angående användning av
plastprodukter i skolrestaurangerna,
Monika Lindqvist

Kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S har lämnat in följande fråga Utbildningsnämnden
ordförande Lennarth Förberg, M, angående användning av plastprodukter i skolrestaurangerna.
Sammanfattning
Används plasttallrikar och plastglas i skolrestaurangerna?
Ifall svaret är Ja, så är nästa fråga.
Finns kemikalien Bisfenol A i dessa plastprodukter?
Kemikalien Bisfenol A används vid framställan av plastprodukter. Ämnet kan läcka ut ur plasten
och tas upp av människokroppen. Små mängder av Bisfenol A kan vara skadligt och öka risken för
diabetes, cancer, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar m.m.
Svar på interpellationen
Lennart Föhrberg föreslår att det fasas ut vid nästa upphandling.
Monika Lindqvist, S uppger att Bisfenol A har fasats ut i produktion av nappflaskor enligt lag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

33(81)

2012/325
§ 259 Fråga till socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, från
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist angående vite i LSS-ärenden
eller liknande
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-26

Fråga till socialnämndens ordförande
Kristina Valtersson, C, från
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders
Palmqvist angående vite i LSS-ärenden
eller liknande

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S har lämnat in följande fråga till
Socialnämnden ordförande Kristina Valtersson, C, angående vite i LSS-ärenden eller liknande.
Sammanfattning
Enligt uppgift i dagens (26 sept 2012) Sydöstran vill Socialstyrelsen att Förvaltningsrätten ska
döma ut en särskild avgift för att kommunen inte lyckats skaffa fram en bostad till en person som
erhållit ett LSS beslut. Vi har tidigare diskuterat den bristfälliga verkställighetstiden i ett flertal
ärende inom Socialnämndens verksamhetsområde.
Socialstyrelsen anser att kommunen ska betala vad insatsen kostar fram tills dess att LSS-beslutet
verkställs. Den kommunala avgiften blir i detta fall ca 90 tusen kronor per månad, för ett ärende!
Min fråga till Socialnämndens ordförande är:
Finns det liknande ärende som är aktuella att bli föremål för särskilda avgifter pga bristande
verksställighetstid?
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fråga får ställas. Frågan besvaras vid nästkommande
sammanträde.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

34(81)

2012/331
§ 260 Fråga från Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, till Fritid- och
kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP angående
dokumenthanteringsplanen för fritid- och kulturnämnden
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-01

Fråga från Kommunfullmäktigeledamot
Peter Bowin, V, angående
dokumenthanteringsplanen för fritid- och
kulturnämnden, Peter Bowin, V

Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V har lämnat in följande fråga till Fritid- och
kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP angående dokumenthanteringsplanen.
Sammanfattning
I dokumenthanteringsplanen för fritid- och kulturnämnden finns det ett tillägg som du som
ordförande yrkade på: ”handlingar av ringa betydelse får gallras”. Vad innebär begreppet ”ringa
betydelse” och vem avgör det?
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Frågan besvaras vid nästkommande
sammanträde.
________________
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2012/262
§ 261 Förslag till taxa för Fjärrvärmen 2013
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-05

KS §240/2012 2012-09-11, Förslag till
taxa för Fjärrvärmen 2013

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-15

KS AU §282/2012 2012-08-20, Förslag
till taxa för Fjärrvärmen 2013

3

Handling

2012-08-07

Förslag till taxa för Fjärrvärmen 2013,
Ronneby Miljö & Teknik AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse beslutade på styrelsemötet den 24/5 2012 att taxan för
fjärrvärmen 2013 skall lämnas oförändrad. Se protokoll nr. 3 2012 § 5.
Miljötekniks fjärrvärmekunder har rätt att överklaga eventuell beslutad höjning av fjärrvärmetaxa
till fjärrvärmenämnden hos Energimyndigheten på grund av detta måste taxan beslutas i god tid
innan taxan skall börja gälla.
Styrelsen föreslår nu att Kommunfullmäktige godkänner styrelsens beslut om oförändrad
taxa för Fjärrvärmen 2013.
Fjärrvärmens budget för 2013 kommer att redovisas tillsammans med övriga verksamheters
budgetförslag längre fram.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ronneby Miljö- och Teknik
AB:s styrelseförslag att fjärrvärmetaxorna lämnas oförändrade 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ronneby Miljö- och Teknik
AB:s styrelseförslag att fjärrvärmetaxorna lämnas oförändrade 2013.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michelsson C, JanAnders Palmqvist S och Peter Bowin V.
Yrkanden
1. Kommunstyrelsens förslag till taxa.
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2. Kenneth Michaelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
3. JanAnders Palmqvists förslag, att taxan höjs med motivering dels av miljömässiga skäl och
dels för att kunna återställa underskott och kunna hålla en bättre beredskap.
Propositionsordning
Ordförande föreslår följande propositionsordning. Förslagen ställs mot varandra.
De som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar på JanAnders Palmqvists
förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Antal ja-röster 31 stycken.
Antal nej-röster 18 stycken.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ronneby Miljö- och Teknik AB:s styrelseförslag att
fjärrvärmetaxorna lämnas oförändrade år 2013.
Reservation
JanAnders Palmqvist, S, reserverar sig mot beslutet.
_____________________
Exp:

Ronneby Miljö och Teknik AB
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2012/261
§ 262 Förslag till införande av taxa för bredband i Ronneby kommun. (Ronnets
fibernät).
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-05

KS §241/2012 2012-09-11, 241 Förslag
till införande av taxa för bredband i
Ronneby kommun. (Ronnets fibernät).

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-27

Taxa för anslutning till bredband i
Ronneby kommun Ronnets fibernät.

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-15

KS AU §283/2012 2012-08-20, Förslag
till införande av taxa för bredband i
Ronneby kommun. (Ronnets fibernät).

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-01

Förslag till införande av taxa för bredband
i Ronneby kommun. (Ronnets fibernät).

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande förslag
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB har från ägaren fått följande ägardirektiv:
Ronneby Miljö och Teknik AB får i ägardirektiv att arbeta med att informera, uppsöka
intresserade, samordna och vara behjälplig vid projektansökan till grupper på landsbygden som
vill bygga ut bredbandsnätet.
Arbetet pågår för fullt med hjälp av Hans Olausson. Intresse finns på landsbygden men att
genomföra ett bredbandsprojekt på landsbygden kräver stora resurser och arbetsinsatser för de
intresserade. Detta har medfört att det blivit svårt att genomföra några projekt.
Miljöteknik har för närvarande möjlighet att erhålla 100 % kanalisationsstöd samma som föreningar
på landsbygden. Detta innebär att Miljöteknik tillsammans med samhällsföreningar, vägföreningar
eller andra organisationer kan genom ett samarbete bygga ut fibernätet på landsbygden.
För Miljöteknik innebär detta ökad administration men samtidigt får vi in fler kunder i Ronnets
fibernät.
Med hjälp av kanalisationsstödet gräver vi och lägger ner tomrör för fiber. Genom att sedan ta ut en
anslutningsavgift av kunden som vill ansluta sig till fibernätet täcker vi kostnaden för inblåsning av
fiber samt anslutning av fastigheten.
För att detta skall kunna genomföras och att inte för stora kostnader skall drabba Miljöteknik
föreslås att ett avtal skrivs mellan Miljöteknik och organisationen ( se bilagt förslag till avtal).
I och med samarbetet behövs en beslutad enhetlig taxa för anslutning till bredbandet i Ronneby
kommun både för tätorten och landsbygden.
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår Ronneby kommun att besluta om föreslagen
taxa för anslutning till bredband i Ronneby kommun (Ronnets fibernät). Se nedan:
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Taxa för anslutning till bredband i Ronneby kommun Ronnets fibernät.
Anslutningsavgiften för fiber är 20 000 kronor inkl. moms upp till en utbyggnadskostnad av 40 000
kr inkl. moms. Utbyggnadskostnad över 40 000 kronor betalar kunden den faktiska kostnaden.
Detta under förutsättning att Ronneby Miljö och Teknik AB erhåller 100 % bidrag från PTS (Post
och Telestyrelsen) och från länsstyrelsen för kanalisationen på landsbygden.
I anslutningsavgiften ingår att vi lämnar fibern på lämplig plats innanför yttervägg i en fiberbox.
Kunden ombesörjer håltagning i yttervägg samt gräver, förlägger och återfyller inom tomtmark.
Exempel.
Om utbyggnadskostnaden är 39 000 kr betalar kunden en anslutningsavgift på 20 000 kronor.
Om utbyggnadskostnaden är 41 000 kronor betalar kunden en anslutningsavgift på 21 000 kronor.
Anslutning av fiber i samband med fjärrvärmeanslutning 17 000 kronor inkl. moms.
Förändring av taxan skall beslutas av Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse och Ronneby
kommuns kommunfullmäktige.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till taxor för bredbandsanslutning
till Ronnets fibernät i Ronneby kommun.

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande reviderat förslag
Taxa för anslutning till bredband i Ronneby kommun Ronnets fibernät.
Anslutningsavgiften för fiber är 20 000 kronor inkl. moms upp till en utbyggnadskostnad av 40 000
kr inkl. moms. Utbyggnadskostnad över 40 000 kronor betalar kunden den faktiska kostnaden.
I anslutningsavgiften ingår att vi lämnar fibern på lämplig plats innanför yttervägg i en fiberbox.
Kunden ombesörjer håltagning i yttervägg samt gräver, förlägger och återfyller inom tomtmark.
Exempel.
Om utbyggnadskostnaden är 39 000 kr betalar kunden en anslutningsavgift på 20 000 kronor.
Om utbyggnadskostnaden är 50 000 kronor betalar kunden en anslutningsavgift på 30 000 kronor.
Anslutning av fiber i samband med fjärrvärmeanslutning 17 000 kronor inkl. moms.
Förändring av taxan skall beslutas av Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse och Ronneby
kommuns kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till taxor för bredbandsanslutning
till Ronnets fibernät i Ronneby kommun.

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande reviderade förslag efter
Kommunstyrelsen
Taxa för anslutning till bredband i Ronneby kommun Ronnets fibernät.
Anslutningsavgiften för fiber är 20 000 kronor inkl. moms upp till en utbyggnadskostnad av 40 000
kr inkl. moms. Utbyggnadskostnad över 40 000 kronor betalar kunden den faktiska kostnaden.
I anslutningsavgiften ingår att vi lämnar fibern på lämplig plats innanför yttervägg i en fiberbox.
Kunden ombesörjer håltagning i yttervägg samt gräver, förlägger rör och återfyller inom tomtmark.
Exempel.
Om utbyggnadskostnaden är 40 000 kr betalar kunden en anslutningsavgift på 20 000 kronor.
Om utbyggnadskostnaden är 50 000 kronor betalar kunden en anslutningsavgift på 30 000 kronor.
Anslutning av fiber i samband med fjärrvärmeanslutning 17 000 kronor inkl. moms.
Förändring av taxan skall beslutas av Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse och Ronneby
kommuns kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse
Ledamot Mats Paulsson, C, i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse tillika ledamot i
kommunfullmäktige, yrkar att ett tillägg görs i taxan beslutad av kommunstyrelsen enligt följande.
”Vid utbyggnad av byanät är det Ronneby Miljö och teknik AB som slutligen bestämmer det
geografiska områdets utbredning.”
Yrkanden
1. Kommunstyrelsens förslag Bifaller
2. Tillägg till kommunstyrelsens förslag. Bifalls eller avslås förslaget?
Propositionsordning
Ordförande framställer följande propositionsordning
1. Lämnar kommunfullmäktige bifall till kommunstyrelsens förslag?
2. Lämnar kommunfullmäktige bifall eller avslag på Tillägg till kommunstyrelsens förslag
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till taxor för bredbandsanslutning
till Ronnets fibernät i Ronneby kommun jämte tillägget till kommunstyrelsens förslag.
_____________________
Exp:
Ronneby Miljö och Teknik AB
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2012/289
§ 263 Anhållan om investeringbidrag Ronneby Miljö & Teknik AB
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-05

KS §242/2012 2012-09-11, Anhållan om
investeringsbidrag Ronneby Miljö &
Teknik AB

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §308/2012 2012-09-03, Anhållan
om investeringbidrag Ronneby Miljö &
Teknik AB

3

Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-28

Anhållan om investeringbidrag
Ronneby Miljö & Teknik AB

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
E:on skall lägga ner en ny kabel i Boahaga. Förfrågan har inkommit till Miljöteknik om
samförläggning av tomrör för fiber.
Etapp 1 omfattar samschaktningen och kan ske på ca 5800 m. För att nå IT-stationen måste
ytterligare egen schakt ske med ca 750 m. På hela sträckan finns ca 35 st möjliga kunder.
Etapp 1 som omfattar samschaktning ligger kostnaden på ca 700 tkr.
Bidrag från länsstyrelsen kan erhållas med 50 % av kostnaden. Etapp 2 omfattar den egna schakten
och kostnaden är ca 180 tkr efter erhållit bidrag. Etapp 3 innebär schakt av servisledningar till varje
tomtgräns. Denna kostnad kan bedömas först när vi vet vilka som vill ansluta sig.
Ärendet har behandlats på Miljötekniks presidiemöte. På mötet beslutades att tillskriva
kommunstyrelsen om att erhålla ett investeringsbidrag på 250 000 kr för etapp 1. För finansiering
av etapp 2 så tillkommer ett investeringsbidrag på 90 000 kr. Kostnaden för etapp 3 kan vi inte
bedöma idag.
Miljöteknik har idag ca 100 000 kr över på sin investeringsbudget för bredband vilket kan
omfördelas till detta projekt.
Totalt anhålls om ett investeringsbidrag för etapp 1 och 2 på 340 000 kr.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen, att man
samtidigt meddelar Ronneby Miljö & Teknik AB att kommunen som ägare är medveten om denna
rörelsegrens ekonomiska läge och att man avser återkomma med åtgärder med anledning av tidigare
skrivelse från Ronneby Miljö & Teknik AB:s styrelse.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen, att man
samtidigt meddelar Ronneby Miljö & Teknik AB att kommunen som ägare är medveten om denna
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rörelsegrens ekonomiska läge och att man avser återkomma med åtgärder med anledning av tidigare
skrivelse från Ronneby Miljö & Teknik AB:s styrelse.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringen, att man samtidigt meddelar Ronneby
Miljö & Teknik AB att kommunen som ägare är medveten om denna rörelsegrens ekonomiska läge
och att man avser återkomma med åtgärder med anledning av tidigare skrivelse från Ronneby Miljö
& Teknik AB:s styrelse.
_____________________
Exp:

Ronneby Miljö och Teknik AB
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2012/251
§ 264 Ronnebyhus investeringsbudget 2012
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-10

KS §243/2012 2012-09-11, Ronnebyhus
investeringsbudget 2012

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-15

KS AU §285/2012 2012-08-20,
Ronnebyhus investeringsbudget 2012

3

Handling

2012-06-25

Ronnebyhus investeringsbudget 2012,
Ronnebyhus

AB Ronnebyhus:s VD Sven-Olof Klasson lämnar följande förslag
Sammanfattning
Bifogad investeringsbudget för 2012 omsluter 16,7 mkr. Kopplat till dessa investeringarna utförs
samtidigt underhållsåtgärder för 4,7 mkr.
Huvuddelen av investeringarna (10,3 mkr) avser energiinvesteringar, där de mest kostsamma
åtgärderna är installation av teknik för värmeåtervinning i frånluftsventilationen. Innan dessa
åtgärder startas avvaktar vi utvärdering av liknande projekt i Växjö i Goda Husi regi.
4,5 mkr avser investeringar i fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Bl.a planerade
ombyggnader för förskolan på Ålycke i Johannishus samt ombyggnad för nytt gruppboende på
Peder Holmsgatan 3. Dessa projekt är ännu ej beslutade men medel finns avsatta i vår budget i det
fall nyttjaren ger klartecken för genomförande.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Ronnebyhus
investeringsbudget för 2012.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Ronnebyhus
investeringsbudget för 2012.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2012.
_____________
Exp:
AB Ronnebyhus
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2012/246
§ 265 Förslag till taxor gällande Ronneby Horse Center
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-10

KS §245/2012 2012-09-11, Förslag till
taxor gällande Ronneby Horse Center

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-15

KS AU §287/2012 2012-08-20, Förslag
till taxor gällande Ronneby Horse Center

3

Handling

2012-06-14

Förslag till taxor gällande Ronneby Horse
Center §70/2012, Fritid- och
kulturnämnden

Fritid- och kulturnämnden §70/2012
Fritid- och kulturnämnden § 59/2012.
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående taxor för Ronneby
Horse Center.
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om förslag till taxor för Ronneby Horse Center.
Sammanfattning
Ronneby Ryttarförening har sedan påskrift av skötselavtal arbetat med att utveckla och fram för allt
hyra ut anläggningen Ronneby Horse Center. I anläggningen är ca 40 boxar uthyrda till privata
aktörer. Ridskolan fungerar väl. Lektioner bedrivs sex dagar i veckan och 1-2 tävlingar/ träningar
arrangeras i månaden. Föreningen har testat konceptet ”pay and jump” med ett gott resultat.
Samarbete sker även med hundklubben. Det finns mer att göra gällande användningsområden men
föreningen känns vara på rätt väg. Ett förslag till taxor i Ronneby Horse Center bifogas.
Ridsportförbundet anser taxorna vara rimliga i sin bedömning. I jämförelse med andra ridhus ligger
förslaget något över när det gäller taxor för föreningar.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreslagna taxor enligt
bilaga 2 samt att föreslagna taxor till föreningar utanför kommunen kvarstår. För affärsdrivande
ändamål gäller endast dagtaxa. Tillägget att RRF:s medlemmar går in gratis tas bort.

Sammanfattning
Hyresnivåer Ronneby Horse Center enligt ovan nämnda bilaga 2:

Ronneby kommuns
föreningar
Timtaxa:
Dagstaxa : avser 8-18
Justeras
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Föreningar utanför
kommunen
Timtaxa:
700 kr/tim
Dagstaxa:
3000 kr
För affärsdrivande
ändamål (även om
föreningen hyr)
Dagstaxa
4000 kr
För detta ändamål endast dagstaxa, ej per timme.

45(81)

1200 kr/tim
4000 kr

1900 kr/tim
7000 kr

6000 kr

10 000 kr

För återkommande evenemang krävs anläggningskort.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar om taxor gällande Ronneby Horse
Center i enlighet med Fritid- och kulturnämndens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar om taxor gällande Ronneby Horse
Center i enlighet med Fritid- och kulturnämndens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om taxor gällande Ronneby Horse Center i enlighet med Fritid- och
kulturnämndens förslag.
_____________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Ronneby Horse Center
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2011/414
§ 266 Angående försäljning av Järnaviks camping
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-10

KS §246/2012 2012-09-11, Angående
försäljning av Järnaviks camping

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §302/2012 2012-09-03,
Angående försäljning av Järnaviks
camping

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-06

KS §237/2012 2012-08-07, Angående
försäljning av Järnaviks camping

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-07-06

Nytt hyresavtal Järnaviks camping

5

Beslut allmänt ärende

2012-06-19

KF §173/2012 2012-06-20, Beslut om
inriktning gällande försäljning av
Järnaviks camping

6

Beslut allmänt ärende

2012-06-04

KS §161/2012 2012-06-05, Angående
försäljning av Järnaviks camping

7

Beslut allmänt ärende

2012-05-14

KS AU §168/2012 2012-05-14,
Angående försäljning av Järnaviks
camping

8

Handling

2012-04-19

FKN § 41/2012 Försäljning av Järnaviks
Camping, Fritid- och kulturnämnden

9

Beslut allmänt ärende

2012-03-26

KS AU §106/2012 2012-03-26,
Angående försäljning av Järnaviks
camping

10

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-16

Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1 i Ronneby
kommun

11

Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §50/2012 2012-02-27, Angående
försäljning av Järnaviks camping

12

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-22

avtal mellan kommunen och arrendatorn

13

Handling

2012-02-09

Yttrande angående försäljning av
Järnaviks camping § 11/2012, Fritid- och
kulturnämnden

14

Beslut allmänt ärende

2012-01-17

KS AU §12/2012 2012-01-16, Angående
försäljning av Järnaviks camping

15

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-10

Köp av mark och campingplats
Järnavik..doc

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Arrendator Stefan Nilsson med enskild firma Guldkiosken har tidigare tagit muntlig
kontakt med Fritid och kulturförvaltningen gällande eventuellt förvärv av campingplatsens
byggnader samt övrig egendom belägna på fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1. Stefan
Nilsson har kompletterat sina funderingar med en skrivelse (bilaga 1) där Stefan fortsatt är
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intresserad av ett förvärv men är öppen för ett längre avtal under tiden utredning sker kring
innehållet i en ev. försäljning där alla påverkande faktorer belyses samt att en oberoende
värdering sker. Stefan Nilsson har i nuläget ett avtal med Ronneby kommun daterat 200903-17 där arrendetiden satts till 1 maj 2009 till 30 april 2012 med 9 månaders
uppsägningstid före avtalets utgång. Avtalet förlängs med 12 månader vid varje tillfälle
tiden går ut. 2011 togs ett beslut gällande tillägg och ändringar till hyresavtal. Detta tillägg
är i dagsdatum ej påskrivet av arrendator.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens au föreslår Kommunstyrelsen att:
- besluta om att inriktningen är att försälja campingen Järnavik
-besluta att en utredning sker gällande omfattning och innehåll i en försäljning med tydlig
avgränsning och hänsyn till allmänhetens tillträde till badplats, strövstråk mm. I
utredningen skall även alla servitut och i övrigt påverkande faktorer finnas beskrivna. En
värdering av campingen skall ske
- besluta om att under utredningens gång teckna ett 5 årigt avtal (bilaga 2) med arrendator
enligt det tidigare föreslagna ej påskrivna avtalsförslaget (bilaga 3) men med en
arrendereducering mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd med
Fritid- och kulturnämnden.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att hela ärendet remitteras till Fritid- och kulturnämnden.
Fritid- och kulturnämnden § 41/2012
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1 i Ronneby
kommun.
Sammanfattning
Arrendator Stefan Nilsson med enskild firma Guldkiosken har tidigare tagit muntlig kontakt med
Fritid och kulturförvaltningen gällande eventuellt förvärv av campingplatsens byggnader samt övrig
egendom belägna på fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1.
Stefan Nilsson har kompletterat sina funderingar med en skrivelse (bilaga 1) där Stefan fortsatt är
intresserad av ett förvärv men är öppen för ett längre avtal under tiden utredning sker kring
innehållet i en ev. försäljning där alla påverkande faktorer belyses samt att en oberoende värdering
sker.
Stefan Nilsson har i nuläget ett avtal med Ronneby kommun daterat 2009-03-17 där arrendetiden
satts till 1 maj 2009 till 30 april 2012 med 9 månaders uppsägningstid före avtalets utgång. Avtalet
förlängs med 12 månader vid varje tillfälle tiden går ut. 2011 togs ett beslut gällande tillägg och
ändringar till hyresavtal. Detta tillägg är i dagsdatum ej påskrivet av arrendator.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen:

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

48(81)

- besluta om att inriktningen är att försälja campingen Järnavik
- besluta om att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig av gränsning
och hänsyn till allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En
värdering av campingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning.
Fritid och kulturnämnden beslutar att under utredningens gång teckna nytt avtal med
arrendatorn där en arrendereducering sker mot att arrendator helt tar över ansvar för
investeringar i samråd med Fritid- och kulturnämnden. (Bilaga 2).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen är att försälja campingen Järnavik.
Att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig avgränsning och hänsyn till
allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En värdering av
campingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning.
Att under utredningens gång teckna nytt avtal med arrendatorn där en arrendereducering
sker mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd med Fritid- och
kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen är att försälja campingen Järnavik.
Att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig avgränsning och hänsyn till
allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En värdering av
campingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning.
Att under utredningens gång teckna nytt avtal med arrendatorn där en arrendereducering
sker mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd med Fritid- och
kulturnämnden.
Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande redovisning i ärendet:
Sammanfattning
I samband med Kommunfullmäktige den 20 juni fattades beslut om att teckna ett nytt avtal i
rubricerat ärendet i enlighet med Kommunstyrelsens förslag (KF§173/2012).
Vid Kommunfullmäktige förelåg ej det av Fritids- och kulturnämnden föreslagna avtalet. De
handlingar som hade expedierats i ärendet var det gamla avtalet, samt två förlängningsförslag som
varit aktuella i ett tidigare skede av processen.
Det från Nämnden föreslagna avtalet kräver för sin giltighet Kommunfullmäktiges lagakraftvunna
godkännande. Med anledning härav föreslås
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att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal med tillägg att
hyrestiden i punkt 3 ska vara fr o m den 1 januari 2013, och att datumet i punkt 23 sätts till den 31
mars 2013.
att en särskild överenskommelse upprättas mellan parterna angående hantering av hyran vid
övergång till ett avtal med kalenderår istället för brutet år.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning Arbetsutskottet 2012-09-03
I handlingarna till Kommunstyrelsens arbetsutskott återfinns den särskilda överenskommelse som
upprättas mellan parterna angående hantering av hyran vid övergång till ett avtal med kalenderår
istället för brutet år.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal med tillägg att
hyrestiden i punkt 3 ska vara fr o m den 1 januari 2013, och att datumet i punkt 23 sätts till den 31
mars 2013.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal med tillägg att
hyrestiden i punkt 3 ska vara fr o m den 1 januari 2013, och att datumet i punkt 23 sätts till den 31
mars 2013.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat avtal med tillägg att hyrestiden i punkt 3 ska vara
fr o m den 1 januari 2013, och att datumet i punkt 23 sätts till den 31 mars 2013.
______________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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2012/240
§ 267 Förslag till hyresavtal mellan Ronneby kommun och Ronneby MCK - del av
Påtorp 2:1
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-10

KS §247/2012 2012-09-11, Förslag till
hyresavtal mellan Ronneby kommun och
Ronneby MCK - del av Påtorp 2:1

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-15

KS AU §291/2012 2012-08-20, Förslag
till hyresavtal mellan Ronneby kommun
och Ronneby MCK - del av Påtorp 2:1

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-08

Förslag till hyresavtal mellan Ronneby
kommun och Ronneby MCK - del av
Påtorp 2:1

4

Beslut allmänt ärende

2012-06-15

KS AU §258/2012 2012-06-18, Förslag
till hyresavtal mellan Ronneby kommun
och Ronneby MCK - del av Påtorp 2:1

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-06-11

Förslag till hyresavtal mellan Ronneby
kommun och Ron-neby MCK - del av
Påtorp 2:1

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ronneby Motorcykelklubb, Hökarna hyr del av Påtorp 2:1 – Påtorps gård sedan 1979. Hyrestiden
var från början 5-årig och sedan 1984 förlängs avtalet med ett år i taget.
Föreningen har inte erlagt någon hyra utan, enligt avtal har de stått för kostnader för elförbrukning,
sophämtning, försäkring av egna inventarier och underhåll av byggnaderna.
Ronneby MCK använder mangårdsbyggnaden och en lada för egen verksamhet och några gånger
per har man utomhusaktiviteter med underhållning för klubbmedlemmar och särskilt inbjudna.
Vad gäller hyresobjektet Påtorps gård beslutades i KS 2010 §310: ”Behålls i kommunal ägo. Närhet
till ridanläggning”.
Bedömning
Av detaljplanen framgår följande: ”Området får utnyttjas för ridsportanläggning med tillhörande
verksamhet, t ex förråd, parkeringsytor, hagar samt mindre stallar, dock ej ridhus. Inom området
tillåts också verksamheter med direkt anknytning till ridsport, som veterinär och försäljning av
ridsportmaterial”.
Vägen mellan Hamnvägen och hyresobjektet ingår ej i naturmarken eller kvartersmarken som enligt
detaljplanen är avsatt för ridsport, detta är känt av Ronneby Ryttarförenings styrelse. I detaljplanen
finns också förslag till områden för lämpliga ridstigar, vilka skall rekognoseras och iordningsställas
av Ronneby Ryttarförening. Plankarta bifogas.
Området där byggnaderna är belägna är ingen avstyckad egen fastighet utan en del av Påtorp 2:1.
Mangårdsbyggnaden är i sådant skick att det erfordras stora investeringar för att få den i ett skick
anpassat för bostadsändamål. Alternativ till fortsatt uthyrning till en förening är att byggnaderna
rivs.
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Förslag till hyresavtal
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen upplåter hyresobjektet, vilket framgår av kartan i
bilaga 1 enligt utkast till hyresavtal, på fastigheten Påtorp 2:1, till Ronneby MCK. Hyresobjektet
uthyrs i befintligt skick, hyresgästen svarar för drift, skötsel och underhåll. Kostnaderna för
byggnadernas försäkring och hyresobjektets fastighetsskatt erläggs som hyra. Förslag till
hyresrättsavtal bifogas. Föreslagen hyrestid är fem år med en förlängning av ett år i sänder.
Uppsägningstiden är satt till tolv månader och det är också föreslaget att kommunen skall ha
möjlighet att säga upp avtalet tidigare än fem år om särskilda skäl föreligger.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ett femårigt hyresavtal tecknas
mellan Ronneby kommun och Ronneby MCK avseende hyresobjektet på del av fastigheten Påtorp
2:1, hyresobjektet framgår av kartan i bilaga 1 enl utkast till hyresavtal.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att ett femårigt hyresavtal tecknas
mellan Ronneby kommun och Ronneby MCK avseende hyresobjektet på del av fastigheten Påtorp
2:1.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att ett femårigt hyresavtal tecknas
mellan Ronneby kommun och Ronneby MCK avseende hyresobjektet på del av fastigheten Påtorp
2:1.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ett femårigt hyresavtal tecknas mellan Ronneby kommun och
Ronneby MCK avseende hyresobjektet på del av fastigheten Påtorp 2:1.
______________________
Exp:
Ronneby MCK
Ola Liljerum
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2012/263
§ 268 Rivning av byggnader, Fornanäs
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-10

KS §248/2012 2012-09-11, Rivning av
byggnader, Fornanäs

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-15

KS AU §292/2012 2012-08-20, Rivning
av byggnader, Fornanäs

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-08

Förslag till rivning av byggnader

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. En lista som omfattar
fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista har funnits
rivningsobjekt, på vissa objekt har beslut tagits att de ska rivas, andra objekt ska rivas vid läglighet.
Vad gäller byggnader på nedanstående föreslagna fastigheter beslutades i KS 2010 §310: ”Behålls i
kommunal ägo i avvaktan på utredning av hamnens framtida användning”.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att nedanstående byggnader bör rivas
snarast.
Fornanäs 1:5 F d Hamnkontor
Hamnvägen 6
Ronneby
Fornanäs 1:14 F d Sjömansstuga
Hamnvägen 10 Ronneby
Beräknade rivningskostnader och detaljer om byggnader/fastigheter framgår av sida 2 och 3.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs samt
och att rivningarna finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs samt att
rivningarna finansieras av överkott från fastighetsförsäljning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs samt att
rivningarna finansieras av överkott från fastighetsförsäljning.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

53(81)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs samt att rivningarna finansieras av
överskott från fastighetsförsäljning.
_____________________
Exp:
Ola Liljerum
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2012/206
§ 269 Exploatering och tomtpris för del av Hulta 2:115 ("Hultagölen").
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-17

Specificerad budget avseende expl. av
DTP Hultagölen

2

Beslut allmänt ärende

2012-09-10

KS §249/2012 2012-09-11, Exploatering
och tomtpris för del av Hulta 2:115
("Hultagölen").

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §304/2012 2012-09-03, 304
Detaljplan för del av Hulta 2:115
("Hultagölen").

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-28

Exploatering av detaljplan över del av
Ronneby 2:115 - Hultagölen

Tekniska förvaltningschefen Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsens har gett Tekniska förvaltningen i uppdrag att exploatera det nya planområdet
invid Hultagölen och därefter sälja de tillskapade tomterna. I exploateringen skall även utförande av
VA-, el- och fibernät ingå.
Utredning
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Ronneby Miljö och Teknik AB kalkylerat fram
kostnaderna för planenlig utbyggnad av infrastrukturen för det aktuella planområdet samt för
marknadsföring av de tillskapade tomterna. Denna kostnad beräknas uppgå till 4,0 Mkr, något som
givetvis är direkt beroende av intresset hos anbudslämnande entreprenörer. Entreprenaden beräknas
drivas under vintern/våren 2012-2013.
För marknadsföring av de tillskapade tomterna krävs att prisbild fastställs. Utöver den ovanstående
exploaterings- och marknadsföringssumman tillkommer tidigare nedlagda kostnader i form av
markkostnad, markundersökningar, plankostnader mm, varför totalkostnad för
exploateringsområdet bedöms hamna kring 4,5 Mkr. Totalt skapas 10 st tomter där samtliga tomter
storleksmässigt ligger mellan 711-1344 m2. Vår bedömning är att 8 st av dessa kommer att kunna
avyttras i närtid. Ovanstående bedömning ger en erforderlig prisnivå kring 565 tkr/tomt exkl. moms
(710 tkr/tomt inkl. moms) varvid anslutningsavgift för VA, el och fiber ingår.
Driftkostnad för att sköta nyanlagd allmän platsmark (gata + parkering) uppgår till 20 tkr/år. I detta
inkluderas barmarks- och vinterunderhåll samt gatubelysning.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-att Kommunstyrelsen tilldelar Tekniska förvaltningen 4,0 Mkr i exploateringsmedel för
plangenomförande och marknadsföring av planområde för del av Ronneby 2:115 - Hultagölen.
Finansiering ska ske genom extern upplåning. Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt
balanskonto och upplöses i takt med kommande intäkter från försäljningar.
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-att Kommunstyrelsen tilldelar Tekniska förvaltningen 20 tkr/år för uppkomna driftkostnader.
-att Kommunstyrelsen fastställer tomtpriset 565 tkr/tomt exkl. moms (710 tkr/tomt inkl. moms).
Tomtpriset avser totalpris inkl. anslutningsavgift för VA, el och fiber.
-att Kommunstyrelsen ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja försäljningen av tomterna.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera de att-satser i förslaget till beslut som rör förslag till
tomtpris samt uppdrag att påbörja försäljning av tomerna.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att tilldela Tekniska förvaltningen 4,0 Mkr i exploateringsmedel för plangenomförande och
marknadsföring av planområde för del av Ronneby 2:115 - Hultagölen. Finansiering ska ske genom
extern upplåning. Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och upplöses i takt med
kommande intäkter från försäljningar.
att Tekniska förvaltningen tilldelas 20 tkr/år för uppkomna driftkostnader. Detta hanteras av
budgetberedningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Mats Olsson MP, Roger Fredriksson M,
Yrkanden
Roger Fredriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tilldela Tekniska förvaltningen 4,0 Mkr i exploateringsmedel för plangenomförande och
marknadsföring av planområde för del av Ronneby 2:115 - Hultagölen. Finansiering ska ske genom
extern upplåning. Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och upplöses i takt med
kommande intäkter från försäljningar.
att Tekniska förvaltningen tilldelas 20 tkr/år för uppkomna driftkostnader. Detta hanteras av
budgetberedningen.
Miljöpartiet, Mats Olsson, bifalls att till protokollet foga en protokollsanteckning.
Protokollsanteckning
Vi från Miljöpartiet Ronneby förstår att det finns ett sug efter nybyggnation i de få och attraktiva
grönområden som finns kvar i centrala Ronneby. Vi förstår att beslutet att nyexploatera kring
Hultagölen har tagits enligt demokratisk ordning och inte längre går att stoppa, och vi har inget
motförslag till KS förslag till budget idag. Vi ångrar att vi inte har höjt våra röster och sagt ifrån i
denna fråga tidigare, för vi i miljöpartiet är generellt emot nyexploatering av de centrala
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grönområdena i Ronneby. Vi tycker istället att satsningar såsom Kilenprojektet är att föredra, där
man bygger på redan exploaterad mark, och vi anser att kommunledningens fokus bör läggas
mycket mer på vilket mervärde dessa grönområden innebär för våra kommuninvånare.
_______________
Exp: Magnus Graad

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

57(81)

2011/60
§ 270 Besvarande av motion från KF-ledamot Bo Johansson, S, om att utveckla
anhörigstöd
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-11

KS §251/2012 2012-09-11, Besvarande
av motion från KF-ledamot Bo Johansson,
S, om att utveckla anhörigstöd

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-15

KS AU §294/2012 2012-08-20,
Besvarande av motion från KF-ledamot
Bo Johansson, S, om att utveckla
anhörigstöd

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-07-03

Förslag till beslut - Återremiss

4

Remissvar utg. remiss

2012-02-06

ÄN § 6/2012 Begäran om remissyttrande
gällande motion från KF-ledamot Bo
Johansson (S) om att utveckla
anhörigstöd, Äldreomsorgen

5

Beslut allmänt ärende

2011-11-24

KF §291/2011 2011-11-24, Besvarande
av motion från
kommunfullmäktigeledamot Bo
Johansson, S, om att utveckla
anhörigstöd

6

Beslut allmänt ärende

2011-11-08

KS §309/2011 2011-11-08, Besvarande
av motion från KF-ledamot Bo
Johansson, S, om att utveckla
anhörigstöd

7

Beslut allmänt ärende

2011-10-28

KS AU §353/2011 2011-10-31,
Besvarande av motion från KF-ledamot
Bo Johansson, S, om att utveckla
anhörigstöd

8

Handling

2011-10-24

Beslut Äldrenämnden, Komplettering
gällande avlösning för
anhöriga/närstående inom
Omsorgsverksamheten.

9

Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-10-24

Förslag till beslut

10

Handling

2011-09-07

Yttrande över motion om att utveckla
anhörigstöd., Äldreomsorgen

11

Remiss utg.

2011-05-11

Äldrenämnden besvaras senast 2011-0831

12

Beslut allmänt ärende

2011-03-02

KF §59/2011 2011-02-24, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Bo Johansson, S, om att utveckla
anhörigstöd

13

Handling

2011-02-08

Motion om att utveckla anhörigstöd, Bo
Johansson, s

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag
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Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson, S, har lämnat en motion angående att utveckla
anhörigstöd till veckans alla dagar. Motionen har sänts på remiss till och besvarats av
Äldrenämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-24 § 291 att återremittera ärendet till Äldrenämnden,
varvid en kompletterande ekonomisk beräkning ska redovisas.
Bedömning
Ekonomisk redovisning har inkommit från Äldrenämnden, denna bifogas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att överlämna den
ekonomiska beräkningen till Kommunfullmäktige och föreslå Kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den ekonomiska beräkningen till Kommunfullmäktige och
föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den ekonomiska beräkningen till Kommunfullmäktige och
föreslår Kommunfullmäktige att besluta att anse motionen vara besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Lundgren M, JanAnders Palmqvist S, Roger Fredriksson M,
Erik Ohlsson V, Kenneth Michaelsson C och Peter Bowin V.
Yrkanden
Roger Fredrikson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan Anders Palmqvist yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition med yrkandena mot varandra.
1. Bifalls kommunstyrelsens förslag.
2. Avslås Jan Anders Palmqvists förslag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att motionen anses vara besvarad.
_____________________
Exp: Bo Johansson, Sofie Ceder
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2012/235
§ 271 Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-09-18

Förslag till yttrande över
Trafikförsörjningsprogrammet

2

Beslut allmänt ärende

2012-09-11

KS §254/2012 2012-09-11,
Trafikförsörjningsprogram för Blekinge
2012-2015

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-04

Förslag till yttrande över
Trafikförsörjningsprogram för Blekinge
2012-2015

4

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §307/2012 2012-09-03,
Trafikförsörjningsprogram för Blekinge
2012-2015

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-07-16

Förslag till yttrande över
Trafikförsörjningsprogram för Blekinge
2012-2015

6

Handling

2012-06-21

Remisshandling av
Trafikförsörjningsprogram för Blekinge
2012 - 2015, Region Blekinge

7

Handling

2012-06-07

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge
2012 - 2015, Region Blekinge

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Region Blekinge har sänt Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015 på remiss. Detta är
det första trafikförsörjningsprogrammet sedan en ny lag om kollektivtrafik trädde ikraft 2012- 0101. Sedan samma datum utgör Region Blekinge s.k. kollektivtrafikmyndighet. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fatta beslut om regionala trafikförsörjningsprogram
och allmän trafikplikt. Trafikförsörjningsprogrammet är det styrdokument som anger mål och
riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och båttrafik ska utvecklas. Remisstiden för programmet sträcker
sig till 2012-10-01.
Bedömning
I Trafikförsörjningsprogrammet ska redovisas behovet av regional kollektivtrafik. Med regional
kollektivtrafik avses enligt kollektivtrafiklagen all kollektivtrafik inom länet samt arbetsresor och
annat dagligt resande över länsgräns. Programmet ska vara ett underlag för annan samhällplanering
och vid planering av infrastruktur på lokal, regional och nationell nivå. Alla former av
kollektivtrafik inom länet och länsövergripande regional kollektivtrafik ska redovisas i planen, dvs
både trafik som myndigheten ska ombesörja på grundval av allmän trafikplikt och trafik som
bedöms kunna bedrivas på rent kommersiella grunder.
Som grund för trafikförsörjningsprogrammet finns själva kollektivtrafiklagen samt vägledningen
"Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling" utgiven av Sveriges Kommuner och
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Landsting samt Svensk Kollektivtrafik. För Blekinges del är de mål- och inriktningsdokument som
gäller för kollektivtrafiken i Blekinge län en viktig grund för programmet. Sådana måldokument är
bl a Region Blekinges Kollektivtrafikutredning och den regionala kollektivtrafikstrategi som ingår
som en del i nämnda utredning. Vidare utgör Marknadsplan 2012-2014 ett särskilt viktigt underlag.
Trafikförsörjningsprogrammet tillsammans med den treåriga verksamhetsplan som upprättas
baserat på programmet kommer att överta marknadsplanens roll. Ronneby kommun har tidigare
yttrat sig över såväl Kollektivtrafikutredningen som Marknadsplanen. I sina yttranden har
kommunen i huvudsak varit positiv eftersom flera sedan tidigare framförda synpunkter gällande
miljösatsning, öppen närtrafik mm hade beaktats i angivna målsättningar.
Det trafikförsörjningsprogram som nu är på remiss känns väl genomarbetat och har i huvudsak en
tydlig struktur. Målsättningarna är, liksom i tidigare Marknadsplan, ambitiösa. Fossilbränslefri
kollektivtrafik, halvtimmestrafik med tåg mm ger också högre kostnader för ägarna framöver. Den
skisserade utökningen av tågtrafiken är inte kostnadsmässigt hanterad i de redovisade ekonomiska
ramarna för perioden.
En förutsättning för halvtimmestrafik med tåg mellan Blekinge och Skåne/Köpenhamn är dessutom
att det byggs nya mötesplatser och att det sker mindre kurvuträtningar mellan KarlskronaKarlshamn. För detta saknas det medel i Länsplanen för regional transportinfrastruktur för Blekinge
2010-2021, den s k Länstransportplanen.
I kapitlet Målbild 2020 för kollektivtrafiken beskrivs bl a ovanstående tågtrafik. Här beskriv t ex
också en mer generöst utformad öppen närtrafik och möjlighet att åka med denna trafik såväl över
kommun- som länsgräns. Ambitionen bör också vara att man framöver kan åka öppen närtrafik med
reskassakort eller periodkort.
Efter kapitlen Målbild 2020 för kollektivtrafiken och Mål för kollektivtrafiken övergår man i
programmet till Riktlinjer för viktiga kollektivtrafikfrågor. Nyheter/förändringar här jämfört med
Marknadsplanen men som dock togs upp i Kollektivtrafikutredningen är riktlinjer gällande
avtalsutformning och uppföljning av trafiken. Riktlinjerna i Trafikförsörjningsprogrammet är
inriktade mot s k incitamentsavtal. Det finns både fördelar och nackdelar med denna typ av avtal.
Det bedöms dock vara viktigt att avtalen framöver medverkar till att vara drivande för ett ökat
resande. Utformningen kan göras på flera olika sätt men inriktningen att avtalsutformningen ska ge
en grundtrygghet samtidigt som det ska inspirera avtalets parter att göra egna insatser för att främja
en god resandeutveckling bedöms vara bästa utgångspunkten för kommande avtal. Det är också det
förslag Kollektivtrafikutredningen lade.
Riktlinjerna gällande priser och biljetter innehåller också nyheter. Dessa innebär att det ska vara
möjligt att erbjuda olika grupper rabatter då avtal finns om mer omfattande eller långsiktigt resande
samt att det ska vara möjligt att tillämpa mer marknads- och kundanpassad prissättning. Det görs
dels för att öka resandet på turer i lågtrafik men även för att öka intäkterna då extra service eller
exklusivare produkter erbjuds. Om priserna i kollektivtrafiken totalt hålls på samma nivå eller lägre
än den allmänna prisutvecklingen bedöms denna typ av differentiering av prissättningen vara ett bra
sätt att få ett ökat antal resande i kollektivtrafiken. Prissystemet bör dock inte bli för komplicerat då
det kan verka avskräckande.
Gällande Ronneby så bör avsnitt 7.3.2.2 om lokal busstrafik justeras utifrån att stadstrafiken har
förändrats fr o m 2012-08-19.
Med ovanstående synpunkter förslås att Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget till
Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att tillstyrka förslaget till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015.

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson får i uppdrag att komplettera yttrandet
utifrån förda diskussioner.
Sammanfattning
Följande tillägg har gjorts i förslaget till yttrande:
I målbilden men även i resten av Trafikförsörjningsprogrammet saknar Ronneby kommun
en tydlig med framför allt en samlad skrivning om vikten av att koppla ihop olika
trafikslag (bil, cykel buss, tåg och flyg) för att få en enklare resa för kunderna.
Ronneby kommun var tidigt ute med att framföra önskemål om högre ambitioner på
miljöområdet, något som nu fått genomslag. Av 5.2.1. Klimat- och Miljömål framgår att
busstrafiken skall, efter genomförd upphandling år 2014, drivas med ett miljöanpassat
drivmedel. Med miljöanpassat drivmedel avses icke fossilt bränsle med liten
klimatpåverkande effekt. Det här skall även gälla då nya fordon sätts in i närtrafiken.
Under 6.5 Riktlinjer fordon och miljö står dock att med miljöanpassat drivmedel avses i
första hand icke fossilt bränsle. Det bör vara samma skrivning i de olika avsnitten.
Ronneby kommuns grundinställning är att riktlinjen ska var att drivmedlet ska vara icke
fossilt bränsle. Det hade dock varit önskvärt att få ta del av en kostnadsberäkning av vad
detta kommer att kosta. För man resonemang i ett större perspektiv är det viktigt att
effekten av valet fossilfritt bränsle inte få den effekten att ökade kostnader påverkar
biljettpriset som i sin tur påverkar antal resande med kollektivtrafik negativt.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige med ovanstående justeringar beslutar att
tillstyrka förslaget till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015.
Kursiv text = nytt efter Ks au och Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Region Blekinge har sänt Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015 på remiss. Detta är
det första trafikförsörjningsprogrammet sedan en ny lag om kollektivtrafik trädde ikraft 2012- 0101. Sedan samma datum utgör Region Blekinge s.k. kollektivtrafikmyndighet. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fatta beslut om regionala trafikförsörjningsprogram
och allmän trafikplikt. Trafikförsörjningsprogrammet är det styrdokument som anger mål och
riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och båttrafik ska utvecklas. Remisstiden för programmet sträcker
sig till 2012-10-01.
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Bedömning
I Trafikförsörjningsprogrammet ska redovisas behovet av regional kollektivtrafik. Med regional
kollektivtrafik avses enligt kollektivtrafiklagen all kollektivtrafik inom länet samt arbetsresor och
annat dagligt resande över länsgräns. Programmet ska vara ett underlag för annan samhällplanering
och vid planering av infrastruktur på lokal, regional och nationell nivå. Alla former av
kollektivtrafik inom länet och länsövergripande regional kollektivtrafik ska redovisas i planen, dvs
både trafik som myndigheten ska ombesörja på grundval av allmän trafikplikt och trafik som
bedöms kunna bedrivas på rent kommersiella grunder.
Som grund för trafikförsörjningsprogrammet finns själva kollektivtrafiklagen samt vägledningen
"Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling" utgiven av Sveriges Kommuner och
Landsting samt Svensk Kollektivtrafik. För Blekinges del är de mål- och inriktningsdokument som
gäller för kollektivtrafiken i Blekinge län en viktig grund för programmet. Sådana måldokument är
bl a Region Blekinges Kollektivtrafikutredning och den regionala kollektivtrafikstrategi som ingår
som en del i nämnda utredning. Vidare utgör Marknadsplan 2012-2014 ett särskilt viktigt underlag.
Trafikförsörjningsprogrammet tillsammans med den treåriga verksamhetsplan som upprättas
baserat på programmet kommer att överta marknadsplanens roll. Ronneby kommun har tidigare
yttrat sig över såväl Kollektivtrafikutredningen som Marknadsplanen. I sina yttranden har
kommunen i huvudsak varit positiv eftersom flera sedan tidigare framförda synpunkter gällande
miljösatsning, öppen närtrafik mm hade beaktats i angivna målsättningar.
Det trafikförsörjningsprogram som nu är på remiss känns väl genomarbetat och har i huvudsak en
tydlig struktur. Målsättningarna är, liksom i tidigare Marknadsplan, ambitiösa. Fossilbränslefri
kollektivtrafik, halvtimmestrafik med tåg mm ger också högre kostnader för ägarna framöver. Den
skisserade utökningen av tågtrafiken är inte kostnadsmässigt hanterad i de redovisade ekonomiska
ramarna för perioden.
En förutsättning för halvtimmestrafik med tåg mellan Blekinge och Skåne/Köpenhamn är dessutom
att det byggs nya mötesplatser och att det sker mindre kurvuträtningar mellan KarlskronaKarlshamn. För detta saknas det medel i Länsplanen för regional transportinfrastruktur för Blekinge
2010-2021, den s k Länstransportplanen.
I kapitlet Målbild 2020 för kollektivtrafiken beskrivs bl a halvtimmestrafik med tåg. Här beskriv t
ex också en mer generöst utformad öppen närtrafik och möjlighet att åka med denna trafik såväl
över kommun- som länsgräns. Ambitionen bör också vara att man framöver kan åka öppen närtrafik
med reskassakort eller periodkort. Den Öppna Närtrafiken bör också hanteras under en egen rubrik
i dokumentet.
I målbilden men även i resten av Trafikförsörjningsprogrammet saknar Ronneby kommun
en tydlig med framför allt en samlad skrivning om vikten av att koppla ihop olika
trafikslag (bil, cykel buss, tåg och flyg) för att få en enklare resa för kunderna. En framtida
utveckling med en station/hållplats vid Kallinge/flygstationen är ett scenario som Ronneby
kommun anser bör studeras och utredas djupare med anledning av både tidigare
motsägelsefulla utredningar samt behovet av en mötesplats på sträckan Ronneby - BräkneHoby.
Under 3.5.4 Flygbusstrafik slås det fast att för att flyget ska kunna utvecklas vid Ronneby
flygplats är det viktigt att resenärerna kan ta sig till och från flygplatsen utan att vara
beroende av bil. Under 5.2.5 Restidsmål anges vidare att det skall finnas snabba och väl
fungerande anslutningar till flyget vid Ronneby flygplats. Samtidigt så konstateras det
under 7.4.1 att det inte finns någon flygbusstrafik från den västra delen av länet till
Ronneby flygplats. Ronneby kommun kan konstatera att det inte heller finns någon
flygbusstrafik från Ronneby till flygplatsen. Övrig busstrafik (linje 240) trafikerar
flyplatsen 7-8 turer i vardera riktningen men är ej anpassad efter flygets ankomst- och
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avgångstider. För att leva upp till skrivningarna ovan anser Ronneby kommun att
Trafikmyndigheten vidare bör studera trafikeringen av flygplatsen.
Efter kapitlen Målbild 2020 för kollektivtrafiken och Mål för kollektivtrafiken övergår man i
programmet till Riktlinjer för viktiga kollektivtrafikfrågor.
Ronneby kommun var tidigt ute med att framföra önskemål om högre ambitioner på
miljöområdet, något som nu fått genomslag. Av 5.2.1. Klimat- och Miljömål framgår att
busstrafiken skall, efter genomförd upphandling år 2014, drivas med ett miljöanpassat
drivmedel. Med miljöanpassat drivmedel avses icke fossilt bränsle med liten
klimatpåverkande effekt. Det här skall även gälla då nya fordon sätts in i närtrafiken.
Under 6.5 Riktlinjer fordon och miljö står dock att med miljöanpassat drivmedel avses i
första hand icke fossilt bränsle. Det bör vara samma skrivning i de olika avsnitten.
Ronneby kommuns grundinställning är att riktlinjen ska var att drivmedlet ska vara icke
fossilt bränsle. Det hade dock varit önskvärt att få ta del av en kostnadsberäkning av vad
detta kommer att kosta. För man resonemang i ett större perspektiv är det viktigt att
effekten av valet fossilfritt bränsle inte få den effekten att ökade kostnader påverkar
biljettpriset som i sin tur påverkar antal resande med kollektivtrafik negativt.
Svensk Kollektivtrafik håller på att ta fram ett Branschgemensamt Miljöprogram. Ronneby
kommun anser att Svensk Kollektivtrafik inte bör byta målår till 2025 utan att år 2020 bör
kvarstå som målår men med samma krav som anges för år 2025.
Nyheter/förändringar jämfört med Marknadsplanen, men som dock togs upp i
Kollektivtrafikutredningen, är riktlinjer gällande avtalsutformning och uppföljning av trafiken.
Riktlinjerna i Trafikförsörjningsprogrammet är inriktade mot s k incitamentsavtal. Det finns både
fördelar och nackdelar med denna typ av avtal. Det bedöms dock vara viktigt att avtalen framöver
medverkar till att vara drivande för ett ökat resande. Utformningen kan göras på flera olika sätt men
inriktningen att avtalsutformningen ska ge en grundtrygghet samtidigt som det ska inspirera avtalets
parter att göra egna insatser för att främja en god resandeutveckling bedöms vara bästa
utgångspunkten för kommande avtal. Det är också det förslag Kollektivtrafikutredningen lade.
Riktlinjerna gällande priser och biljetter innehåller också nyheter. Dessa innebär att det ska vara
möjligt att erbjuda olika grupper rabatter då avtal finns om mer omfattande eller långsiktigt resande
samt att det ska vara möjligt att tillämpa mer marknads- och kundanpassad prissättning. Det görs
dels för att öka resandet på turer i lågtrafik men även för att öka intäkterna då extra service eller
exklusivare produkter erbjuds. Om priserna i kollektivtrafiken totalt hålls på samma nivå eller lägre
än den allmänna prisutvecklingen bedöms denna typ av differentiering av prissättningen vara ett bra
sätt att få ett ökat antal resande i kollektivtrafiken. Prissystemet bör dock inte bli för komplicerat då
det kan verka avskräckande.
Ronneby kommun anser vidare att det finns en risk att det ekonomiska målet under 5.2.2 att ”över
tid öka kostnadstäckningen över dagens nivå” kan inverka menligt på antalet resande och menar
att den meningen bör tas bort.
Gällande Ronneby så bör avsnitt 7.3.2.2 om lokal busstrafik justeras utifrån att stadstrafiken har
förändrats fr o m 2012-08-19.
Förslag till beslut
Med ovanstående synpunkter förslås att Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget till
Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka förslaget till Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 20122015.
_____________________
Exp:
Anna-Karin Sonesson
Region Blekinge
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2009/62
§ 272 Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna

Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-09-11

KS §255/2012 2012-09-11,
Gestaltningsprogram för Ronneby
stadskärna

2

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §309/2012 2012-09-03,
Gestaltningsprogram för Ronneby
stadskärna

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-15

KS AU §288/2012 2012-08-20,
Gestaltningsprogram för Ronneby
stadskärna

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-03

Gestaltningsprogram för Ronneby
stadskärna

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Inom pågående centrumutveckling är en av etapperna att ta fram ett gestaltningsprogram för
Ronneby stadskärna. Programmets mål kan sammanfattas i att:


Verka för en sammanhållen stadsmiljö



Stärka Ronnebys identitet



Förena det moderna med det historiska i stadsrummet



Bevara den småskaliga staden

Programmet innehåller råd och riktlinjer för stadens struktur, träfasader, markbeläggning, färger,
möbler och gatuinventarier, grönska, belysning, skyltar, offentlig konst, uteserveringar, torghandel
och tillgänglighet. Det vänder sig till alla som har en koppling till stadens utemiljö, framför allt
kommunala förvaltningar, fastighetsägare och butiksinnehavare.
Ett utkast till program har diskuterats med handlare, fastighetsägare och övriga intresserade under
våren. Utefter de synpunkter som kommit in är programmet nu reviderat.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta Gestaltningsprogram för
Ronneby stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs.
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Arbetsutskottets beslut 2012-09-03
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Gestaltningsprogram för Ronneby
stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Gestaltningsprogram för Ronneby
stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön med följande tillägg under femte punkten på sid 26: På
parasoll får logotyper som kan associeras med alkoholhaltiga drycker ej förekomma.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna – råd och
riktlinjer för utemiljön med följande tillägg under femte punkten på sid 26: På parasoll får logotyper
som kan associeras med alkoholhaltiga drycker ej förekomma.
_____________________
Exp:
Helena Sandberg
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2011/329
§ 273 Försäljning av AB Ronnebybyggen
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-17

Överlåtelseavtal

2

Beslut allmänt ärende

2012-09-11

KS §257/2012 2012-09-11, Försäljning
av AB Ronnebybyggen

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §312/2012 2012-09-03,
Försäljning av AB Ronnebybyggen

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-28

Försäljning av AB Ronnebybyggen

5

Beslut allmänt ärende

2012-02-23

KF §50/2012 2012-02-23, Beslut om
försäljning av Ronnebybyggen AB

6

Beslut allmänt ärende

2012-02-07

KS §40/2012 2012-02-07, Beslut om
försäljning av Ronnebybyggen AB

7

Beslut allmänt ärende

2012-01-27

KS AU §21/2012 2012-01-30, Beslut om
försäljning av Ronnebybyggen AB

8

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-23

Beslut om försäljning av Ronnebybyggen
AB

9

Beslut allmänt ärende

2011-11-24

KF §296/2011 2011-11-24, Beslut om
acceptans av anbud från Riksbyggen
gällande förvärv av aktier i
Ronnebybyggen AB

10

Handling

2011-11-15

Aktieöverlåtelseavtal avseende AB
Ronnebybyggen

11

Beslut allmänt ärende

2011-11-08

KS §316/2011 2011-11-08,
Ronnebybyggen AB angående
överlåtelse av aktier

12

Beslut allmänt ärende

2011-10-28

KS AU §366/2011 2011-10-31,
Ronnebybyggen

13

Beslut allmänt ärende

2011-11-08

KS §316/2011 2011-11-08,
Ronnebybyggen AB angående
överlåtelse av aktier

14

Beslut allmänt ärende

2011-10-28

KS AU §366/2011 2011-10-31,
Ronnebybyggen

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
På uppdrag av kommunfullmäktige har en process för att försälja samtliga aktier i AB
Ronnebybyggen påbörjats. Anbudstiden löpte ut den 17 augusti 2012. En kort information om den
planerade processen kommer att lämnas vid arbetsutskottets sammanträde.
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Med hänvisning till offentlighet och sekretesslagen hålls anbuden sekretessklassade till dess
kommunfullmäktige fattat beslut i ärendet.
Bifogas det överlåtelseavtal, som av kommunen anlitad jurist tagit fram, som är tänkt att användas i
överlåtelsen. Avtalet är lämnat till samtliga som begärt information om bolaget.
Muntlig föredragning av inkomna anbud kommer att hållas vid arbetsutskottets möte.
Tjänstemannaförslag på köpare presenteras. Fri prövningsrätt avseende inkomna anbud gäller dock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt det muntligt föredragna förslaget
avseende köpare av bolagets aktier. Överlåtelse sker enligt överlåtelseavtalet, vilket godkänns i sin
helhet utan reservationer.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt det muntligt föredragna förslaget
avseende köpare av bolagets aktier. Överlåtelse sker enligt överlåtelseavtalet, vilket godkänns i sin
helhet utan reservationer.

Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till ändring av avtalet så att tvist istället ska avgöras
vid Blekinge Tingsrätt.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt det muntligt föredragna förslaget
avseende köpare av bolagets aktier. Överlåtelse sker enligt överlåtelseavtalet med justeringen att
tvist ska avgöras vid Blekinge Tingsrätt. Överlåtelseavtalet godkänns därefter i sin helhet utan
reservationer.

Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist S.
Yrkanden
Ordföranden föreslår en justering av beslutsmeningen sålunda.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt det framställda förslaget avseende
köpare av bolagets aktier. Överlåtelseavtalet godkänns därefter i sin helhet utan reservationer.
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Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition på sitt yrkande.
Bifalls eller avslås förslaget?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget avseende köpare av bolagets aktier.
Överlåtelseavtalet godkänns därefter i sin helhet utan reservationer.
_____________________
Exp:
Johan Sjögren
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2012/277
§ 274 Förslag till ändring av Region Blekinges förbundsordning
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-09-11

Beslut om godkännande av
Regionsstyrelsens förslag, Sölvesborgs
kommun KF

2

Beslut allmänt ärende

2012-09-11

KS §258/2012 2012-09-11, Förslag till
ändring av Region Blekinges
förbundsordning

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §313/2012 2012-09-03, Förslag
till ändring av Region Blekinges
förbundsordning

4

Handling

2012-08-20

Förslag till ändring av Region Blekinges
förbundsordning, Region Blekigne

Sammanfattning
Region Blekinge har tillskrivit förbundets medlemmar med ett förslag att dessa beslutar att
förbundsordningen enligt § 15 ändras till att förbundet och deras dotterbolag får uppta långfristiga
lån till investeringar avseende kollektivtrafiken och att samordning kan ske med förbundets
medlemmar avseende kommande finansieringslösningar.
Förslaget ges mot bakgrund av att Region Blekinge fr o m 2012-01-01 blivit 100% ägare av
aktierna i Blekingetrafiken AB. Blekingetrafiken AB har idag lån på 140 mkr och det kommer
förmodligen att ställas krav på ytterligare investeringar som behöver finansieras via lån framöver.
Enligt förbundsordningen har förbundet idag inte rätt att ingå borgen eller ta upp långsfristiga lån
utan medlemmarnas medgivande.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Region Blekinges
förbundsordning § 15 ändras till att förbundet och deras dotterbolag får uppta långfristiga lån till
investeringar avseende kollektivtrafiken och att samordning kan ske med förbundets medlemmar
avseende kommande finansieringslösningar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Region Blekinges
förbundsordning § 15 ändras till att förbundet och deras dotterbolag får uppta långfristiga lån till
investeringar avseende kollektivtrafiken och att samordning kan ske med förbundets medlemmar
avseende kommande finansieringslösningar.
Yrkanden
Av kommunstyrelsen framställda förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Region Blekinges förbundsordning § 15 ändras till
att förbundet och deras dotterbolag får uppta långfristiga lån till investeringar avseende
kollektivtrafiken och att samordning kan ske med förbundets medlemmar avseende kommande
finansieringslösningar.
_____________________
Exp:
Region Blekinge
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2012/287
§ 275 Förslag om tilläggsanslag inom ramen av AFA pengar
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-09-11

Reservation från Socialdemokraterna
angående "AFA-pengar", JanAnders
Palmqvist

2

Beslut allmänt ärende

2012-09-11

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

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §314/2012 2012-09-03, Förslag
om tilläggsanslag inom ramen av AFA
pengar

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-28

Förslag om tilläggsanslag inom ramen för
AFA pengar

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
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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
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 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 Kultur –och
Fritidsnämnden 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 budgetoch planår. Nämnderna ska överväga behovet av extranslag 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.
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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 godkännes:
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) nejröster.
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.
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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.
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.
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.
___________________
Exp:
Samtliga nämnder
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2012/291
§ 276 Ny gruppbostad Peder Holm, ny gruppbostad i befintliga lokaler Älgbacken 8
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-09-18

Förslag blockhyresavtal och hyresavtal,
Ronnebyhus

2

Beslut allmänt ärende

2012-09-11

KS §260/2012 2012-09-11, Ny
gruppbostad Peder Holm, ny
gruppbostad i befintliga lokaler
Älgbacken 8

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §315/2012 2012-09-03, Ny
gruppbostad Peder Holm, ny
gruppbostad i befintliga lokaler
Älgbacken 8

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-29

Ny gruppbostad Peder Holm, ny
gruppbostad i befintliga lokaler
Älgbacken 8

Socialnämnden § 117/2012
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich verksamhetscheferna Göran Fridh, Eira Bring och Jörgen
Nilsson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Verksamhetschef Eira Bring och enhetschef Karin Källgren lämnar följande beslutsförslag:
Kommunfullmäktige har gett Socialnämnden i uppdrag att snabbutreda uppstart av en ny
gruppbostad för Social, service och omsorg som idag har tre icke verkställda beslut om boende
enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ett beslut som inte verkställs
inom tre månader kan medföra ett vitesföreläggande. Vite beräknas på den kostnad kommunen
skulle haft för att verkställa beslutet, för beslut om boende rör det sig om ca 1 000 000 kronor per
beslut och år.
Bakgrund
Gruppbostaden Älgbacken 8 är idag en gruppbostad för personer med psykiska
funktionsnedsättningar. I gruppbostaden bor fem personer med olika typer av svår psykiatrisk
problematik. Gruppbostadens fysiska utformning är sådan att alla lägenheter har sin entré i direkt
anslutning till gemensamhetsutrymmet eller korridor. Detta är inte optimalt för den målgrupp som
bor i gruppbostaden idag eftersom arbetet baseras på individuellt anpassade insatser.
Samtidigt har målgruppen ett behov av social träning och sociala kontakter och därmed ett behov av
gemensamma lokaler dock inte i direkt anslutning till lägenheterna. Diskussioner har länge förts
inom verksamheten om en förändring av den fysiska miljön, flytt av gruppbostaden, för att bättre
kunna möta de enskilda brukarnas behov.
Nuläge
Huset på Peder Holmsgatan kan byggas om till gruppbostad för den målgrupp som idag bor på
Älgbacken 8. Den fysiska utformningen skulle då bli sådan att gemensamhetsutrymmena inte
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behöver passeras för att komma till de enskilda lägenheterna. Samtidigt skulle gruppbostaden
Älgbacken 8 frigöras som gruppbostad för en annan målgrupp.
Konsekvensbeskrivning byggnad:
Viss ombyggnation/renovering/anpassning behövs av lokalerna på Peder Holmsgatan 3-5.
Denna anpassning ska göras både utifrån brandsäkerhet och verksamhetsbehov, det vill säga
tillgänglighet, säker arbetsmiljö för personalen och funktionell och trivsam boendemiljö för
brukarna.
Konsekvensbeskrivning verksamhetsperspektiv:
Gruppen som för närvarande bor i gruppbostaden Älgbacken 8 skulle få en mer optimal
boendemiljö med de gemensamma delarna av boendet klart avskilda från boendedelen.
Det blir lättare för de boende att ta emot besök utan att alla medboende har insyn och kontroll.
Tillgång till trädgård ökar möjligheterna till gemensamma aktiviteter. Närheten till centrum ökar
självständigheten för de personer som bor i gruppbostaden.
Det är mycket viktigt att en flytt av gruppbostaden förbereds noga tillsammans med
personalgruppen och att de boende får vara delaktiga. I målgruppens problematik ingår svårigheter
med förändringar och ett stort behov av tydlighet och struktur. När detta brister hamnar vi i
situationer med hot- och våldsproblematik. Det är också viktigt att informationen om en kommande
flytt förbereds och ges till de boende av personalgruppen och enhetschefen.
Genom att flytta gruppbostaden Älgbacken 8 till Peder Holmsgatan 3-5 kan ytterligare en brukare
beredas plats i gruppbostaden. Innan eventuell utökning av antalet brukare måste riskbedömning
och konsekvensanalys göras och bemanningen eventuellt justeras. Om bemanningen justeras kan
detta innebära en justering av personalbudgeten.
Konsekvensbeskrivning personal/arbetsmiljöperspektiv:
Genom att anpassa huset Peder Holmsgatan 3-5 enligt planeringen kommer en separat
personalingång att finnas. Detta gör att personalen kan bilda sig en uppfattning om situationen i
gruppbostaden innan de går in i verksamhetsdelen. I den nuvarande gruppbostaden kommer
personalen direkt in i gruppbostaden och vet inte vad som väntar dem på andra sidan dörren. Då
detta är en gruppbostad där vi i perioder haft problem med hot- och våldssituationer är det viktigt att
personalen kan komma in i gruppbostaden utan att hamna oförberedda i en konfliktsituation.
Arbetet med personer som av någon anledning mår dåligt underlättas då personalen får möjlighet att
arbeta enskilt med dessa personer. De larm personalgruppen har idag, direktlarm till Securitas, SOS
och internlarm ska flyttas med till den nya gruppbostaden.
Under en kort period i samband med flytten behöver bemanningen i gruppbostaden ökas. Dels
kommer oron bland de boende att öka under en period, dels kommer vi rent praktiskt inte att kunna
genomföra hela flytten på samma gång. Vi kommer att ha personer boende både i den gamla
gruppbostaden och den nya under några dagar och måste ha bemanning i båda gruppbostäderna.
Under denna period behöver vi använda timvikarier då det inte är rimligt att klara det inom ramen
för årsarbetstiden. Uppskattningsvis kommer det att handla om en vecka.
Konsekvensbeskrivning ekonomi:
Under en period i samband med flytten kommer personalkostnaderna att öka då vi behöver
bemanning i båda gruppbostäderna tills flytten är fullt genomförd. Uppskattningsvis rör detta sig
om en vecka då vi behöver öka med 3-4 arbetspass per dag, en liten del av detta kan tas inom ramen
för årsarbetstiden i gruppen.
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Då det är verksamheten som initierar flytten får verksamheten också ombesörja hela flytten, alltså
även för de boende. Flyttstädningen av den nuvarande gruppbostaden bör ombesörjas av
verksamheten och detta kan inte ske inom ramen för ordinarie personalgrupps arbetsuppgifter.
Förslagsvis kan kommunens städavdelning tillfrågas.
Viss komplettering av möbler mm till personal- och gemensamma utrymmen behövs enligt nedan:
Investeringsbehov möbler mm.
Ett matbord med stolar till gemensam matsal
Möbler till samtalsrum
Köksutrustning till gemensamt kök
2-3 fåtöljer till TV-rumsdel
Sittmöbel till personallägenhet
Skrivbord + bokhyllor till Kontor
Diverse: belysning, mattor, textilier
Summa:

10 000 kr
20 000 kr
5 000 kr
6 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
64 000 kr

Denna beräkning gäller under förutsättning att de möbler och inventarier som finns i den befintliga
gruppbostaden flyttas med till Peder Holmsgatan.
Intäkter:
Då huset Peder Holmsgatan 3-5 tas i bruk som gruppbostad kommer verksamheten att ha
hyresintäkter för fem lägenheter. I dagsläget står verksamheten för hela hyran av huset.
De två lägenheter som stängs av från gruppbostaden på övervåningen kan användas för annan
verksamhet t.ex. kvinnojouren och familjerådgivningen. Eftersom dessa lägenheter är helt
separerade från gruppbostaden och kommer att ha sin entré på Peder Holmsgatan 3 bör det inte
möta några hinder att använda dem till annan verksamhet.
Beräknade intäkter:
Hyra för fem lägenheter: 290 000 kronor/år. 5 000 kronor hyra/mån/ lägenhet.
Årsintäkten är beräknad på fem lägenheter och på att en lägenhet är vakant under två månader /år.
Brukaren betalar hushållselen, uppskattningsvis ca 300:-/mån
Beräknade kostnader:
Blockhyra: 1 107 600 kronor/år, 92 300 kronor/mån. I 2012 års budget finns 580 000 kronor
anslaget för hyra.
Driftskostnader ( el, vatten och renhållning): 12 000 kronor/år, 1000 kronor/mån.
Inventarier : 64 000 kronor för år 1.
Personalkostnaden kommer att vara densamma som på nuvarande Älgbacken 8 med förbehåll för
ev. justering om gruppbostaden ska utökas till sex platser.
Beräkningarna är preliminära i avvaktan på förslag till hyreskontrakt
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
att besluta om ombyggnad av fastigheten Peder Holmsgatan 3-5.
att medel motsvarande 64 000 kronor avsätts för investering.
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att medel motsvarande 247 304 kronor avsätts för nettohyreskostnad, driftskostnader och
kapitalkostnader för 2013.
att medel avsätts i plan 2014, 253 398 kronor och 2015, 259 690 kronor.
Bostaden uppfyller kraven fört gruppbostad.
Verksamhetschef Jörgen Nilson lämnar följande förslag:

Förslag till ny gruppbostad i befintliga lokaler på Älgbacken 8
Stöd, service och omsorgsverksamheten är i behov av ytterligare en gruppbostad. För närvarande
finns en kö på 4 personer (icke verkställda beslut under en längre period).
Eftersom förslaget är att socialpsykiatrin flyttar sitt boende till Peder Holmsgatan blir lokaler lediga
på Älgbacken 8. Gruppbostaden består av fem lägenheter plus en personallägenhet. Innan
gruppbostaden tas i bruk för ny målgrupp behöver några av lägenheterna renoveras, framför allt
målning och tapetsering. En lägenhet behöver en mer omfattande renovering.
Utöver renovering av lägenheter behövs möbler och utrustning till gemensamhetsutrymme och
personalutrymme.
Eftersom det är en ny gruppbostad så behövs även medel till personalbemanningen. Beräknade
kostnader för 2013.
Beräknade kostnader enligt 2013 års kostnadsnivå enligt nedan:
Driftskostnad
Oförutsedda utgifter
Kapitalkostnad
Beräknad bemanning 7,9 årsarbetare(1,9 åa nattpersonal vaken
plus 6 åa dagpersonal)
Totalt

40 000 kr
50 000 kr
30 000 kr
3 886 000 kr
4 006 000 kr

Investering
Möbler och utrustning till gemensamhetsutrymme
Möbler och utrustning till personalutrymme
Dator, telefon, ev larm
Totalt

58 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
128 000 kr

Beräknade kostnader för 2014
Driftskostnad
Kapitalkostnad
Personalkostnad
Totalt

40 000 kr
29 000 kr
3 886 000 kr
3 955 000 kr

Beräknade kostnader för 2015
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40 000 kr
28 000 kr
3 886 000 kr
3 954 000 kr

Förslag till beslut
Att socialnämnden beslutar om att starta en ny gruppbostad i befintliga lokaler på Älgbacken 8

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen
Att medel motsvarande 128 000 kronor avsätts för investering
Att medel motsvarande 4 206 000 kronor avsätts för nettohyreskostnad, driftskostnader,
kapitalkostnader, oförutsedda utgifter och personalkostnader för 2013.
Att medel avsätts i plan 2014, 4 159 000 kronor och för 2015, 4 164 000 kronor
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att starta en ny gruppbostad i befintliga lokaler på Älgbacken 8.
Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ombyggnad av Peder Holmsgatan 3-5.
Att bevilja Socialnämnden anslag enligt följande:
Medel för investering om
Medel för nettokostnad, drift- och kapitalkostnader, oförutsedda
utgifter och personalkostnader för 2013 om

4 253 tkr

Att i plan för 2014 bevilja medel om
Att i plan för 2015 bevilja medel om

4 208 tkr
4 213 tkr

192 tkr

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Socialförvaltningen får i uppdrag att omförhandla blockhyran med
Ronnebyhus avseende Socialnämndens verksamheter.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka att Socialnämnden får ingå
hyresavtal med Ronnebyhus för ett nytt gruppboende på Peder Holmsgatan 3-5, samt att i
kommande budget och plan justera Socialnämndens budgetramar med ca 4,2 mkr.
Socialnämndens investeringsram för 2013 tillförs 192 tkr.

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich samt VD:n för Ronnebyhus Sven-Olof Klasson redovisar
förslag till blockhyresavtal avseende Peder Holmsgatan 3. Birgitta Ratcovich redogör för följande
förändringar avseende kostnaderna:
Medel för investering om
192 tkr
Medel för nettokostnad, drift- och kapitalkostnader, oförutsedda
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-09-27

81(81)

utgifter och personalkostnader för 2013 om

4 131 tkr

Att i plan för 2014 bevilja medel om
Att i plan för 2015 bevilja medel om

4 082 tkr
4 083 tkr

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Socialförvaltningen får i uppdrag att omförhandla blockhyran med
Ronnebyhus avseende Socialnämndens verksamheter.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka att Socialnämnden får ingå
hyresavtal med Ronnebyhus för ett nytt gruppboende på Peder Holmsgatan 3-5, samt att i
kommande budget och plan justera Socialnämndens budgetramar med ca 4,1 mkr.
Socialnämndens investeringsram för 2013 tillförs 192 tkr.
Anmälan om jäv
Ola Svensson RP, anmäler jäv och ersätts av Birgitta Larsson RP.
Yrkanden
Roger Fredriksson, M yrkar justering av kommunstyrelsens förslag till beslut avseende andra
stycket. Sålunda yrkas följande beslutsmening i andra stycket.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka att Socialnämnden får ingå
hyresavtal med Ronnebyhus för ett nytt gruppboende på Peder Holmsgatan 3-5, samt att i
Socialnämndens budget och plan beakta Socialnämndens behov av ev. utökade ramar med
anledning av förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Socialförvaltningen får uppdrag att omförhandla blockhyran med Ronnebyhus avseende
Socialnämndens verksamheter,
att Socialnämnden får ingå hyresavtal med Ronnebyhus för ett nytt gruppboende på Peder
Holmsgatan 3-5, samt att i Socialnämndens budget och plan beakta Socialnämndens behov av ev.
utökade ramar med anledning av förslaget,
att Socialnämndens investeringsram för 2013 tillförs 192 tkr.
Exp: Socialnämnden, AB Ronnebyhus
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Kungörelse från Ronneby kommun
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde
Torsdagen den 27 september 2012, kl 18.30 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby.
För behandling av följande ärenden:
1.

Val av justeringsmän

2.

Information om Nordiska Fruntimmersveckan

3.

Allmänhetens frågestund med anledning av nedanstående ärenden på
dagordningen
Den som önskar ställa en fråga ska anmäla detta till
kommunfullmäktiges presidium senast 10 minuter före sammanträdets
start

4.

Fyllnadsval efter Monika Lindqvist, S, ledamot i Kommunstyrelsen

5.

Fyllnadsval efter Marina Tvermoes, SD, ersättare i Socialnämnden

6.

Fyllnadsval efter Edvard Tvermoes, SD, ersättare i Utbildningsnämnden

7.

Anhållan om entledigande från uppdrag som nämndeman i Blekinge
Tingsrätt, Björn O. Svensson, C, samt nyval

8.

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige,
Utbildningsnämnden och Kommunsamverkan Cura individutveckling, Ida
Johansson, C, samt nyval

9.

Anhållan om entledigande som ersättare i Utbildningsnämnden, Mats Sjögren
MP, samt nyval

10.

Anmälan av medborgarförslag från Emma Johansson och Christine Johansson
angående iordningställande av lekplatsen vid Synaregatan

11.

Anmälan av medborgarförslag från Bo Arnesjö angående utplacering av parkoch vilobänkar efter promenadstråken i Ronneby

12.

Anmälan av medborgarförslag från William Larsson med förslag om förhöjt
övergångställe vid korsningen Bredingavägen - Risatorpsvägen

13.

Medborgarförslag

14.

Besvarande av interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Roger
Fredriksson, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S,
angående debiterade barnomsorgsavgifter

mun
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15.

Besvarande av interpellation ställd till Kommunalrådet Roger Fredriksson, M,
från kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, angående Multiarena
i Sörbydal

16.

Anmälan av interpellation till Kommunstyrelsens ordf. Roger Fredriksson och
Kommunstyrelsens andre vice ordf. JanAnders Palmqvist, från
kommunfullmäktige-led Sune Håkansson, RP angående Jas i Ronneby

17.

Interpellationer

18.

Fråga till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från
kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, angående användning av
plastprodukter i skolrestaurangerna

19.

Frågor

20.

Förslag till taxa för Fjärrvärmen 2013

21.

Förslag till införande av taxa för bredband i Ronneby kommun. (Ronnets
fibernät).

22.

Anhållan om investeringsbidrag Ronneby Miljö & Teknik AB

23.

Ronnebyhus investeringsbudget 2012

24.

Förslag till taxor gällande Ronneby Horse Center

25.

Beslut om tecknande av avtal gällande Järnaviks camping

26.

Förslag till hyresavtal mellan Ronneby kommun och Ronneby MCK - del av
Påtorp 2:1

27.

Rivning av byggnader, Fornanäs

28.

Exploatering av detaljplan över del av Ronneby 2:115 - Hultagölen

29.

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson, S, om
att utveckla anhörigstöd

30.

Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015

31.

Antagande av Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna

32.

Förslag till beslut om försäljning av Ronnebybyggen AB

33.

Förslag till ändring av Region Blekinges förbundsordning

34.

Förslag om tilläggsanslag inom ramen av AFA pengar
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35.

Ny gruppbostad Peder Holm, ny gruppbostad i befintliga lokaler Älgbacken 8

36.

Anmälan av motioner

37.

Beslut om kommunalisering av hemsjukvården

38.

Beslut om mellankommunal utjämning vi kommunalisering av
hemsjukvården

Ronneby kommun
2012-09-14

Nils Ingmar Thorell
Ordförande

/

Jörn Wahlroth
Kommundirektör

