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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2012-03-29

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

Par- När- § 75
ti
varo

Ledamot

§ 81

Ja Nej Avs

Ja

Anteckningar

§ 85
Nej Avs

Ja

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

8.

Anders Lund

M

X

X

X

X

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

X

X

X

X

15. Monia Svensson

C

---

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

---

20. Christian Mahrle

FP

X

X

X

X

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

X

X

X

X

25. Monika Lindqvist

S

X

X

X

X

26. Tommy Andersson

S

X

X

X

X

27. Ingrid Karlsson

S

X

X

X

X

X
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Ronneby kommun
Datum 2012-03-29

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

Par- När- § 75
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

§ 81
Avs

Ja

Anteckningar

§ 85
Nej Avs

Ja

Nej Avs

28. Ann-Margret Olofsson S

---

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

---

40. Marcus Jingfors

---

X

41. Nils-Erik Mattsson

MP

X

42. Tomas Lund

SD

X

X

X

X

43. Anna-Mi Kullman

SD

X

X

X

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

X

X

X

45. Andreas Andersson

--

---

46. Stefan Kullman

SD

X

X

X

X

47. Sune Håkansson

RP

X

X

X

X

48. Anna Carlbrant

RP

---

49. Ola Svensson

RP

---

X

X
X

X
X

X

Fr o m § 74
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Ronneby kommun
Datum 2012-03-29

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

Par När-ti varo

§ 75
Ja

Ersättare

Nej

§ 81
Avs

Ja

Anteckningar

§ 85
Nej Avs

Ja

Nej Avs

1.

Tomas Lundberg

M

2.

Fredrik Stark

M

3.

Christoffer Laz

M

4.

Anders Härdelin

M

5.

Olle Helt

M

6.

Kjell Hedlund

M

7.

Ida Johansson

C

8.

Kerstin Haraldsson

C

9.

Birger Svensson

C

X

X

X

X

Tj ers

10. Alexandra Forslund

FP

X

X

X

X

Tj ers

11. Susanne Östergaard

FP

12. Johannes Chen

KD

13. Rune Kronkvist

S

14. Tina Lindqvist

S

15. Stefan Österhof

S

16. Ingrid Nilsson

S

17. Nils Nilsson

S

18. Johanna Magnusson

S

19. Hans Häll

S

20. Marie Ohlsson

S

21. Ally Karlsson

V

22. Omid Hassib

V

23. Helena Augustsson

MP

24. Mats Olsson

MP

25. Björn Brink

SD

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD

X

Tj ers § 72-73

X

Tj ers § 73

X

X

X

X

X

Tj ers § 73

X

X

X

X

Tj ers

Tj ers t o m § 73

X

X

Tj ers

X

X

X

Tj ers
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Ronneby kommun
Datum 2012-03-29

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

Par- När- § 75
ti
varo
Ja

Ersättare

Nej

§ 81
Avs

Ja

Anteckningar

§ 85
Nej

Avs

Ja

Nej Avs

28. Per Ericsson

RP

X

X

X

X

Tj ers

29. Birgitta Larsson

RP

X

X

X

X

Tj ers

29 19

1

30

19

30 19
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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2012-03-29

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

Par- När- § 86
ti
varo

Ledamot

§ 88

Ja Nej Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

1.

Roger Fredriksson

M

X

X

X

2.

Lena Karstensson

M

X

X

X

3.

Lennarth Förberg

M

X

X

X

4.

Susanne Lundgren

M

X

X

X

5.

Claes Diurhuus

M

X

X

X

6.

Christoffer Stenström

M

X

X

X

7.

Anna Espenkrona

M

X

X

X

8.

Anders Lund

M

X

X

X

9.

Kjell G G Johansson

M

X

X

X

10. Anders Bromée

M

X

X

X

11. Christer Stenström

M

X

X

X

12. Kenneth Michaelsson C

X

X

X

13. Thomas Håkansson

C

X

X

X

14. Kristina Valtersson

C

X

X

X

15. Monia Svensson

C

---

16. Mats Paulsson

C

X

X

X

17. Hillevi Andersson

C

X

X

X

18. Roger Gardell

FP

X

X

X

19. Nils Ingmar Thorell

FP

---

20. Christian Mahrle

FP

X

X

21. Willy Persson

KD

X

X

22. JanAnders Palmqvist

S

X

X

X

23. Margareta Yngvesson S

X

X

X

24. Bo Johansson

S

X

X

X

25. Monika Lindqvist

S

X

X

X

26. Tommy Andersson

S

X

X

X

27. Ingrid Karlsson

S

X

X

X

X
X

Ja

Nej Avs
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Ronneby kommun
Datum 2012-03-29

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

Par- När- § 86
ti
varo
Ja

Ledamot

Nej

§ 88
Avs

Ja

Nej Avs

28. Ann-Margret Olofsson S

---

29. Anette Rydell

S

X

X

X

30. Johnny Håkansson

S

X

X

X

31. Ewa Svensson

S

X

X

X

32. Jan-Eric Wildros

S

X

X

X

33. Malin Månsson

S

X

X

X

34. Eva Blennow

S

X

X

X

35. Birgitta Andersson

S

X

X

X

36. Anders P Petersson

S

X

X

X

37. Peter Bowin

V

X

X

X

38. Erik Ohlson

V

X

X

X

39. Angela Leyton

V

---

40. Marcus Jingfors

---

X

41. Nils-Erik Mattsson

MP

X

42. Tomas Lund

SD

X

X

X

43. Anna-Mi Kullman

SD

X

X

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

X

X

45. Andreas Andersson

--

---

46. Stefan Kullman

SD

X

X

X

47. Sune Håkansson

RP

X

48. Anna Carlbrant

RP

---

49. Ola Svensson

RP

---

X

Anteckningar

§
Ja

Nej Avs

X
X

X

X

X
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Ronneby kommun
Datum 2012-03-29

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

Par När-ti varo

§ 86
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

X

10. Alexandra Forslund

FP

X

X

11. Susanne Östergaard

FP

12. Johannes Chen

KD

13. Rune Kronkvist

S

14. Tina Lindqvist

S

15. Stefan Österhof

S

16. Ingrid Nilsson

S

17. Nils Nilsson

S

18. Johanna Magnusson

S

19. Hans Häll

S

20. Marie Ohlsson

S

21. Ally Karlsson

V

22. Omid Hassib

V

23. Helena Augustsson

MP

24. Mats Olsson

MP

25. Björn Brink

SD

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD

Nej

§ 88
Avs

Ja

Nej Avs

X

Ja

Nej Avs

Tj ers § 72-73

X

Tj ers
X

X

Tj ers

Tj ers § 73

X

X

X

X

Tj ers

Tj ers § 73

X

X

X

Tj ers

Tj ers t o m § 73

X

X

Anteckningar

§

X

X

Tj ers
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Ronneby kommun
Datum 2012-03-29

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

Par- När- § 86
ti
varo
Ja

Ersättare

Nej

§ 88
Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej

Avs

Ja

Nej Avs

28. Per Ericsson

RP

X

X

X

Tj ers

29. Birgitta Larsson

RP

X

X

X

Tj ers

29 19

1

22

27
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2012/17
§ 54 Justering av dagordningen

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges tjänstgörande ordförande Christoffer Stenström, M, föreslår att dagordningen
justeras enlig följande:
•

Punkt 7, Till Sune Håkanssons anhållan om entledigande från uppdrag behandlas även frågan om fyllnadsval. Punkt 17, i beslut om aktieägardirektiv, skall AB Ronneby Helsobrunn
läggas till i rubriken, punkt 18 delas upp i A, årsredovisning och B, revisionsberättelse.
Punkt 29, Prospekt Blekinge Arkivet utgår.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/27
§ 55 Närpolischef Mats Hadartz informerar om trygghetsmätning
Närpolischef Mats Hadartz informerar om genomförd trygghetsmätning i Ronneby kommun.

Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C, Per Ericsson, RP, Willy Persson, KD, Monika Lindqvist,
S, Marcus Jingfors, opol och Peter Bowin, V.

Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012-03-29
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2012/18
§ 56 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges tjänstgörande ordförande Christoffer Stenström, M, konstaterar att inga frågor ställts.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-03-29
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2011/362
§ 57 Aktuellt från Revisorerna; Granskning av Överförmyndarnämnden
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-02-21

KF §30/2012 2012-02-23, Aktuellt från
Revisorerna; Granskning av Överförmyndarnämnden

2 Handling

2012-02-10

Revisionsrapport med yttranden "Granskning av kommunens Överförmyndarnämnd", Revisionen

3 Beslut allmänt ärende

2012-02-07

KS §46/2012 2012-02-07, Revisionsrapport "Granskning av kommunens
överförmyndarnämnd"

4 Beslut allmänt ärende

2012-01-27

KS AU §34/2012 2012-01-30, Revisionsrapport "Granskning av kommunens överförmyndarnämnd"

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-15

Förslag till yttrande över Revisionens
rapport Granskning av kommunens överförmyndarverksamhet

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-12-16

Yttrande angående revisionsrapport
granskning av kommunens överförmyndarverksamhet

7 Handling

Revisionsrapport "Granskning av
kommunens överförmyndarnämnd",
Ronneby kommun Revisionen

2011-11-08

Sammanfattning
Kommunens revisorer har lämnat rapport om granskning av kommunens Överförmyndarnämnd. I
detta ärende redovisas yttrande från Kommunstyrelsen och Överförmyndarnämnden.
Beslut 2012-02-23
Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av förtroendevald revisors förhinder att närvara, bordlägga ärendet till Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012
Sammanfattning
Kommunens revisor, Birger Petersson, S, informerar om rapporten av Kommunstyrelsens och
Överförmyndarnämndens yttrande.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kristina Valtersson, C.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-03-29

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera rapporten till protokollet.
_____________________
Exp:

Revisionen
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Utdragsbestyrkande
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Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-03-29
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2011/337
§ 58 Aktuellt från Revisorerna; Granskning av kommunens fastighetsunderhåll
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-19

Granskningsrapport från Revisorerna
gällande kommunens fastighetsunderhåll

2 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §74/2012 2012-03-06, Revisionsrapport uppföljning av tidigare granskning
avseende kommunens fastighetsunderhåll

3 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §62/2012 2012-02-27, Revisionsrapport uppföljning av tidigare
granskning avseende kommunens fastighetsunderhåll

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-22

Revisionsrapport gällande planerat underhåll

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-02-08

Reviderat yttrande avseende revisionsrapport fastighetsunderhåll

6 Beslut allmänt ärende

2012-01-27

KS AU §29/2012 2012-01-30, Revisionsrapport uppföljning av tidigare
granskning avseende kommunens fastighetsunderhåll

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-23

Yttrande till revisionsrapport avseende
fastighetsunderhåll

8 Handling

Uppföljning av tidigare granskning
avseende kommunens fastighetsunderhåll, Revisionen

2011-10-18

Sammanfattning
Kommunens revisor Birger Petersson, S, informerar om rapporten gällande uppföljning av tidigare
granskning avseende kommunens fastighetsunderhåll samt Kommunstyrelsens yttrande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera rapporten till protokollet.
_____________________
Exp:

Revisionen

Justeras
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2012/4
§ 59 Fyllnadsval efter Ola Robertsson, S, ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden
samt som ersättare i Kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-02-21

KF §33/2012 2012-02-23, Anhållan om
entledigande från uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige och Miljö- och byggnadsnämnden samt som ersättare i
Kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn, Ola Robertsson, S

Sammanfattning
Fyllnadsval efter Ola Robertsson, S, ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden samt som ersättare i
Kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Magnus Fast, S, till ny ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden
och som ny ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden efter Magnus Fast utses Oscar Revoledo, S.
Till ny ersättare i Kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn utses Martin Moberg, S.
_____________________
Exp:

Magnus Fast
Oscar Revoledo
Martin Moberg
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
AB Ronneby Helsobrunn
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-03-2
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2012/4
§ 60 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i AB Ronneby Helsobrunn och Krisledningsnämnden, Sune Håkansson, RP, samt fyllnadsval
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-14

Anhållan om entledigande från uppdrag
som ledamot i AB Ronneby Helsobrunn
samt som ledamot i Krisledningsnämnden, Sune Håkansson, RP

Sammanfattning
Sune Håkansson, RP, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ledamot i AB Ronneby
Helsobrunn och Krisledningsnämnden, samt fyllnadsval.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Sune Håkansson, RP, från uppdrag som ledamot i AB Ronneby Helsobrunn och Krisledningsnämnden. Till ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn och i Krisledningsnämnden utses Anna Carlbrant, RP.
_____________________
Exp:

Sune Håkansson
Anna Carlbrant
AB Ronneby Helsobrunn
Krisledningsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun
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Kommunfullmäktige
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2012/79
§ 61 Anmälan av medborgarförslag från Bo Eric Hjort att utreda lokalisering av Sveriges modernaste sjukhus till Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-02-27

Medborgarförslag från Bo Eric Hjort att
utreda lokalisering av Sveriges modernaste sjukhus till Ronneby kommun, Bo Eric
Hjort

Bo Eric Hjort har lämnat in följande medborgarförslag gällande att utreda lokalisering av Sveriges
modernaste sjukhus till Ronneby kommun.
Sammanfattning
”Utredning om att lokalisera Sveriges modernaste sjukhus till Ronneby kommun. Kommunen har i
samarbete med Växjö universitet beslutat att starta ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för
hållbart och energieffektivt byggande.
Inom Landstinget i Blekinge finns det en pågående diskussion om framtida underhållskostnader för
befintliga sjukhusbyggnader.
Det diskuterades också om det i stället för två sjukhus i Blekinge skall finnas endast ett och i så fall
nybyggt.
Vi föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera det
pågående utvecklingssamarbetet med Växjö universitet med att utreda förutsättningarna för att bygga ett helt nytt sjukhus i Ronneby kommun.
Vad detta rent ekonomiskt kan innebära, både för kommunen och för Landstinget, men också vilka
effekter ett sådant byggprojekt skull få för såväl sysselsättning som ekonomi för vår kommun.”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Bo Eric Hjort
Kommunledningsförvaltningen

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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2012/90
§ 62 Anmälan av medborgarförslag från Lennarth Gustafsson om etablering av Blekinge Infra City genom flytt av järnvägsstationen från Ronneby centrum till Bredåkra
och flygplatsen
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-06

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

Lennarth Gustafsson har lämnat in följande medborgarförslag om etablering av Blekinge Infra City
genom flytt av järnvägsstationen från Ronneby centrum till Bredåkra och flygplatsen.
Sammanfattning
”Idag går järnvägen genom stadskärnan i Ronneby och delar staden i två delar med störningar för så
väl trafiken som livet i bostadsområdena ibland annat Parkdala och Sörby. Sträckningen av järnvägen bygger på historiskt behov av person- och godstransporter där närhet och tillgänglighet av
kommunikation gick före behov av framtida samhällsutveckling och boendemiljö.
I dag finns inga industrier i Ronneby som nyttjar järnvägen för transporter utan det är uteslutande
persontransporter som genomförs. Järnvägstrafiken planerar att utökas från två tåg varje heltimme
till uppemot två tåg varje halvtimme vilket kommer att skapa betydligt fler störningar och ökade
risker för övrig infrastruktur i Ronneby. Att bibehålla nuvarande järnvägstrafik i centrum av Ronneby kommer att hämma utvecklingen av stadskärnan och uppenbart skapa risker för allmänheten
och tillgängligheten av alla delar av Ronneby.
Jag föreslår att Ronneby tillsammans med region Blekinge och statliga aktörer arbetar för att skapa
Blekinge Infra City i Bredåkra integrerat med flygplatsen. För Ronnebys del innebär det att nuvarande järnvägsdragning med terminering i Ronneby centrum ändras till Bredåkra och flygstationen
och att järnvägen inte får söder om E22 utan passerar Ronneby norr om Sörby.
Det är viktigt att Ronneby är delaktiga i planeringen av att stärka tvärförbindelsen mellan Karlskrona/Baltikum och Göteborg och att Blekinge skapar en naturlig koppling till flygplatsen. Idag finns
en flygbuss från Karlskrona. Från övriga delar av länet åker man taxi.
Det är viktigt att Blekinge får en naturlig ”angöringspunkt” i form av ett centra som knyter ihop tågfärj- och flygtrafik. För Ronnebys del skulle det innebära fler arbetstillfällen, bättre stadsmiljö och
en beredskap för ökad säker kollektivtrafik. Matartrafiken till järnvägsstationen i Bredåkra från
Ronneby centrum skall självklart ske med elektriska bussar. Tid max 10 minuter och väl anpassade
till tåg och flygtidtabeller.”
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Lennarth Gustafsson
Kommunledningsförvaltningen

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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2012/119
§ 63 Anmälan av medborgarförslag från Anita och Arne Wahlström om att underlätta
för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att bygga ramper
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-23

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

Anita och Arne Wahlström har lämnat in följande medborgarförslag om att underlätta för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att bygga ramper.
Sammanfattning
”Vi Arne och Anita Wahlström, flyttade till Ronneby 2006 från mellansverige och trivs mycket bra
i denna idyll. Men ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Så även i Ronneby, som vi lärt
oss uppskatta. Det som kan göras bättre är åtkomsten till butiker i centrum. Det har talats, och skrivits mycket, om att gjuta liv i centrum. För den rörelsehindrade är det inte lätt att komma in och ut i
vissa butiker. Det är väldigt höga trappsteg som gör det nästan omöjligt för en person med rollator
att ta sig in och ut. Det är lika svårt för personer med barnvagnar.
Vi är medvetna om att många av byggnaderna som butikerna är belägna i, är gamla och inte ändrats
genom åren. En del av detta skulle kunna åtgärdas om viljan finns eftersom affärsägarna naturligtvis
vill att kunderna skall kunna komma in i deras butiker, öka omsättningen för att kunna leva kvar.
Vårt förslag är att kommunen tillsammans med fastighetsägarna hjälps åt att lösa detta, Kanske fastighetsägarna/butiksinnehavarna också skulle ställa upp så att man gemensamt löser problemen –
för sin egen skull. Det är ganska enkelt att bygga ramper för att underlätta för handikappade och
äldre samt familjer med barnvagnar.
Om man som handikappad kan ta sig in och ut i affärerna skulle butikerna kunna överleva och kunderna slippa åka till Karlskrona för att göra sina inköp. Ekonomiskt går det att lösa genom att inte
bygga om torget för många miljoner, utan använda en del av dessa medel enligt vårt förslag.
Det är lättare att förstå hur svårt det är att röra sig med rollator eller rullstol om man tar sig en titt på
vissa butiksentréer.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Anita och Arne Wahlström
Kommunledningsförvaltningen
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2012/127
§ 64 Anmälan av medborgarförslag från Karin Svensson med flera angående byggande av Sporthall i Listerby i direkt närhet av Listerbyskolan
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-27

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

Karin Svensson med flera har lämnat in följande medborgarförslag angående byggande av Sporthall
i Listerby i direkt närhet av Listerbyskolan.
Sammanfattning
”Spelplanen i sporthallen skall ha tävlingsmässiga mått för samtliga bollsporter (23x44 m, med takhöjd7,5 m)samt ha läktare för 250-300 personer. Spelplanen bör kunna delas med vikvägg eller liknande.
Övriga lokaler som skall finnas i sporthallen:
Bordtennislokal, lokal passande för ex dans/spinning/kampsport, omklädningsrum (2 damer, 2 herrar, domare), rum avsett för möte/utbildning/klubbrum, kiosklokal med mera.
Hovmantorp har en sporthall i den storlek vi eftersträvar (sök på nätet under Hovmantorps Allhall).
När sporthallen är klar stängs Listerbyskolans gymnastiksal. Elevernas gymnastiklektioner flyttas
till Sporthallen som skall finnas på gångavstånd från Listerbyskolan. Bygg om skolans gymnastiksal till skollokaler.
Motivation:
Mycket har satsats i och i direkt närhet till Ronneby stad när det gäller sport- och fritidsaktiviteter
såsom isbana, ridanläggning, bad och sporthall. Nu är det Listerbys tur.
Listerby är en snabbt växande del i Ronneby kommun när det gäller antalet invånare. Utöver Listerby bibliotek, saknas idag en naturlig samlingspunkt i Listerby regionen. En samlingspunkt som förenar unga och gamla i stora som små grupper.
En sporthall ökar livskvalitén för barn, ungdomar och vuxna i Listerby med omnejd. Attraktionen
för hela bygden ökas ytterligare.
Miljö, tid och pengar sparas och säkerheten ökar när transporter som idag går till och från Ronneby
och Kallinge sporthallar ej längre blir aktuella. Gymnastiksalen som finns på Listerbyskolan idag är
hopplöst liten för flertalet av aktiviteter och idrotter, omklädningsrummen är slitna. Med en sporthall kan idrottsföreningarna utöka sina aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna, nya idrotter och
aktiviteter kan startas upp. Läktarna gör att sporthallen kan fungerar som publikarena för matcher,
uppvisningar, konserter, teaterföreställningar, utställningar med mera. Bygden får en stor samlingslokal sim kan användas vid aktiviteter för samhällsförening, skola, föreningar med mera.
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En sporthall i Listerby ger mer utrymme till Listerbyskoan genom att gymnastiksalen och omklädningsrummen kan byggas om till andra skollokaler. Listerby växer och elevantalet ökar ständigt.
Hur:
Sporhallen skall ligga nära Listerbyskolan. Förslagsvis vid Abergavägen, väster om förskolan
Backsippan där det idag är en mindre bit åkermark, se bifogade kartblad. Läget blir centralt och
nära för Listerbyskolans elever samt Backsippans förskolebarn.
Sporthallen byggs klar först. Därefter byggs den gamla gymnastiksalen, omklädningsrum och sköterskemottagningen om till andra skollokaler. Gymnastiksalen byggs om till två våningar/plan.
Förslag på skollokaler i ombyggnaden är:
Nytt fritids, lärarrum, ny skolsköterskemottagning, grupprum, matsal?, aula? Dagens lärarrum och
Lilltellus- och Stortellus fritids blir i stället klassrum. Ombyggnaden av gymnastiksalen bör kunna
göras utan att skolundervisningen störs nämnvärt.
Listerby har en väl fungerande samhällsförening samt idrottsföreningar som bör vara med vid planeringen av Listerby Sporthall.”
Karin Svensson informerade om medborgarförslaget angående byggande av Sporthall i Listerby.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Karin Svensson
Kommunledningsförvaltningen
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2012/133
§ 65 Anmälan av interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson, M, från kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik Ohlson och tjänstgörande ersättare
Ally Karlsson, Vänsterpartiet, gällande att barnfattigdomen ökar i Ronneby
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-01

Interpellation till kommunalrådet Roger
Fredriksson, M, från kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik Ohlson
och tjänstgörande ersättare Ally Karlsson,
Vänsterpartiet, gällande att barnfattigdomen ökar i Ronneby, Vänsterpartiet

Kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik Ohlson och tjänstgörande ersättare Ally Karlsson, Vänsterpartiet, har lämnat in följande interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson, M,
gällande att barnfattigdomen ökar i Ronneby.
Sammanfattning
”Enligt Rädda Barnens rapport Barns ekonomiska utsatthet ökar barnfattigdomen i Sverige. Även i
Ronneby ökar barnfattigdomen. Det innebär att det idag finns flera barn i Ronneby som lever udner
fattigdomsgränsen.
I Ronneby levde 2009 enligt Rädda Barnens statistik, som är den senast tillgängliga, 12,1 % av alla
barn i fattigdom. Det är 640 barn. Det är en ökning från 2008 med över 60 barn. Detta trots att antalet barn i Ronneby sjunker.
Att växa upp under fattiga förhållanden begränsar barnens möjligheter till en god uppväxt och en
ljus framtidssyn. Rent konkret handlar barnens fattigdom om att de inte kan delta i fritidsaktiviteter,
inte få presenter på sin födelsedag, åka på semester eller någonting annat som sp många andra upplever som en självklarhet.
Barn som växer upp i fattigdom löper dessutom också större risk att leva i ekonomisk och social
utsatthet i vuxen ålder. De löper större risk för arbetslöshet och de får en sämre hälsa.
Barnfattigdomens orsaker är flera. Det kan vara resultatet av föräldrar med låga inkomster eller att
de lever på försörjningsstöd. Föräldrarna kan vara sjuka och utförsäkrade och så vidare. Det innebär
att det inte alltid är enkelt för en kommun att minska barnfattigdomen även om det finns flera åtgärder man kan göra för att skapa bättre förutsättningar för att minska arbetslösheten.
Däremot kan kommunen arbeta för att minska fattigdomens konsekvenser för barnen. Det handlar
om en likvärdig skola där de som har störst behov får mest resurser, ett tillgängligt fritidsliv och så
vidare.
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Med bakgrund av detta vill vi fråga ansvarigt kommunalråd:
Vilka konkreta åtgärder är du beredd att vidta för att minska barnfattigdomen i Ronneby?
Vilka konkreta åtgärder är du beredd att vidta för att minska effekterna av barnfattigdomen i Ronneby?”

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 april 2012.
_____________________
Exp:

Roger Fredriksson
Peter Bowin
Erik Ohlson
Ally Karlsson
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2012/134
§ 66 Anmälan av interpellation ställd till gruppledarna i Ronneby kommun från
Kommunfullmäktigeledamot Ola Svensson och tjänstgörande ersättare Per Ericsson, Ronnebypartiet, gällande den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-01

Interpellation ställd till gruppledarna i
Ronneby kommun från Kommunfullmäktigeledamot Ola Svensson och tjänstgörande ersättare Per Ericsson, Ronnebypartiet, gällande den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen, Ronnebypartiet

Kommunfullmäktigeledamot Ola Svensson och tjänstgörande ersättare Per Ericsson, Ronnebypartiet har lämnat in följande interpellation ställd till gruppledarna i Ronneby kommun gällande den
höga ungdomsarbetslösheten i kommunen.
Sammanfattning
”För en tid sedan kunde man i riksmedia och i Bengt Mauritzsons blogg ta del av nyheten om ännu
en bottenplacering för Ronneby i en rikstäckande ranking, som denna gång handlade om den höga
ungdomsarbetslösheten. Även den totala arbetslösheten var hög.
Det finns bland invånarna i Ronneby, inte bara ungdomar, en undran över vad som görs för att
minska arbetslösheten. För kommunen är det i högsta grad en fråga som man måste arbeta med. Det
finns dock troligen olika uppfattningar mellan partier och politiker om vad som kommunens uppgift
i detta sammanhang.
Ronnebypartiet anser att det är vår skyldighet som valda att företräda kommuninvånarna att i sådana
här sammanhang tydligt deklarera våra ståndpunkter. Av denna orsak ställs nedanstående frågor till
övriga partiers gruppledare i fullmäktige. Ronnebypartiet kommer att i samband med att svaren
lämnas självfallet även framföra egna synpunkter.
Frågorna är:
1. Vad anser ni att kommunen kan göra för att hålla nere arbetslösheten för kommunens invånare i allmänhet, samt för ungdomarna i synnerhet?
2. Har ni några konkreta förslag, såväl långsiktiga som kortsiktiga, för hur arbetslösheten skall
hållas nere?”
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 april 2012.
_____________________
Exp:

Gruppledarna
Per Ericsson
Ola Svensson
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2012/56
§ 67 Besvarande av interpellation ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP angående
marknadsföring av kommunens skolor
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-20

Interpellationssvar från Lennarth Förberg,
M, till Sune Håkansson, Ronnebypartiet,
angående marknadsföring av kommunens
skolor

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-23

KF §35/2012 2012-02-23, Anmälan av
interpellation ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M,
från Kommunfullmäktigeledamot Sune
Håkansson, RP angående marknadsföring av kommunens skolor

3 Handling

2012-02-08

Interpellation ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP angående
marknadsföring av kommunens skolor, Sune Håkansson

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, har lämnat in följande interpellation ställd till
Utbildningsnämnden ordförande Lennarth Förberg, M, angående marknadsföring av kommunens
skolor.
Sammanfattning
Under den senaste tiden har det i massmedia förekommit en diskussion kring det faktum att kommunerna använder allt mer pengar till marknadsföring av sina skolor. Kommunernas försvar har
varit att i annat fall försvinner än fler elever till de konkurrerande friskolorna.
Ett dilemma i sammanhanget är utformningen av de kommunala bidragen till friskolorna. Principen
är att först beräknas vad en elev kostar i den kommunala verksamheten. Därefter får kommunen
betala exakt lika mycket per elev till friskolan.
Om då kommunen bestämmer sig för att öka sina marknadsföringsåtgärder med, exempelvis, 100
kronor per elev, stiger kommunens kostnader med 100 kronor, varför budgeten ökas med 100 kronor per elev. Då skall skolpengen till friskolorna öka med just 100 kronor per elev.
Friskolorna kan använda tillskottet på olika sätt. Ökade satsningar kan göras på undervisningen alternativt kan vinsten öka. Den tredje varianten, att friskolorna ökar sina marknadsföringsåtgärder, är
i det här sammanhanget den intressantaste.
I förkortad form blir resultatet av kommunens ökade satsningar på marknadsföring att friskolorna
ökar sin marknadsföring, med kommunen som betalare. Det kan ifrågasättas om slutresultatet blir
fler elever i de kommunala skolorna.
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Frågorna blir:
Hur stora var kommunens marknadsföringsåtgärder inom skolans område under år 2011?
Hur stora satsningar är budgeterade under 2012?
Har utbildningsnämnden tagit någon hänsyn till att ökade kostnader för marknadsföringen också
innebär högre utbetalningar till friskolorna?
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige nästa sammanträde den 29 mars 2012.
Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, lämnar följande svar på kommunfullmäktigeledamot Sune Håkanssons, RP, interpellation angående marknadsföring av kommunens skolor.
Sammanfattning
Marknadsföringsbegreppet överfört till skolans värld omfattar alla de aktiviteter som innefattar att
känna av elevernas sökmönster, anpassa skolan och utbildningen efter detta, sammanfatta erbjudandet i ett informationsmaterial, samt det arbete som syftar till att göra erbjudandet känt för dem man
hoppas ska anmäla sig, liksom att underlätta processerna för detta.
Det hör till ovanligheterna att medel öronmärkta för marknadsföringsarbete avsätts separat i internbudgeten. Det viktigaste skälet till detta är att begreppet är svårt att definiera. Det blir därmed svårt
att ekonomisk skilja från annan verksamhet.
Det har inte låtit sig göra att som svar på denna interpellation skatta hur stor del av arbetstiden för
berörda grupper som åtgår för marknadsföring. Det skulle i så fall gälla i stort sett alla personalkategorier såsom rektorer, biträdande rektorer, studie- och yrkesvägledare, så väl som enskilda lärare
och studentambassadörer, där marknadsföring är insprängt i den dagliga verksamheten. Nöjda elever är våra bästa marknadsförare. Även vad vi politiker säger om utbildning i kommunen har betydelse i marknadsföringen.
Interpellanten kan med frågan ha avsett kostnaden för tryckt material och eventuella särkostnader
för öppet hus med mera. Det är då viktigt att komma ihåg att skolan som offentlig verksamhet kan
anses ha ett grundläggande ansvar att informera om sin verksamhet och visa hur skattemedlen används. Det är mest effektivt om man kan kombinera detta ansvar med marknadsföringen. Tryckt
information är oftast den mest effektiva kanalen att göra detta.
Vi har gjort ett försök att sammanställa de omkostnader som avser informationsarbetet.
För grundskolan förbrukades mindre än 40 kk. För gymnasieskolorna, det vill säga både Gymnasieskolan Knut Hahn och Naturbruksgymnasiet var den budgeterade totala kostnaden för reklam och
övrigt marknadsföringsmaterial strax under 350 kkr. Av detta hade Naturbruksgymnasiet erhållit ett
bidrag för marknadsföring av skogsutbildningen på 24,5 kkr från Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.
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I budget 2012 finns för gymnasiet 300 kkr med direkt påverkan på bidrag till friskolor. Resterande
summa är budgeterad som administrationskostnad och ingår i ett schablontillägg som uppgår till 3
procent.
Friskolorna är inte skyldiga att använda tilldelade medel på samma sätt som kommunen gör utan
kan välja att använda större eller mindre resurser till sin marknadsföring.
När det gäller frågan om utbildningsnämnden har tagit någon hänsyn till att ökade kostnader för
marknadsföringen också innebär högre utbetalningar till friskolan blir svaret att detta ämne inte
varit föremål för nämndens uppmärksamhet under den tid jag varit ordförande.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lennarth Förberg, M, Sune Håkansson, RP och JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet.
_____________________
Exp:

Lennarth Förberg
Sune Håkansson
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2012/95
§ 68 Fråga till Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, om att uppnå målet att barnfamiljer med försörjningsstöd mer än 9 månader ska erbjudas en särskild genomgång av barnens
ekonomiska situation
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-07

Fråga till Socialnämndens ordförande
Kristina Valtersson, C, från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, om
att uppnå målet att barnfamiljer med försörjningsstöd mer än 9 månader ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska situation

Kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, ställer följande fråga till Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, om att uppnå målet att barnfamiljer med försörjningsstöd mer än 9
månader ska erbjudas en särskild genomgång av barnens ekonomiska situation.
Sammanfattning
Kommer du som ordförande i Socialnämnden att ta några initiativ, för att Socialnämnden ska uppnå
målet att alla barnfamiljer som haft försörjningsstöd mer än nio månader ska erbjudas en särskild
genomgång av barnens ekonomiska situation?
I Ronneby kommun finns idag en hel del barn och ungdomar, som ingår i familjer som får försörjningsstöd.
Det är viktigt att alla barn och ungdomar i vår kommun har ungefär lika förutsättningar och får
samma möjligheter!
Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, besvarade frågan.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________
Exp:

Kristina Valtersson
Monika Lindqvist
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2012/98
§ 69 Fråga till Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, om ekonomiskt bistånd och utförsäkring
från trygghetssystemen
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-08

Fråga till Socialnämndens ordförande
Kristina Valtersson, C, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S,
om ekonomiskt bistånd och utförsäkring
från trygghetssystemen, JanAnders
Palmqvist

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, ställer följande fråga till Socialnämnden ordförande Kristina Valtersson, C, om ekonomiskt bistånd och utförsäkring från trygghetssystemen.
Sammanfattning
Regeringens sk jobbpolitik bygger på ekonomiska teorier om olika ekonomiska incitament:
-

Sänkt skatt på löneinkomster ska göra det mer lönsamt att arbeta och därför kommer fler att
ta ett arbete.
- Sänkta ersättningar från A-kassa och sjukförsäkring, och högre skatteuttag på dessa ersättningar jämfört med löneinkomster på motsvarande nivå ska göra det olönsamt att vara
sjuk/arbetslös. Det ska leda till att sjuka och arbetslösa återvänder till arbetet
- Olika former av skattesänkningar eller skattesubventioner ska göra vissa anställningar eller
jobb inom vissa branscher billigare och därmed ska det uppstå fler jobb.
Vilken effekt detta har fått i verkligheten är en fråga som kan diskuteras i en allmänpolitisk debatt.
Men när det gäller frågan om att öka arbetsutbudet genom de dubbelverkande incitamenten, lägre
ersättningar och högre skatt, för sjuka och arbetslösa får det också direkta effekter på den kommunala verksamheten.
Regeringens tanke att denna incitamentspolitik skulle göra att långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna i större utsträckning än tidigare skulle komma tillbaka till arbetslivet har inte förverkligats.
Däremot har de blivit fattigare och fått det svårare att klara ekonomin. I sin tur har detta lett till att
fler är beroende av ekonomiskt bistånd från kommunen. Uppgifter finns om att majoriteten av dem i
Sverige som i dag får ekonomiskt bistånd har beviljats det därför att de är sjuka eller arbetslösa med
otillräcklig, eller ingen ersättning pga utförsäkring från trygghetssystemen.
I detta ligger en ekonomisk omfördelning. En högre del av kostnaden för sjukdom eller arbetslöshet
får bäras av den enskilde, eller av anhöriga, och en del av den samhälleliga kostnaden har förts över
från staten till kommunerna.
Utrymmet som blivit ledigt i statskassan har använts för att finansiera skattesänkningar för de som
har arbete – och som de sjuka eller arbetslösa inte får del av.
Min fråga till Socialnämndens ordförande är.
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Är det även så i Ronneby att en majoritet av dem som i dag får ekonomiskt bistånd har beviljats det
därför att de är sjuka eller arbetslösa med otillräcklig, eller ingen ersättning pga utförsäkring från
trygghetssystemen?
Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, besvarade frågan.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________
Exp:

JanAnders Palmqvist
Kristina Valtersson
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2012/99
§ 70 Fråga till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, om fastställande av riktlinjer/principer
för ersättning till de fristående verksamheterna
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-08

Fråga till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist,
S, om fastställande av riktlinjer/principer
för ersättning till de fristående verksamheterna, JanAnders Palmqvist

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, ställer följande fråga till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, angående fastställande av riktlinjer/principer för ersättning
till de fristående verksamheterna.
Sammanfattning
I maj månad 2011 äskade utbildningsnämnden om ett tilläggsanslag för förskoleverksamheten.
Ärendet slutbehandlades i fullmäktige först i februari månad 2012. Under denna tid har frågor
ställts om underlaget för ersättningen till de fristående verksamheterna. En viktig faktor vid beräkningen av hur kostnaden/barn för den kommunala verksamheten ska beräknas är antalet barn i den
kommunala verksamheten.
I budget för 2011 beräknades det vara 1008 barn i den kommunalt drivna förskoleverksamheten.
Prognosen som lämnades den 8 november 2011 angav antalet till 1080. Nämnden har vid sin beräkning av ersättning till de fristående verksamheterna för 2011 utgått från 1146 barn i den kommunalt
drivna verksamheten.
Jag kan förstå att nämnden beräknar ersättningen till de fristående verksamheterna med utgångspunkt från det högsta antalet barn under året som finns i de kommunala verksamheterna, (om det är
det man gjort) eftersom det är den volymen som vid ett givet tillfälle under året behövs.
Förklaringen till att ersättningen endast skulle öka med ca 1095 kr/barn med ett tilläggsanslag om
3007 tkr är att de tidigare fått en för hög ersättning med ca 1 750 kr/barn, totalt ca 320 tkr . Ett belopp som visserligen är relativt litet i förhållande till den totala budgeten för utbildningsnämnden
men som i en annan verksamhet, tex kostverksamheten kan vara avgörande om dessert ska ingå i
matdistributionen.
Jag kan inte förstå varför nämnden inte bryr sig om vilka faktorer som skall vara med vid bedömningen av ersättningar till fristående verksamheter . Den enda förklaringen jag kan se till detta är att
nämnden inte bryr sig om hur ersättningen ska beräknas och därför inte heller bemödat sig om att ta
reda på det.
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Detsamma gäller bedömningen av ersättningen till fristående gymnasieverksamheter. Frågan om tex
marknadsföringsinsatser kan hanteras på minst två olika sätt. Antingen är det en kostnad som ska
läggas på den genomsnittliga elevkostnaden eller så kan den bedömas som administration och inte
ingår i den genomsnittliga elevkostnaden. Vilket förhållningssätt som används har naturligtvis betydelse för hur stor ersättningen blir. 300 tkr i marknadsföringsinsatser inom gymnasieskolan innebär i det första fallet ca 350 kr per elev ytterligare till de fristående verksamheterna och i det senare
fallet 0 kr ytterligare.
Min fråga till nämndens ordförande är:
Har nämnden fastställt riktlinjer/principer för hur ersättningen till de fristående verksamheterna
inom nämndens verksamheter ska beräknas? Om inte tänker du ta upp frågan?
Ordningsfråga
Sune Håkansson, RP, ställde ordningsfråga och yrkade på att frågan inte skulle få framställas. I debatten kring ordningsfrågan deltar Sune Håkansson, RP, JanAnders Palmqvist, S, Erik Ohlson, V
och Roger Fredriksson, M. Ordförande ställer proposition på framställt yrkande och finner att
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Besvarande av frågan
Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, besvarade frågan.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
Reservation
Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, reserverar sig till förmån för eget förslag avseende ärendets hantering.
_____________________
Exp:

JanAnders Palmqvist
Lennarth Förberg
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2012/92
§ 71 Beslut om aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s, Ronneby Miljö & Teknik AB:s och AB Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) för 2011, stämmor 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-27

Årsredovisning och revisionsberättelse för
AB Ronneby Helsobrunn

2 Handling

2012-03-20

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Ronneby Miljö och Teknik AB, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB
och AB Ronnebyhus

3 Beslut allmänt ärende

2012-03-07

KS §81/2012 2012-03-06, Förslag till
aktieägardirektiv inför AB Ronneby
Helsobrunns, AB Ronneby Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s,
Ronneby Miljö & Teknik AB:s och
AB Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) för 2011, stämmor
2012

4 Handling

2012-03-07

Förslag till aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB:s, Ronneby Miljö & Teknik AB:s och AB Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) för 2011, stämmor 2012

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB,
Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2011.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag” skall
kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstämmorna för kommunens
direktägda bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag.
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2011 redovisas föreslås
att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan
nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2012.
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
val av ordförande vid stämman
godkännande av röstlängd
val av justeringsman
prövning av om stämman blivit behörigen kallad
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I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2011 skall ombudet, under förutsättning
att revisorerna tillstyrker:
fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande räkningsregler
besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorerna och deras
ersättare skall utgå enligt kommunens ersättningsreglemente.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enlighet med ovanstående direktiv.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående direktiv.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovanstående direktiv.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
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2012/111
§ 72 a Årsredovisning och revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Östra
Blekinge, behandling av Årsredovisning
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-20

Revisionsberättelse för år 2011, Räddningstjänsten Östra Blekinge

2 Handling

2012-03-19

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge,
Räddningstjänsten Östra Blekinge

Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har lämnat årsredovisning
för 2011. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen.
_____________________
Exp:

Räddningstjänsten Östra Blekinge
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2012/111
§ 72 b Årsredovisning och revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Östra
Blekinge, fråga om ansvarsfrihet
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-20

Revisionsberättelse för år 2011, Räddningstjänsten Östra Blekinge

2 Handling

2012-03-19

Årsredovisning och revisionsberättelse för
Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge,
Räddningstjänsten Östra Blekinge

Sammanfattning
Förtroendemannarevisor Bo Larsson, S, föredrar Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinges revisionsberättelse för 2011. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i revisionen beviljas
ansvarsfrihet.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ledamöterna i direktionen ansvarfrihet för 2011.
Jäv
Christoffer Stenström, M, Anders Lund, M, Christer Stenström, M, Claes Diurhuus, M, Mats Paulsson, C, Peter Bowin, V.
_____________________
Exp:

Räddningstjänsten Östra Blekinge
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2010/369
§ 73 Revisionsberättelse för 2011 samt fråga om ansvarsfrihet
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-20

Revisionsberättelse för år 2011

Förtroenderevisor Bo Larsson, S, redovisar revisionsberättelsen för 2011 års verksamhet.
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet för år 2011.
Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska och bedöma resultatet i kommunens årsbokslut samt uppfyllelsen av fullmäktiges mål för verksamheten. Revisorernas bedömning ska överlämnas till fullmäktige inför dess behandling av årsbokslutet.
Granskningen har såvitt det gäller kommunen utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Övergripande verksamhetsmål
Vi utgår ifrån att fritids- och kulturnämnden analyserar och ser över sin budgetstyrning och budgetkontroll i framtida investeringsprojekt.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen.
Revisorerna tillstyrker också att nedan nämnda styrelse och nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011.
• Kommunstyrelsen
• Fritids- och kulturnämnd
• Miljö- och byggnadsnämnden
• Utbildningsnämnden
• Socialnämnden
• Äldrenämnden
• Valnämnden
• Överförmyndarnämnden
I beslutet deltar inte följande på grund av jäv:
Kommunstyrelsen
Roger Fredriksson, M, Lennarth Förberg, M, Lena Karstensson, M, Susanne Lundgren, M, Anders
Bromeé, M, Claes Diurhuus, M, Kjell GG Johansson, M, Kenneth Michaelsson, C, Thomas Håkansson, C, Roger Gardell, FP, Willy Persson, KD, JanAnders Palmqvist, S, Margareta Yngveson,
S, Monika Lindqvist, S, Bo Johansson, S, Tommy Andersson, S, Annette Rydell, S, Ewa Svensson,
S, Jan-Eric Wildros, S, Hans Häll, S, Peter Bowin, V, Anna-Mi Kullman SD, Stefan Kullman, SD
och Tomas Lund, SD.
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Fritid- och kulturnämnden
Claes Diurhuus, M, Christoffer Stenström, M, Christer Stenström, M, Hillevi Andersson, C, Anders
P Petersson, S, Gudrun Johansson, SD och Tomas Lund, SD.
Miljö- och byggnadsnämnden
Lena Karstensson, M, Alexandra Forslund, FP, Margareta Yngveson, S, Monika Lindqvist, S, Hans
Häll, S, Willy Persson, KD, Stefan Kullman, SD, Anna-Mi Kullman, SD och Gudrun Johansson,
SD.
Utbildningsnämnden
Lennarth Förberg, M, Kjell GG Johansson, M, Christer Stenström, M, Christoffer Stenström, M,
Jan-Eric Wildros, S, Annette Rydell, S, Erik Ohlson, V och Per Ericsson, RP.
Socialnämnden
Fredrik Stark, M, Kristina Valtersson, C, Ingrid K Karlsson, S, Malin Månsson, S, Ewa Svensson,
S, Ingrid Nilsson, S, Birgitta Larsson, RP, Stefan Kullman, SD och Anna-Mi Kullman, SD.
Äldrenämnden
Susanne Lundgren, M, Anders Lund, M, Anna Espenkrona, M, Birger S Svensson, C, Sune Håkansson, RP, Bo Johansson, S, Birgitta Andersson, S, Eva Blennow, S, Johnny Håkansson, S, Tomas Lund, SD och Björn Brink, SD.
Valnämnden
Kjell GG Johansson, M, Lennarth Förberg, M, Sune Håkansson, RP, Per Ericsson, RP, Ingrid Nilsson, S, Monika Lindqvist, S, Peter Bowin, V, Helena Augustsson, MP, Björn Brink, SD, Anna-Mi
Kullman, SD och Stefan Kullman, SD.
Överförmyndarnämnden
Claes Diurhuus, M, Kristina Valtersson, C och Ingrid K Karlsson, S.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ovan nämnda styrelse och nämnder samt de förtroendevalda i
dessa organ ansvarsfrihet för år 2011.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Revisionen
Ekonomienheten
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2010/369
§ 74 Årsredovisning för Ronneby kommun 2011
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §78/2012 2012-03-06, Årsredovisning
2011

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-03-05

Årsredovisning 2011

Sammanfattning
Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till årsredovisning för 2011.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna densamma till Kommunfullmäktige och revisorerna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att komplettera och kontrollera efterfrågade verksamhetsmått inom Utbildningsnämndens samt Miljö- och byggnadsnämndens områden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Sune Håkansson, RP, Lena Karstensson, M och Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för år 2011.
_____________________
Exp:

Revisorerna
Ekonomienheten
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2012/44
§ 75 Anmälan att styrtalen inte nås inom förskolan
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §56/2012 2012-03-06, Anmälan att
styrtalen inte nås inom förskolan

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-15

KS AU §43/2012 2012-02-13, Anmälan att
styrtalen inte nås inom förskolan

3 Handling

2012-01-30

Anmälan att styrtalen inte nås inom
förskolan, Utbildningsenheten

Utbildningsnämnden § 1/2012
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för det föreslag till internbudget för 2012 som nu
reviderats enligt Nämndens och Kommunfullmäktiges direktiv. Budgeten till förskolan räcker till
197 tjänster . Styrtalet blir ca 5,5-5,6 barn/tj i oktober 2012.
Förvaltningschefen har tidigare varnat för den justering av styrtal som nu skett i förskola och grundskola. Det finns risk för arbetsmiljömässiga problem då det är mycket hårt kötryck. Medel har ej
kunnat avsättas till vikarier. Några reserver finns ej förutom ca 400 Tkr på Utbildningsnämndens
verksamhet. Till kompetensutveckling har avsatts 1 000kr per tjänst.
Övriga budgetjusteringar i enlighet med KF:s direktiv har verkställts. Vidtagna åtgärder redovisades. Neddragningar med 2,2 Mkr i grundskolan har skett i januari 2012. Spareffekten augusti – december åstadkommes med anpassning av lärartätheten till samma nivå som gällde ingången lå
2011/2012 för kommunala skolor totalt (elevminskning med 50 barn). Personaltätheten inom förskolan kommenterades.
Statsbidragen till yrkesvux väntas minska under 2012, möjligen upp mot 75 % mot 2011. Detta innebär att åtagandena inte är fullt finansierade, viket innebär att ombudgetering måste ske.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att mycket kraftig styrning krävs från rektorerna/cheferna för att denna budget ska klaras. Några oförutsedda utgifter tillåts ej.
Sammanställning av budget fördelad på rektorsområdesnivå resp verksamhetsnivå genomgicks.
Centrala intäkter och kostnader kommenterades.
En översyn sker av de medel som avsatts till insatser för elever i behov av särskilt stöd. Förvaltningschefen efterlyser en diskussion i februari månads nämnd om styrmåttens inverkan och hur
insatser för elever ska prioriteras.
Diskussion fördes kring styrtalen och ev andra sätt att mäta verksamheten på.
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Central tilldelning från KF täcker inte kostnaderna för ordinarie nämndssammanträden under 2012.
Detta betyder att budgeten inte kommer att hållas för Nämndens verksamhet. Alternativet är i så fall
inställda nämndssammanträden och verksamhetsbesök.
Utbildningsnämnden beslut
Föreliggande förslag till Internbudget 2012 antages av Nämnden. Därutöver har Nämnden även
tagit del av ekonomiskt material på verksamhetsnivå.
Nämnden bifaller 2:e vice ordf. Jan-Eric Wildros (S) yrkande på att en sammanställning framtas
över de åtgärder som är vidtagna för att Budget 2012 ska hållas och redovisas vid nästa nämndssammanträde.
I enlighet med rubr votering bifalls yrkande från nämndsledamot Erik Ohlson (V) om att till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige anmäla att styrtalen inte nås.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att svara att i Budget 2012-2013 är styrtalen 5,0-5,7 barn/årsarbetare.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Jan-Eric Wildros, S, Christian
Mahrle, FP, Erik Ohlson, V och Peter Bowin, V.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att personaltäthetsmåttet inte får överskrida 5,7 barn/årsarbetare någon gång under året.
Roger Fredriksson, M, och Christian Mahrle, FP, yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Peter Bowin, V, yrkar bifall till JanAnders Palmqvists förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och JanAnders Palmqvists yrkande.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordnig godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists förslag.
Omröstningsresultat
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet bifogad bilaga 29 ja-röster och 19
nej-röster. 1 avstod. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar svara att i Budget 2012-2013 är styrtalen 5,0-5,7 barn/årsarbetare.
_____________________
Exp:

Utbildningsenheten
Ekonomienheten
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2011/402
§ 76 Beslut om ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt program
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §57/2012 2012-03-06, Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt program

2 Beslut allmänt ärende

2012-01-11

KS AU §3/2012 2012-01-16, Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt program

3 Handling

2012-01-09

Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt program

4 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §437/2011 2011-12-19, Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt program

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-11-30

Ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt
program

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
I uppdraget att göra en utvärdering av handlingsplanen i det landsbygdspolitiska programmet ingick
också att arbeta fram ett förslag till uppdaterad handlingsplan.
Framställning
Material för arbetet har varit Landsbygdspolitisk program och dess handlingsplan inklusive utvärderingsrapport, projektplan för Hjärtats fröjd med dess tre delar, Attraktionskraft, Entreprenörskap
och Inflyttning inklusive utvärderingsrapport samt KPMG:s revisionsrapport från 2010, Granskning
av kommunens tillämpning och efterlevnad av det landsbygdspolitiska programmet.
Utvärderingsgruppen som leddes av Kenneth Michaelsson har efter genomförd utvärdering arbetat
fram förslag till ny handlingsplan. Vid fem tillfällen har även kommunbygderådet och representanter från landsbygden medverkat. Utvärderingsrapporten visade att flertalet mål har uppnåtts på ett
för landsbygden positivt sätt medan några kvarstår att arbeta med.
Bedömning
Föreslagen ny handlingsplan omfattar samma tre huvudområden i det landsbygdspolitiska programmet som tidigare och är upplagt på liknande sätt. Punkterna bygger på gruppens slutsatser från
höstens utvärderingsarbete. I arbetet har också lokala grupper deltagit och presenterat de lokala utvecklingsplaner som tagits fram inom projektet Hjärtats fröjd och som visar ortsborna fokusområde
för respektive område.
Efter KSAU 19 dec 2011 har önskade förtydligande över ansvariga gjorts samt förklarande tillägg
över hur ej fullt uppnådda uppdrag i nuvarande handlingsplan arbetas vidare med i nya förslaget till
handlingsplan.
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Förslag till beslut
1. Att ansvariga och kontaktpersoner för var och en av handlingsplanens tre huvudområden utses enligt förslag;
Kommunstyrelsen /Näringslivsenheten – Sysselsättning
Fritid- och kulturnämnden/Fritid & kulturförvaltningen – Fritid & Socialt liv
Kommunstyrelsen/ Kommunledningsförvaltningen – Boende på landsbygden.
2. Att ansvariga för planens punkter är föreslagna politiska nämnder och styrelser.
3. Att handlingsplanen skal följas upp löpande genom statusrapportering till kommunfullmäktige i februari varje år samt utvärderas under år 2015.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Ebon Kaisajuntti till kontaktperson för huvudområdet Sysselsättning på landsbygden och Anna-Karin Sonesson till kontaktperson för huvudområdet Boende på
landsbygden.
Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti får i uppdrag att ta fram statistikuppgifter gällande boende i
tätorterna ner till 200 invånare.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan till Landsbygdspolitiska programmet med justering under
punkten Inflyttning, Mål: siffran 300 ändras till minst 100 invånare.
Handlingsplanen skall följas upp löpande genom statusrapportering till Kommunfullmäktige i februari varje år samt utvärderas under år 2015.
Fritid- och Kulturnämnden får i uppdrag att utse kontaktpersoner i huvudområdet Fritid & Socialt
liv.
Ansvariga för planens punkter är föreslagna politiska nämnder och styrelser.

Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan till Landsbygdspolitiska programmet med justering under punkten Inflyttning, Mål: siffran 300 ändras till minst 100 invånare.
Handlingsplanen skall följas upp löpande genom statusrapportering till Kommunfullmäktige i februari varje år samt utvärderas under år 2015.
Fritid- och Kulturnämnden får i uppdrag att utse kontaktpersoner i huvudområdet Fritid & Socialt
liv.
Ansvariga för planens punkter är föreslagna politiska nämnder och styrelser.
_____________________
Exp:

Ebon Kaisajuntti
Anna-Karin Sonesson
Fritid- och kulturnämnden
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2011/328
§ 77 Önskad hjälp inför Landsbygdsriksdagen september 2012
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §58/2012 2012-03-06, Önskad hjälp
inför Landsbygdsriksdagen september
2012

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-15

KS AU §44/2012 2012-02-13, Önskad
hjälp inför Landsbygdsriksdagen september 2012

3 Handling

2012-02-03

Beslutsförslag önskad hjälp inför
Landsbygdsriksdagen september 2012

4 Beslut allmänt ärende

2011-12-16

KS AU §439/2011 2011-12-19, Önskad
hjälp inför Landsbygdsriksdagen september 2012

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2011-12-14

Landsbygdsriksdagen 2012: Ronneby
kommunbygderåd, Leader Blekinge och
Länsbygderådet söker stöd av Ronneby
kommun

6 Handling

2011-11-28

Reviderad resursbehov landbygdsriksdag 2012, Ronneby kommunbygderåd

7 Handling

2011-10-14

Resursbehov Landsbygdsriksdag
2012, Ronneby kommunbygdegård

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-10-05

Önskad hjälp av Ronneby kommun
inför landsbygdriksdagen september
2012

9 Handling

2011-10-04

Behov vid Landsbygsriksdagen 2012

10 Handling

2011-10-04

Information om landsbygdsriksdagen

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Landsbygdsriksdagen 2012 anordnas av riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Leader Blekinge
och Länsbygderådet i Blekinge. Centralort för arrangemanget är Ronneby, men även övriga Blekinge är involverat. Syftet med landsbygdriksdagen är att ge landsbygdens nationella och lokala
företrädare möjligheter att tillsammans, diskutera landbygdens utvecklingsmöjligheter och förutsättningar. Temat för Landsbygdsriksdagen i Blekinge kommer vara ”Erfarenhetsutbyte” och
”Landsbygdens betydelse”. Till arrangemanget väntas ca 800-1000 deltagare.
Framställning
Ronneby kommun har fått två framställningar i samband med arrangemanget:
1, Leader Blekinge och Länsbygderådet söker hjälp med att arrangera den nationella Riksdagen,
lördagen 7 september.
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2, Ronneby kommunbygderåd önskar hjälp med att genomföra utflyktsdagen i Ronneby kommun
den 6 september.
1, Leader Blekinge och länsbygderådet söker hjälp med:
Transporter/kommunikationer:
- Parkering för ett 30-tal bussar och några hundra bilar i anslutning till Ronneby Brunn.
- Avspärrningar och skyltar för parkering enligt ovan.
- Extra skyltning ”Landsbygdsriksdag” från E22 till Ronneby Brunn.
- Informationsmaterial om kollektiva färdmedel till/från Ronneby
Skyltning/flaggning
- Skyltning vid infarter från E22 m.fl. ställen om Landsbygdsriksdagen.
- Extra flaggstänger på ställen där inte flaggstänger finns, ca 10 st. Flaggor om Landsbygdsriksdagen
- Diverse skyltar på Brunnsområdet som visar delegaterna vägen
Information
- Informationsmaterial och kartor om Ronneby
- Hjälp med att bemanna infodesk.
- Hjälp med att kopiera diverse informationsmaterial
Diverse
- Lämpliga platser att sätta upp toalettvagnar som kan kopplas till kommunala avloppet
Kontaktperson
- kontaktpersoner från Ronneby kommun
Tillstånd
- Tillstånd att sätta upp tält i Brunnsparken, regler, tillståndsansökan m.m.
2, Ronneby kommunbygderåd söker hjälp med:
En person som kan knytas till Ronneby kommunbygderåd från januari 2012 till oktober 2012. (Ca
20 tim per vecka). Arbetsuppgifterna blir att i första hand organisera det praktiska genomförandet i
Ronneby samt exkursionsdagen på fredagen under Landsbygdsriksdagen. En viktig del i arbetet blir
också att marknadsföra vårt vackra landskap, så att besökarna stannar i vår kommun både före och
efter arrangemanget.
Bedömning
Kommunens enheter har bedömt framställan om hjälp enligt följande:
Fritid & Kulturförvaltningen: Antar samtliga av sin förvaltning berörda punkter inom befintliga
resurser och anger Jeanette Rosander och Magnus Abrahamsson som kontaktpersoner för dessa
insatser.
Miljö & Teknik: Antar samtliga av sin förvaltning berörda punkter men anger att det kan finnas
begränsningar när det gäller att koppla toavagnar till kommunala avloppet men att detta kan lösas i
dialog. Som kontaktperson anges: Lars-Olov Nilsson.
Tekniska förvaltningen: Antar samtliga av sin förvaltning berörda punkter men bedömer att de
behöver äska om extra resurser för detta. Preliminär kostnadsberäkning 284 000 kr.
Lämnar följande kommentarer: Man kommer att behöva tillföra extra parkeringsplatser i till området. Man bedömer sig klara landsbygdsriksdagens krav men att detta kommer att ta upp p-platserna
i hela området, vilket begränsar tillgängligheten för övriga besökare. I så fall måste de övriga näringarna i området informeras.
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Det är önskvärt att få tillgång till gamla ridanläggningen i Rönninge som ligger inom bekvämt avstånd. Ett iordningsställande av denna yta till P-platser skulle komma andra arrangemang till del
också då vi har ett underskott på P-platser i brunnsområdet. Det handlar inte här om en engångskostnad, utan en anläggning som även kan utnyttjas för husbilar och husvagnar sommartid.
Kostnad iordningsställande av P-plats Rönninge med ca 160 personbilsplatser: 225 000:- kronor.
För skyltning inom området med hänvisning samt avspärrning av p-platser ca: 10 000:Extra skyltar vid infarterna: 5 000:6 st. nya 10 meters flaggstänger: 24 000:- ( Vi har 4 st. i acceptabelt skick).
10 st. flyttbara betongfundament till stängerna: 20 000:Tillstånd för tält i parken är inget problem. Parkenheten måste dock vara med och se ut placeringen.
Kontaktperson: Peter Lindahl.
Infoenheten: Antar samtliga punkter inom befintliga resurser med kommentaren att bidraget till
programblad begränsas till föreslagna 15000 kr. Kontaktperson: Heike Rosenqvist
Förslag till beslut
Kommunen beviljar begärd hjälp till Kommunbygderådet och Leader Blekinge/Länsbygderådet.
Detta innebär:
1. Att Tekniska förvaltningen tillskjuts medel för att genomföra sin del av kommunens åtagande vid
Landsbygdsriksdagen.
2. Att respektive förvaltning får ansvar för sin del av genomförandet.
3. Att kommunledningen hälsar gästerna välkomna till Ronneby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningen hälsar gästerna välkomna till Ronneby.
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Tekniska förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 225 tkr för iordningställande av P-plats Rönninge. Finansiering sker genom extern kapitalinskaffning.
Respektive förvaltning får ansvar för sin del av genomförandet.

Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S och Roger Fredriksson, M.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägg för att investeringsutgiftens kapitalkostnad finansieras inom ramen för budget och plan.
Roger Fredriksson yrkar bifall till JanAnders Palmqvists förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och JanAnders Palmqvists yrkande.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifaller JanAnders Palmqvists yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 225 tkr för iordningställande av P-plats Rönninge. Finansiering sker genom extern kapitalinskaffning. Investeringsutgiftens kapitalkostnad finansieras inom ramen för budget och plan.
Respektive förvaltning får ansvar för sin del av genomförandet.
_____________________
Exp:

Tekniska förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
Informationsenheten
Miljö- och Teknik
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomienheten
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2011/334
§ 78 Beslut om kompletteringsbudget 2012
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §63/2012 2012-03-06, Kompletteringsbudget 2012

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-27

KS AU §70/2012 2012-02-27, Kompletteringsbudget 2012

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-17

Kompletteringsbudget 2012

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och exploateringsutgifter avser överföring/reglering av investeringsmedel mellan budgetåren.
Driftäskandena ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av kommuninterna budgetmedel.
Äskandena uppgår efter förslag till justeringar totalt till:
Inv
(tkr)

Expl
(tkr)

Kommunledningsförvaltning

5 227

8 660

Teknisk förvaltning (reducerat 39 tkr)

21 223

134

331

2 480

Nämnd

Verksamhet

Kommunstyrelsen

Miljö- o byggnadsnämnden

Drift
(tkr)

34

Fritid- och kulturnämnden

1 720

Utbildningsnämnden

226

Äldrenämnden

825

Socialnämnden
TOTALT

(reducerat 75 tkr)
34

798
30 350

11 274

Äskandena framgår av bilagor.
En kontroll har gjorts av vilka kompletteringsäskanden 2012 som avser investeringar som överskridit sin investeringsbudget 2011, se sammanställning över samtliga äskanden 2012.
Projekt 65144 överskred med 99 tkr men äskas -99 tkr 2012 vilket reducerar 2012 års befintliga
investeringsanslag motsvarande.
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Projekt 66741 Isyta överskred budget med 881 tkr. För att färdigställa investeringen kompletteringsäskas 400 tkr av ej utnyttjat anslag avseende ställplats för husbilar 2011 om 500 tkr. Återstående budgeterade medel för ställplatsen om 100 tkr kompletteringsäskas ej äskas till 2012.
Socialnämndens äskande att flytta över återstoden om 75 tkr av årligt investeringsanslag föreslås
strykas. Tekniska förvaltningens/gatuenhetens äskande om att flytta över återstoden om 39 tkr av
årligt anslag för trafiksäkerhetsåtgärder förslås strykas. Totalt föreslås att äskande om 114 tkr
stryks, reducerat i tabellen ovan.
Projekt 61026 och 61029 kopplade till centralarkivet kan eventuellt senareläggas. Projekt 66768
toaletter Järnavik kan eventuellt flyttas i tiden då VA-frågan ännu inte är löst. Dessa investeringsäskanden ingår dock fortfarande i förslaget till kompletteringsbudget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att:
Kommunfullmäktige tillstyrker kompletteringsäskande avseende driftkostnader för Miljö- och
byggnadsnämndens ”Särskilda projekt”, med
34 000 kr, med hänvisning till att projektet är påbörjat men ännu inte är avslutat.
Kommunfullmäktige tillstyrker kompletteringsäskande avseende investeringar i enlighet med
bilagor, totalt 30 350 000 kr.
Kommunfullmäktige tillstyrker äskande avseende exploateringskostnader i enlighet med bilagor
med totalt 11 274 000 kr.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tillstyrker kompletteringsäskande avseende driftkostnader för Miljö- och
byggnadsnämndens ”Särskilda projekt”, med
34 000 kr, med hänvisning till att projektet är påbörjat men ännu inte är avslutat.
Kommunfullmäktige tillstyrker kompletteringsäskande avseende investeringar i enlighet med
bilagor, totalt 29 950 000 kr. 400 000 kr (isytan) har då plockas bort från kompletteringsäskandena.
De 400 000 kr hanteras istället som tilläggsanslag som finansieras genom att investeringen gällande
ställplatser för husbilar i 2011 års investeringsbudget stryks.
Investeringarna i centralarkiv och i arkivinredning ska föregås av beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige tillstyrker äskande avseende exploateringskostnader i enlighet med bilagor
med totalt 11 274 000 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S och Roger Fredriksson, M.
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Yrkanden
Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med
undantag för äskandet och dess föreslagna finansiering om 400 000 kronor avseende isytan. Detta
äskande föreslås återremitteras.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och framställt yrkande. Ordförande
finner att Kommunfullmäktige bifaller framställd yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka kompletteringsäskande avseende driftkostnader för Miljöoch byggnadsnämndens ”Särskilda projekt”, med
34 000 kr, med hänvisning till att projektet är påbörjat men ännu inte är avslutat.
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka kompletteringsäskande avseende investeringar i enlighet
med bilagor, totalt 29 950 000 kr.
Äskandet om tilläggsanslag 400 000 kr för isytan och dess föreslagna finansiering återremitteras.
Investeringarna i centralarkiv och i arkivinredning ska föregås av beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka äskande avseende exploateringskostnader i enlighet med
bilagor med totalt 11 274 000 kr.
_____________________
Exp:

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturnämnden
Ekonomienheten
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2011/222
§ 79 Beslut om antagande av tematiskt tillägg till Översiktsplanen avseende Vindkraft
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §64/2012 2012-03-06, Beslut om Antagande av Tematiskt tillägg till Översiktsplanen avseende Vindkraft

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §52/2012 2012-02-27, Beslut om
Antagande av Tematiskt tillägg till Översiktsplanen avseende Vindkraft

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-17

Beslut om Antagande av Tematiskt
tillägg till Översiktsplanen avseende
Vindkraft

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

Tematiskt tillägg till Översiktsplan för LISområden samrådsredogörelse

2012-02-17

Planarkitekt Lina Magnusson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsenheten har fått i uppdrag att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden lämpliga för utbyggnad av vindkraftverk. Planen
har varit utställd på samråd under tiden den 15/8 – 9/10-2011 och utställning under tiden
9/12-2011 – 3/2-2012.
Det tematiska tillägget till översiktsplanen vad gäller vindkraft syftar till att utgöra ett underlag till en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Ronneby kommun. Dock ska det tilläggas att ett utpekande av vindkraftsområden, inom Ronneby kommuns yta, i dagsläget strider mot Riksintresset för Ronneby flygflottilj, riksintresse för väderradarstationen i Karlskrona kommun, den civila flygfarten samt tillhörande s.k. MSA-yta som är ett cirkulärt
skyddsområde kring Ronneby flygplats. Vindkraftsplanen ska därför ses som en framtidsplan där markområden reserveras och därmed en planberedskap skapas utifall förutsättningarna tack vare teknikens utveckling ändras i framtiden.
Vindkraftsplanens intentioner har varit att identifiera intressanta områden för etablering av
vindkraftverk, ge riktlinjer för hur etablering av vindkraft lämpligast bör ske och underlätta
hanteringen av eventuella framtida vindkraftsärenden i kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta det tematiska tillägget till Översiktsplanen gällande Vindkraft.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Nils-Erik Mattsson, MP och Kenneth Michaelsson, C.
Yrkanden
Nils-Erik Mattsson yrkar på återremiss av ärendet i dess helhet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Nils-Erik Mattssons begäran om återremiss och finner att Kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det tematiska tillägget till Översiktsplanen gällande Vindkraft.
Reservation
Nils-Erik Mattsson, MP reserverar sig mot beslutet för eget förslag om återremiss (bilaga 1). Sune
Håkansson, RP reserverar sig mot beslutet till förmån för återremiss.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
Nils-Erik Mattsson
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2012/60
§ 80 Beslut gällande Aspanområdet - Ändring av antagen detaljplan
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §65/2012 2012-03-06, Aspanområdet
- Ändring av antagen detaljplan

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §53/2012 2012-02-27, Aspanområdet - Ändring av antagen detaljplan

3 Handling

2012-01-31

Aspanområdet - Ändring av antagen
detaljplan § 26/2012, Miljö- och
byggnadsnämnden

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog detaljplan för Aspanområdet 2011-06-16. Länsstyrelsen beslutar 201108-29 att inte pröva kommunens beslut. Efter det har detaljplanen överklagats. Det har då framkommit att fastighetsägaren till Leråkra 3:34, Niclas Cederlund arrenderar marken mellan hans fastighet och stranden och har strandskyddsdispens sedan 10 år. Nu överklagar han planen med motiveringen att han arrenderar marken som fått beteckningen Natur.
Bedömning
Enligt 13 kap. § 8 PBL får Länsstyrelsen ändra beslutet till en viss del. Samhällsbyggnadsenheten
anser att marken kan ändras från Natur till prickmarkerad kvartersmark för bostadsändamål
Miljö- och byggnadsnämnden godkände den 19 januari 2012 att Länsstyrelsen ändrar planen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att medge att Länsstyrelsen ändrar planen från Natur till prickmarkerad kvartersmark för bostadsändamål på Leråkra 3:34.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge att Länsstyrelsen ändrar planen från Natur till prickmarkerad kvartersmark för bostadsändamål på Leråkra 3:34.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
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2011/398
§ 81 Beslut om godkännande av markförsäljning av Sörby 5:12, Sörbydal Väster
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §66/2012 2012-03-06, Försäljning av
Sörby 5:12, Sörbydal Väster

2 Handling

2012-03-05

VB: 2011/398 Sörby 5:12 angående
Woody:s option

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-29

Förslag till avtal

4 Beslut allmänt ärende

2012-02-27

KS AU §54/2012 2012-02-27, Försäljning
av Sörby 5:12, Sörbydal Väster

5 Handling

2012-02-01

Miljöpartiet de Gröna genom Nils-Erik
Mattsson har lämnat in protokollsanteckning gällande Sörbydal 5:12 inför ett planerat hunddagis, Miljöpartiet de Gröna

6 Beslut allmänt ärende

2012-01-25

KF §18/2012 2012-01-26, Beslut om
godkännande av försäljning av Sörby
5:12, Sörbydal Väster

7 Handling

2012-01-13

Kontrakt för köp av fastighet

8 Beslut allmänt ärende

2012-01-09

KS §9/2012 2012-01-10, Försäljning
av Sörby 5:12, Sörbydal Väster

9 Beslut allmänt ärende

2011-12-06

KS AU §420/2011 2011-11-28, Försäljning av Sörby 5:12, Sörbydal Väster

10 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-12-06

Försäljning av Sörby 5:12, Sörbydal
Väster

Kommunfullmäktige § 18/2012
Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sörbydal Väster, intill Arla
Agneta Johansson, och Klas Eriksson, Gamla Värperydsvägen 8, 37250 Kallinge har inkommit med
önskemål att köpa cirka 2000 kvm industrimark inom Sörbydal Väster. Området omfattar hela Sörby 5:12 som redan är avstyckad. De vill bygga ett hunddagis.
Köpesumman föreslås till 175 kr per kvm inkl vatten- och avlopp men exklusive elanslutning och
ev anslutning till fjärrvärme
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Kommunstyrelsens beslut 2012-02
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna framtaget köpeavtal för Sörby
5:12
Kommunfullmäktiges beslut 2012-02
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen.
Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet och redovisar att Woodys har meddelat att de accepterar en förändring av optionen.
Kommunstyrelsens beslut 2012-03-06
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna framtaget köpeavtal för Sörby 5:12 men att markområdet begränsas i möjligaste mån.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Nils-Erik Mattsson, MP, Marcus
Jingfors och Kenneth Michaelsson, C.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist och Nils-Erik Mattsson yrkar avslag på försäljningen.
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och yrkande om avslag på försäljningen. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordnig godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till avslag på försäljningen.
Omröstningsresultat
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet bifogad bilaga 30 ja-röster och 19
nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna framtaget köpeavtal för Sörby 5:12 men att markområdet begränsas i möjligaste mån.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
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2012/42
§ 82 Beslut om antagande av Plan- och bygglovstaxa 2012
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §67/2012 2012-03-06, Bygglovstaxa
2012

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §55/2012 2012-02-27, Bygglovstaxa 2012

3 Handling

2012-01-27

Förslag till ny bygglovstaxa 2012
§3/2012, Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 3/2012
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har återremitterat ett tidigare förslag på justering av bygglovstaxan, innebärande en ändring av justeringsfaktorn från 0,8 till 1,0.
Någon justering av timavgiften för plan- och bygglovstaxan föreslås inte i detta skede. En
sådan justering kan baseras på de beräkningar som kommer att göras för taxa för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken. Därför återkommer förvaltning med ett sådant förslag när
pågående beräkningar är färdiga.
Det som nu föreslås är en ändring av justeringsfaktorn från 0,8 till 1,0 i nu gällande taxa, i
syfte att täcka den ramreducering på 300 kr som kommunfullmäktige beslutat om i budget
för miljö- och byggnadsnämnden för år 2012.
Indexeringsmånaden föreslås vara oförändrad, d v s basindex september månad.
Ändringen medför att kostnaderna för exempelvis bygglov ökar med 20 %.
Bedömning
Föreslagna förändringar av taxor bedöms vara nödvändiga för att kunna finansiera miljöoch byggnadsnämndens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar följande:
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ändringen av plan- och bygglovtaxa (justeringsfaktorn
ändras från 0,8 till 1,0) och föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget att gälla fr.o.m. 1 mars
2012.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan- och bygglovstaxa, med ändringen av justeringsfaktorn
från 0,8 till 1,0, att gälla fr om 2012-03-01.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S och Roger Fredriksson, M.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist yrkar med instämmande av Roger Fredriksson att beslut fattas enligt Miljöoch byggnadsnämndens förslag med korrigering av den tidpunkt från vilken taxan ska gälla. Tidpunkten föreslås korrigeras till den 1 maj 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och framställt yrkande. Ordföranden
finner att Kommunfullmäktige bifaller framställt yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ändringen av Plan- och bygglovtaxan med ändringen av
justeringsfaktorn från 0,8 till 1,0 att gälla fr om 2012-05-01.
_____________________
Exp:
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2011/336
§ 83 Beslut om godkännande av tilläggsanslag gällande renovering och tillbyggnad
av Backsippans förskola i Listerby
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §69/2012 2012-03-06, Förskolan
Backsippan Listerby

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §57/2012 2012-02-27, Renovering
och tillbyggnad av Backsippans förskola i
Listerby

3 Handling

2012-02-16

Renovering och tillbyggnad av Backsippans förskola i Listerby

4 Handling

2012-02-07

VB: Backsippan

5 Beslut allmänt ärende

2012-01-09

KS §5/2012 2012-01-10, Förskolan Backsippan Listerby

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-04

Framkommande uppgifter gällande
renovering av förskolan Backsippan i
Listerby

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Under vidare utredning för upphandling har det uppkommit att paviljongerna/barackerna i Listerby
är i sämre skick än beräknat, mer rötskador, fel ytskikt utifrån brand, grundläggning dålig, dålig
isolering, direktverkande el, kalldrag i fönsterna och höjdskillnad på golven vilket ger en dålig arbetsmiljö.
Har även framkommit att ca hälften av ytskikten inne i huvudbyggnaden inte uppfyller kraven för
brand och måste åtgärdas då man söker bygglov för ombyggnad.
Landstinget har även flyttat ut ur Vårdcentralen, avtalet är uppsagt.
Listerby är ett område som har stark tillväxt, det finns 32 byggbara tomter i dagslaget i området
planering pågår för ytterligare 70 tomter på Aspan år 2013 och Norrkåsa 10 tomter 2015.
Utbildningsnämnden tog beslut 16 februari 2012 att de önskar sig ytterligare 2 avdelningar, sammanlagt 6 avdelningar i Listerby på Backsippan(se bilaga).
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att bästa förslaget är att riva baracken och renovera och använda
vårdcentralen till en avdelning, samt genom tillbyggnad få ytterligare två avdelning i anslutning till
vårdcentralen, vilket innebär totalt sex avdelningar på Backsippan i Listerby enligt Utbildningsnämndens förslag.
Tekniska förvaltningen bedömer att tillbyggnaden av två avdelningar, ombyggnaden av vårdcentralen och rätta till ytskikten i huvudbyggnaden inte ryms inom 5 510 tkr för budget. Tekniska förvaltningen bedömer en tillkommande kostnad på 6,4 Msek.
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KS godkänner ett tilläggsanslag till Backsippan på 6,4 Msek.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ett tilläggsanslag om 6,4 Msek för Backsippans förskola, samt att förskolan ska innehålla sex (6) avdelningar.
Yrkande
Ordförande yrkar att Kommunstyrelsens beslut kompletteras med investeringsutgiftens finansiering
vilket bifalls av Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ett tilläggsanslag om 6,4 Msek för Backsippans förskola,
samt att förskolan ska innehålla sex (6) avdelningar. Investeringsutgiften finansieras genom extern
kapitalanskaffning. De kapitalkostnader som följer av investeringen finansieras inom ramen för
budget och plan.
_____________________
Exp:

Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-03-2

68(86)

2012/64
§ 84 Beslut om godkännande av renovering av Snäckebacksskolan, korridor 80,
takbyte och ventilation
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §70/2012 2012-03-06, Snäckebacksskolan, korridor 80, takbyte och ventilation

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §58/2012 2012-02-27, Snäckebacksskolan, korridor 80, takbyte och
ventilation

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-20

Snäckebacksskolan, korridor 80, takbyte och ventilation

Tf fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har bedömt att taket måste bytas på korridor 80 på Snäckebacksskolan och ventilationen är undermålig. Skolan har drivet det som ett ärende under en längre tid ang. ventilationen. Mätningar har gjorts och värdena ligger över gränsvärden enligt
arbetsmiljöverket. Det är mycket lämpligt att byta taket och ventilation samtidigt då kanaler ligger på vinden och man behöver öppna det befintliga taket för att kunna komma till.
Den befintliga ventilationen är väldigt dålig ur energi synpunkt och den nya ventilationslösningen kommer att göra stora energibesparingar.
Finansiering sker genom över äskade av 0,15 msek från 2011 år budget, samt att man använder 1,2 msek(snäck utv reno) ur årets budget, samt att vi får flytta över 1,2 msek från
2013 år budget(snäck utv reno) till 2012.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att takbytet och ventilation måste genomföras och kommer att kosta 2,55 msek.
Tekniska förvaltningen bedömer att kunna sänka sitt driftsnetto med 110 tkr per år.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU beslutar godkänna att 1,2 msek flyttas från 2013
år budget (snäck utv reno) till 2012, samt att man får använder 1,2 msek(snäck utv reno)
till projektet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 1 200 tkr flyttas från 2013 års budget (Snäckebacksskolan utvändig renovering) till år 2012, att användas till rubricerat projekt.
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Yrkande
Ordförande yrkar att Kommunstyrelsens beslut kompletteras med investeringsutgiftens finansiering
vilket bifalls av Kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att 1 200 tkr flyttas från 2013 års budget (Snäckebacksskolan utvändig renovering) till år 2012, att användas till rubricerat projekt. Investeringsutgiften finansieras genom extern kapitalanskaffning. De kapitalkostnader som följer av investeringen
finansieras inom ramen för budget och plan.
_____________________
Exp:
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2012/71
§ 85 Beslut om att tillstyrka försäljning av fastigheterna Kalleberga 9:50-52
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §72/2012 2012-03-06, Förslag till
försäljning av fastigheter Kalleberga 9:5052

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §60/2012 2012-02-27, Förslag till
försäljning av fastigheter Kalleberga 9 5052

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-20

Förslag till beslut-förslag försäljning
av fastigheter Kalleberga 9 50-52

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag och Ola Liljerum föredrar ärendet
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 finns objekt som
erfordrar ett nytt ställningsstagande.
Bedömning
Vad gäller nedanstående fastigheter beslutades i KS 2010 § 310: ”Diskussion med Ronnebyhus och
Socialförvaltningen ska hållas före ställningstagande .”
Kalleberga 9:50
Kalleberga 9:51
Kalleberga 9:52

Skogsvandrarhuset
Hyreshus
Hyreshus

Flottiljvägen 11
Flottiljvägen 13
Flottiljvägen 15

Kallinge
Kallinge
kallinge

Detaljerna avseende ovanstående byggnader/fastigheter framgår av bilaga.
Ronnebyhus meddelar genom sin VD Sven-Olof Klasson och efter hörande med styrelsen att de
inte är intresserade av ett förvärv.
Socialförvaltningen meddelar genom sin förvaltningschef Birgitta Ratcovich att det inte finns begränsningar/restriktioner från deras sida beträffande ev hyresgäster.
Skogsvandrarna är numera en sektion i Ronneby Orienteringsklubb, den tidigare föreningen Skogsvandrarna/nuvarande sektionen i Ronneby OK har anmält att vid ett frånträde vill de diskutera en ev
kompensation för gjorda investeringar. Upplåtelsetiden sträcker sig t o m 2015-12-31 och skall sägas upp 1 år före upplåtelsetidens utgång.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Kalleberga 9:50, Kalleberga 9:51 och Kalleberga 9:52
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka försäljning av fastigheterna Kalleberga 9:50, Kalleberga
9:51 och Kalleberga 9:52.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Ingrid K Karlsson, S, Roger Fredriksson, M, Sune Håkansson, RP och Peter Bowin, V.

Yrkanden
JanAnders Palmqvist och Peter Bowin yrkar avslag på försäljningen.
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och JanAnders Palmqvists och Peter
Bowins yrkande om avslag på försäljningen.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordnig godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvist och Peter Bowins förslag.
Omröstningsresultat
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet bifogad bilaga 30 ja-röster och 19
nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka försäljning av fastigheterna Kalleberga 9:50, Kalleberga
9:51 och Kalleberga 9:52.
_____________________
Exp:
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2012/72
§ 86 Beslut om försäljning av fastigheten Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §73/2012 2012-03-06, Förslag till försäljning av fastigheten Ronneby 25:17,
Folkparksvägen 3, Ronneby

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §61/2012 2012-02-27, Förslag till
försäljning av fastigheten Ronneby 25:17,
Folkparksvägen 3, Ronneby

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-20

Förslag till försäljning av fastigheten
Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3,
Ronneby

Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag och Ola Liljerum föredrar ärendet
Sammanfattning
Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby har under flera år varit uthyrd till Markus
Strandh. Sonen Per Strandh har nu visat intresse för att köpa fastigheten. Fastigheten klassas idag som industrimark enligt detaljplanen och får enligt Stadsarkitekten David Gillanders ej byggas ut, men det möter inget hinder att den bebos i nuvarande tillstånd. Strandh
är medveten om detta förhållande, vilket man också skall skriva in i ett kommande köpekontraktet.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Ronneby
25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till Per och Lena Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby för
en köpskilling om 400 tkr.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till
Per och Lena Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby för en köpskilling om 400 tkr.
Köpeavtal ska upprättas och därefter beslutas av Kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M och Willy Persson, KD.
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Yrkanden
JanAnders Palmqvist yrkar avslag på försäljningen.
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och JanAnders Palmqvists yrkande.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordnig godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists förslag.
Omröstningsresultat
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet bifogad bilaga 29 ja-röster och 19
nej-röster. 1 avstod. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till
Per och Lena Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby för en köpskilling om 400 tkr.
Köpeavtal ska upprättas och därefter beslutas av Kommunfullmäktige.
_____________________
Exp:
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2012/33
§ 87 Beslut om att anta justering av felparkeringsavgifter
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §75/2012 2012-03-06, Justering av
felparkeringsavgifter

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-24

KS AU §63/2012 2012-02-27, Justering
av felparkeringsavgifter

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-06

Justering av felparkeringsavgifter_ver2.doc

4 Beslut allmänt ärende

2012-01-27

KS AU §28/2012 2012-01-30, Justering
av felparkeringsavgifter

5 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-23

Förslag till justering av felparkeringsavgifter

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Taxan för felparkeringsavgifter skall beslutas av kommunfullmäktige. Den nuvarande taxan
(300kr/700kr) antogs i KF 2007 (§267) efter att regeringen antagit ny vägmärkesförordning 200706-01, samtidigt som förordningen om felparkeringsavgift ändrades 2007-03-08. I fullmäktigebeslutet 2007 ändrades inga beloppsnivåer, utan dessa är oförändrade sedan 2005. Tillåten maximal
taxa för en parkeringsförseelse är 1000kr.
Utredning
Uppdelningen mellan de högre beloppen och de lägre beloppen fungerar tillfredsställande, men då
antagna beloppen gällt sedan 2005 innebär detta att vi totalt sett ligger på en lägre nivå än kringliggade kommuner, se bilaga 1. En taxejustering om 100kr/förseelsegrund bedöms som högst rimlig
och förväntas inte medföra olägenheter i myndighetsutförandet. Vårt högsta belopp blir
800kr/förseelse, vilket understiger högsta beloppet i både Karlshamn och Karlskrona (1000kr). Vi
bedömer också att det är enklare att bibehålla endast 2 taxenivåer (400/800kr) istället för att ytterligare differentiera nivåerna på motsvarande sätt som i Karlshamn och Karlskrona.
Motivering till föreslagen taxejustering
I samband med införandet av förvaltningschefstjänst för Tekniska förvaltningen gavs ingen budgetkompensering varför tjänsten skulle lösas inom befintlig ram. Utöver detta medförde den i december 2011 fastställda budgeten för 2012 och 2013 att ytterligare drygt 2 Mkr ospecificerat drogs från
Tekniska förvaltningens ram (utöver de besparingar som detaljspecificerats). Detta tillsammans gör
att förvaltningen, utöver översyn av kostnader, även måste se över möjliga intäktsökningar för att
klara denna nya ramnivå. En möjlig intäktsökning är intäkter från parkeringsanmärkningar, där den
nuvarande taxan nivåmässigt inte justerats sedan 2005. Dessutom har parkeringsverksamheten idag
ett ramanslag om drygt 200 tkr, vilket ungefär motsvarar det tillskott de ökade intäkterna skulle ge.
Att verksamheten med förväntad intäktsökning kan anses självfinansierad bedöms som rimligt.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
Justeras
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-att kommunen beslutar att anta taxa för felparkeringsavgifter enligt redovisad lista på följande sida.
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
02 på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe (3 kap. 53 §)
i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från korsande körbanas närmaste yt05 terkant (3 kap. 53 §)
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl (3 kap. 53 §)
07 för annat ändamål än på- eller avstigning på busshållplats eller ändamålsplats
(3 kap. 54 §)
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller
08 visst fordonsslag (3 kap. 54 §). Stannat eller parkerat på parkeringsplats avsedd för
rörelsehindrade.
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller
08 visst fordonsslag (3 kap. 54 §). Samtliga fall utöver stannat eller parkerat på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade.
09 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
10 med något hjul utanför en uppställningsplats (3 kap. 49 §)
11 framför en infart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
12 på en huvudled (3 kap. 55 §)
13 på en gågata eller inom ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
14 enligt antecknad överträdelse

avgift
400
800
800
800
800
400
400

800

400
800

400
400
400
400
400

Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter
Stannat eller parkerat fordon
30 inom område med förbud att stanna eller parkera
31 på plats med förbud att stanna eller parkera
33 enligt antecknad överträdelse

avgift
400
400
400

Parkerat fordon
34 inom område med förbud att parkera
35 på plats med förbud att parkera
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
38 längre än tillåten tid
39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
40 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig
41 utan att tiden när parkeringen påbörjats har angetts med en parkeringsskiva eller annan anordning och att denna är synlig
42 enligt antecknad överträdelse
Justeras

Utdragsbestyrkande

400
400
400
400
400
400
400
400

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2012-03-29

76(86)

Bilaga 1
Taxor för felparkeringsavgifter i Karlshamn
Ej erlagd avgift

300:-

På handikapplats utan särskilt tillstånd
På eller inom ett avstånd av 10 m före ett

1000:700:-

övergångsställe
I en vägkorsning eller inom ett avstånd av

700:-

10 m från korsande körbanas närmaste
ytterkant
Övriga felparkeringar

500:-

Taxor för felparkeringsavgifter i Karlskrona
-Ej erlagd avgift

300:-

-Stått för länge på avgiftsfri plats
-Förbud att parkera

500:-

-Allmän plats inom tättbebyggt område
som är terräng
-Förbud att stanna eller parkera

700:-

-Plats för visst fordonsslag
-Ändamålsplats, busshållplats, vägkorsning
och körbana för linjetrafik
-Mot färdriktning/längdriktning
-Plats för rörelsehindrad

1000:-

-Övergångsställe/cykelöverfart
-Gång-/cykelbana

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta felparkeringsavgifter för Ronneby kommun. Intäktsökningen ska inte reducera nettoramen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta felparkeringsavgifter för Ronneby kommun. Intäktsökningen
ska inte reducera nettoramen.
_____________________
Exp:
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2011/177
§ 88 Socialnämndens rapport av ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, 2011, samt kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1
§ och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen inom Handikappomsorgen,
kvartal 4
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §79/2012 2012-03-06, Rapport av ej
verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, 2011, samt kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§
Socialtjänstlagen inom Handikappomsorgen

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-27

KS AU §66/2012 2012-02-27, Rapport av
ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, 2011, samt
kvartalsrapport för ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16
kap 6f§ Socialtjänstlagen inom Handikappomsorgen

3 Handling

2012-02-10

Ej verställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade.Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1
§ och rapportering enligt 16 kap 6f§
socialtjänstlagen, 4:e kvartalet, Socialnämnden

Socialnämnden § 14/2012
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f §
socialtjänstlagen gällande handikappomsorgen, första kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej
verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, fjärde kvartalet, redovisas för
nämndens ledamöter.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Kristina Valtersson, C och Bo Johansson, S.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist yrkar att Kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att snarast komma
med förslag hur resursbristen gällande bostäder enligt LSS (gruppboende och särskilt boende) ska
lösas.
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Bo Johansson yrkar bifall till JanAnders Palmqvists förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och JanAnders Palmqvists yrkande.
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordnig godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists förslag.
Omröstningsresultat
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet bifogad bilaga 22 ja-röster och 27
nej-röster. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla JanAnders Palmqvists förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Socialnämnden att snarast komma med förslag hur resursbristen gällande bostäder enligt LSS (gruppboende och särskilt boende) ska lösas.
_____________________
Exp:
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2011/176
§ 89 Äldrenämndens rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, kvartal 4 2011
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-03-06

KS §80/2012 2012-03-06, Rapportering till
Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl
16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2011

2 Beslut allmänt ärende

2012-02-27

KS AU §67/2012 2012-02-27, Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen,
äldreomsorgen 2011

3 Handling

2012-02-06

ÄN § 5/2012 Ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1§ ovh rapportering 16
kap 6f§ socialtjänstlagen inom äldreomsorgen, kvartal 4 2011, Äldreomsorgen

Äldrenämnden § 5/2012
Sammanfattning
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, fjärde kvartalet 2011, för äldreomsorgen.
Äldrenämndens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
_____________________
Exp:

Äldrenämnden
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2012/102
§ 90 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S angående justa arbetsvillkor vid offentlig upphandling
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-12

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

Kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, har lämnat in följande motion angående justa
arbetsvillkor vid offentlig upphandling.
Sammanfattning
Kommun och stat omsatte 2006 450-535 miljarder kronor vid offentlig upphandling, dvs.
15,5-18,5 % av BNP. 133 miljarder kronor i skatteintäkter försvinner varje år på grund av
fusk, fel eller misstag. Svartarbetet står för 66 miljarder. En stor andel av Svartarbetet och
därmed social dumpning finansieras anmärkningsvärt nog med skattemedel i offentlig
upphandling genom att priserna pressas lågt utan kontrollav företagens seriositet. Genom
en sådan prispress försämras de anställdas villkor.”Besparingen” ger sämre arbetsvillkor
även för egna skattebetalare och missade skatteintäkter. Till skillnad från i många andra
europeiska länder är sådan social dumpning tillåten i Sverige.
En svaghet för kontrollen vid offentlig upphandling är att det saknas ”prislistor” för normala personalkostnader. Oseriösa företag med onormalt låga bud som finansieras med obetalda skatter och sociala avgifter slinker då lätt igenom. Fusket ligger oftast i skiktet undereller under-under-entreprenör. Så finansierade för låga vinnande anbud, gör det omöjligt
för seriösa företag med normala branschlöner, skatter, avgifter och vinst att konkurera. De
slås ut eller tvingas att också börja fuska. En prislista över normala personalkostnader är
därför en nödvändig dels för kontroll med seriös upphandling.
Upphandlaren bör enligt 1 kap 9a § lagen om offentlig upphandling (LOU) beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn. Sverige är ett av de länder inom EU som är sämst när det gäller
att skydda arbetstagarnas sociala villkor. Det framgår av rapporten Upphandling och arbete
i EU (Sipps 2010:3) av Professor Niklas Bruun och Forskningsredaktör Kerstin Ahlberg.
Domstolspraxis i Sverige förbjuder krav på att upphandlade företag ska ha kollektivavtal
för sina anställda. Detta trots att kollektivavtalet är normprislistan i Sverige för arbete. Men
inget i LOU hindrar upphandlaren från att ha krav som tillkommande kontraktsvillkor på
att upphandlade arbetstagare skall få skäliga sociala villkor. Även förbud mot svartarbete
är tillåtet.
Upphandlingsmodellen Vita Jobb använder tillkommande villkor om sociala förhållanden
och förbud mot svartarbete i upphandlingsavtalet mot skattefusk och social dumpning. Entreprenören är då skyldig att ge sina anställda villkor som lägst uppfyller normal standard
enligt branschens norm och att inte använda svart arbetskraft. Den entreprenör som bryter
mot dessa villkor kan bli av med kontraktet och dessutom få betala skadestånd.
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Stockholms stad har använt modellen Vita Jobb.. 1 Stockholms stads jurister granskade och
godkände upphandlingsmodellen.
Modellen har utarbetats i samarbete mellan kommuner och fackföreningar som särskilt
drabbas av svartarbete vid offentlig upphandling. Den har justerats med hänsyn till domar
som senare kommit i EU-domstolen. En beskrivning av modellen och exempel på kontraktsvillkor finns på hemsidan www.avtalsinformation.nu.
Sociala krav för de anställda vid offentlig upphandling är därför inte en juridisk fråga utan
en rent politisk.
Jag föreslår att kommunfullmäktige besluta
Att vid upphandling av tjänster och arbete tillämpa regler som överensstämmer med den
ovan beskrivna modellen Vita Jobb med krav på sociala villkor i form av specificerade
delar av branschens kollektivavtal och förbud mot svartarbete som tillkommande kontraktsvillkor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Monika Lindqvist
Kommunledningsförvaltningen

1

Stockholm kommunstyrelses protokoll den 26 oktober 2005, § 13 Dnr 125-538/2005 Nya kriterier för anställningsvillkor och arbetsmiljö vid upphandlingar
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2012/121
§ 91 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson och
tjänstgörande ersättare Per Ericsson från Ronnebypartiet med förslag om att göra
en kommun av hela Blekinge
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-26

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

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson och tjänstgörande ersättare Per Ericsson från Ronnebypartiet har lämnat in följande motion gällande förslag om att göra en kommun av hela Blekinge.
Sammanfattning
Dagens fem kommuner i Blekinge fick sina gränser mellan 1967-73 och baserades på den verklighet som gällde under 50- och 60-talen. Under de senaste 50 åren har samhället förändrats på ett
markant sätt. Som exempel på detta kan nämnas:
•
•
•
•
•
•

Medellivslängden har ökat med sex år.
De disponibla inkomsterna för hushållen har ökat främst genom att begreppet ”hemmafru”
numera hör till historien.
Av samma orsak har antalet förvärvsarbetande ökat.
Hälsotillståndet för ”medelsvensson” har förändrats.
Fritiden har ökat främst genom införande av den 5:e semesterveckan, men även i viss mån p
g a löneökningar i avtalen bytts mot ledighet.
Flyttbenägenheten har ökat.

En kommuns verksamhet har också förändrats. Det beror t ex följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justeras

Ändrade socialtjänster har införts, i syfte att stärka människors välfärd.
Den 7-åriga folkskolan har definitivt blivit en 9-årig grundskola.
En gymnasieskola, som nästan alla ungdomar genomgår i någon grad, har etablerats.
Ansvaret för utbildningen har överförts från staten till kommunerna.
Det ökade deltagandet i arbetslivet har ställt större krav på kommunernas barnomsorg.
Den kortare arbetstiden har gett människor mer fritid och därmed önskemål om ett större utbud av kultur- och idrottsaktiviteter, vilka kommunerna i stor utsträckning medfinansierar.
De ökade disponibla inkomsterna har även gett människor ökade möjligheter att fylla fritiden med aktiviteter, som förr ansågs möjliga enbart för välsituerade.
En ökad medellivslängd har ställt andra krav på äldreomsorg.
Ökad rörlighet har medfört att äldre ofta har sina anhöriga på annan ort, vilket påverkar behovet av service till de äldre.
Kommunerna har ökat konkurrensen om invånarna, detta då befolkningsutvecklingen påverkar den kommunala ekonomin.
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Under de senaste åren har diskussioner förekommit i hela landet om en ny regionindelning, vilket
främst har gällt landstingens och länsstyrelsernas verksamheter. Syftet är att i framtiden åstadkomma en bättre indelning för sjukvård och vissa större frågor där enskilda kommuner är för små, och
där eventuellt staten kan flytta ner besluten på en regional nivå. Redan på 1990-talet bildades ett län
av Skånes tidigare två, och ett län av Västra Götalands tidigare fyra. Diskussioner och olika försök
till nya organisationsformer har sedan prövats på olika håll i landet. För Sydsveriges del har detta
nu lett till att en avsiktsförklaring har tecknats mellan fyra sydsvenska län, där Blekinge är ett, om
ett samgående till ett län/region.
Vi menar att även kommunerna påverkas av utvecklingen under de gångna årtiondena, som förflutit
sedan den förra vågen av kommunsammanslagningar. Vi tror att vi här i Blekinge måste göra en
grundlig översyn av våra egna kommunala strukturer och organisationer och att detta bäst görs genom att vi själva tar initiativet och inte sitter och väntar på att centralmakten skall ge pekpinnar,
vilket vi tror kommer att ske, vare sig vi vill det eller ej, när besluten om län/regioner är tagna.
På den kommunala nivån kan konstateras att mer än hälften landets kommuner har haft en befolkningsminskning under de senaste tio åren. Ronneby, Olofström och Tingsryd är tre kommuner, där
befolkningsminskningen har varit rejält märkbar. Ronneby minus 664, Olofström minus 997 samt
Tingsryd minus 1023 är tal, som är alarmerande. För hela Blekinge, liksom för bland annat Tingsryd, gäller att det är i församlingarna i skogsbygden, utanför centralorten, där befolkningstalen har
rasat mest. Åldersfördelningen är sådan att en fortsatt befolkningsminskning kan befaras.
Vi föreslår att Ronneby kommun tar initiativet genom att kontakta Blekinges övriga fyra kommuner, samt region Blekinge för förutsättningslösa diskussioner om samgående till en kommun. Eventuellt skall detta även inkludera landstinget, inte minst då det finns verksamheter i den ena eller
andra organisationen som möjligen bör byta huvudman. Ett sådant exempel är den nu pågående
diskussionen om huvudmannaskapet för hemsjukvården.
En alternativ lösning kan vara att eftersträva en sammanslagning av Ronneby, Karlshamn och
Tingsryd nuvarande kommuner.
”Kommunen Blekinge” skulle få 150-160 000 invånare och bli Sveriges femte största jämfört med
dagens. (Ytterligare nio kommuner i landet har över 100 000 invånare). En areal på 2941 km2 gör
den ytmässigt stor (men inte bland de 25 största i landet), men de c:a 9 milen mellan Sölvesborg
och Karlskrona, dvs. mellan ”kommunens” västligaste och östligaste större tätort i väst-östlig riktning tar endast en till en och en halv timme med bil eller järnväg.
Vi kan se flera fördelar med en sammanslagen Blekinge kommun. Vi är trots storleken både arealmässigt och befolkningsmässigt en liten del av Sverige, mindre än två procent. Vi vinner mer på ett
samarbete inom Blekinge till skillnad från det ”revirpinkande”, som på senare tid framgått i media t
ex om vilka lokaler region Blekinge skall husera i. Det finns många likheter, men även skillnader
där en av de nuvarande kommunerna bättre skulle kunna tillvarata lokala konkurrensfördelar, t ex
vad gäller hamnverksamhet eller olika turistattraktioner. Vi menar att samarbete över de nuvarande
kommungränserna lättare kan åstadkommas om gränserna tas bort.
Vi tror också att de utvecklingsgrupper som finns i och omkring vissa samhällen runt om i Blekinge
lättare kan åstadkomma samarbeten om de tillhör en kommun och därmed har en part att föra diskussioner med i samband med kommunal medverkan.
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I synnerhet vad gäller ”förhandlingar” med staten om satsningar inom infrastruktur, etc., borde det
kunna finnas möjligheter att uppvisa en större tyngd än vad som nu är fallet.
Det finns idag stora skillnader i kommunala avgifter inom t ex äldreomsorgen och myndighetsutövning, vilka är svårmotiverade för den enskilde människan. Skattesatserna är inte helt lika. Vissa
verksamheter är redan så specialinriktade att våra nuvarande kommuner har svårt att klara dem på
egen hand, t ex gymnasieskolan. Där skulle en gemensam verksamhet ge goda förutsättningar till
specialisering på olika platser i Blekinge.
Det finns krav på specialistkunskaper inom t ex miljö- och byggnadsnämnders verksamheter som
bättre kan utnyttjas i en större kommun. Sådana förutsättningar gör även kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare än idag.
På ledningsnivå är det svårt att se vitsen med fem kommunfullmäktigeförsamlingar, kommunstyrelser m m, som träffas några timmar varje månad. En större kommun skapar förutsättning för en vassare ledning, förvisso med färre förtroendevalda, men dessa kan i gengäld ges tyngre uppgifter. På
tjänstemannasidan kan även specialisering åstadkommas genom att minskning från fem kommundirektörer till en. Därigenom skapas resurser till specialisering, men även till rationalisering.
Vi föreslår:
att Ronneby kommun tar initiativ till kontakter med övriga kommuner i Blekinge, Region Blekinge
och Blekinge Läns Landsting för förutsättningslösa diskussioner om sammanslagning av Blekinge
till en kommun.
att alternativet med samarbete med Tingsryd kommun också beaktas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Sune Håkansson
Per Ericsson
Kommunledningsförvaltningen
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2012/128
§ 92 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Mats Paulsson, C, angående tomtpriser i mindre tätorter inom Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-27

Motion angående tomtpriser i mindre tätorter inom Ronneby kommun, Mats Paulsson

Kommunfullmäktigeledamot Mats Paulsson, C, har lämnat in följande motion angående tomtpriser i
mindre tätorter inom Ronneby kommun.
Sammanfattning
”Under flera år har tomtpriserna ibland annat Belganet varit upp för diskussion i planberedningen.
Det har framförts synpunkter och ”löften” om att köpare till de återstående sex tomterna i Belganet,
skulle köpare till dessa endast erlägga den symboliska summan av en krona.
Detta föranlett av att de varit planlagda och färdiga för byggnation sedan flera årtionden men inte
blivit sålda.
Vid kontakter med Samhällsbyggnadskontoret har besked givits om att Kommunfullmäktige har en
gång fastställt tomtpriserna och detta beslut går inte att frångå förrän nytt beslut tagits i Kommunfullmäktige.
Nu är rätt tid att ta ett sådant beslut med anledning av att Backaryds största industri förbereder flytt
till centralorten. Enligt uppgifter skall kommunen verka för att nyetablering kommer till stånd i de
friställda lokalerna i Backaryd. Detta kan medöra att nyinflyttningar till kommunen kommer att ske.
Närheten till Belganet kan anses förmånligt för många som föredrar ett landsbygdsboende.
Fastigheterna som berörs i Belganet är Hunnemåla 1:111, 1:112, 1:113, 1:114, 1:118 och 1:119.
Dessutom finns kommunägda fastigheterna N Eringsboda 1:224 som bör omfattas av ett likartat
beslut som fastigheterna i Belganet.
Vidare finns kommunägda fastigheterna Kalmare 1:77 och Kalmare 1:90 belägna i Backaryd, vilka
också bör omfattas av en revidering i fråga om prissättning.
Hänvisande till vad som framförts ovan yrkar jag
Att nämnda fastigheter får nya fastställda priser för att möjliggöra en byggnation för nyttjande av
det kapital som kommunen investerat i nämnda objekt.”
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Mats Paulsson
Kommunledningsförvaltningen
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