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

 
Datum 2012-06-20 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 169 § 174 § 179 Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Frånv Ja Nej Avs 
Frånv 

 

 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   Kom under § 159 

 5.  Claes Diurhuus  M X X   X   X    

 6.  Christoffer Stenström  M ---           

 7.  Anna Espenkrona  M ---           

 8.  Anders Lund  M X X   X   X    

 9.  Kjell G G Johansson M X X   X   X   Går under § 198 

10.  Anders Bromée M X X   X   X    

11.  Christer Stenström M X X   X   X   Går under § 198 

12.  Kenneth Michaelsson C X X   X   X    

13.  Thomas Håkansson C X X   X   X   T o m § 197 

14. Kristina Valtersson C X X   X   X    

15. Monia Svensson C X X   X    X   

16.  Mats Paulsson C X X   X   X    

17.  Hillevi Andersson C X X   X   X    

18. Roger Gardell FP X X   X   X    

19. Nils Ingmar Thorell FP X X   X   X    

20. Christian Mahrle 
 

FP ---           

21. Willy Persson 
 

KD X X   X   X    

22.  JanAnders Palmqvist S X  X   X   X   

23. Margareta Yngveson S X  X   X   X   

24.  Bo Johansson S X  X   X   X   

25. Monika Lindqvist S ---        X   

26. Tommy Andersson S X  X   X   X   

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

 
Datum 2012-06-20 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 169 § 174 § 179 Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Frånv Ja Nej Avs 
Frånv 

 

28.  Ann-Margret Olofsson S X          Kom under § 198 

29. Anette Rydell 
 

S X  X   X   X   

30.  Johnny Håkansson S X  X   X   X   

31.  Ewa Svensson S X  X   X   X   

32. Jan-Eric Wildros S X  X   X   X   

33.  Malin Månsson S X  X   X   X   

34. Eva Blennow 
 

S ---           

35. Birgitta Andersson S X  X   X   X   

36. Anders P Petersson S X  X   X   X   

37.  Peter Bowin V X  X   X   X   

38.  Erik Ohlson 
 

V X  X   X   X   

39.  Angela Leyton 
 

V ---           

40.  Marcus Jingfors  --- X X   X   X   T o m § 186 

41.  Nils-Erik Mattsson 
 

MP X  X        T o m § 169 

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  -- X  X    X   X T o m § 169 

46. Stefan Kullman SD ---           

47.  Sune Håkansson RP ---           

48.  Anna Carlbrant RP X X   X   X    

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

 
Datum 2012-06-20 

Nr Namn Par
-ti 

När- 
varo 

§ 169 § 174 § 179 Anteckningar 
 

 Ersättare    Ja Nej Avs Ja Nej Frånv Ja Nej Avs 
Frånv 

 

1. Tomas Lundberg M X X   X   X   Tj ers 

2. Fredrik Stark M X X   X   X   Tj ers 

3. Christoffer Laz M            

4. Anders Härdelin M            

5. Olle Helt M            

6. Kjell Hedlund M X          Tj ers fr o m § 199 

7.  Ida Johansson C            

8.  Kerstin Haraldsson C            

9.  Birger Svensson C X          Tj ers fr o m § 198 

10.  Alexandra Forslund FP X X   X   X   Tj ers 

11. Susanne Östergaard FP            

12.  Johannes Chen KD X           

13. Rune Kronkvist S X  X   X   X  Tj ers 

14.  Tina Lindqvist S            

15. Stefan Österhof S            

16.  Ingrid Nilsson S X  X   X   X  Tj ers 

17. Nils Nilsson S            

18. Johanna Magnusson S            

19. Hans Häll S X  X   X   X  Går under § 198 

20.  Marie Ohlsson S            

21. Ally Karlsson V X  X   X   X  Tj ers 

22. Omid Hassib V            

23. Helena Augustsson MP X    X     X Tj ers §§170-197 

24.  Mats Olsson MP X          Tj ers fr o m § 187 

25.  Björn Brink SD X X    X  X   Tj ers 

26. Vakant SD            

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

 
Datum 2012-06-20 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 169 § 174 § 179 Anteckningar 
 

 Ersättare   Ja Nej Avs Ja Nej Frånv Ja Nej Avs 
Frånv 

 

28.  Per Ericsson RP  X X   X   X   Tj ers 

29. Birgitta Larsson RP            

 
   29   20   26    22       1      28   19   1   1 
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Kommunfullmäktige 2012-06-20 

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

 
Datum 2012-06-20 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 186 § 197 § 207 Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Frånv Ja Nej Frånv Ja Nej Frånv  

 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  Kom under § 159 

 5.  Claes Diurhuus  M X  X  X    X   

 6.  Christoffer Stenström  M ---           

 7.  Anna Espenkrona  M ---           

 8.  Anders Lund  M X  X  X    X   

 9.  Kjell G G Johansson M X  X  X     X Går under § 198 

10.  Anders Bromée M X  X  X    X   

11.  Christer Stenström M X  X  X      Går under § 198 

12.  Kenneth Michaelsson C X  X  X    X   

13.  Thomas Håkansson C X  X  X      T o m § 197 

14. Kristina Valtersson C X  X  X    X   

15. Monia Svensson C X  X  X    X   

16.  Mats Paulsson C X  X  X    X   

17.  Hillevi Andersson C X  X  X    X   

18. Roger Gardell FP X  X  X    X   

19. Nils Ingmar Thorell FP X  X  X    X   

20. Christian Mahrle 
 

FP ---           

21. Willy Persson 
 

KD X  X  X    X   

22.  JanAnders Palmqvist S X X    X  X    

23. Margareta Yngveson S X X    X  X    

24.  Bo Johansson S X X    X  X    

25. Monika Lindqvist S ---           

26. Tommy Andersson S X X    X  X    

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

 
Datum 2012-06-20 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 186 § 197 § 207 Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Frånv Ja Nej Frånv Ja Nej Frånv  

28.  Ann-Margret Olofsson S X       X   Kom under § 198 

29. Anette Rydell 
 

S X X    X  X    

30.  Johnny Håkansson S X X    X  X    

31.  Ewa Svensson S X X    X  X    

32. Jan-Eric Wildros S X X    X  X    

33.  Malin Månsson S X X    X  X    

34. Eva Blennow 
 

S ---           

35. Birgitta Andersson S X X    X  X    

36. Anders P Petersson S X X    X  X    

37.  Peter Bowin V X X    X  X    

38.  Erik Ohlson 
 

V X X    X  X    

39.  Angela Leyton 
 

V ---           

40.  Marcus Jingfors  --- X  X        T o m § 186 

41.  Nils-Erik Mattsson 
 

MP X         X T o m § 169 

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  -- X   X   X   X T o m § 169 

46. Stefan Kullman SD ---           

47.  Sune Håkansson RP ---           

48.  Anna Carlbrant RP X  X  X    X   

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

 
Datum 2012-06-20 

Nr Namn Par
-ti 

När- 
varo 

§ 186 § 197 § 207 Anteckningar 
 

 Ersättare    Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Frånv  

1. Tomas Lundberg M X  X  X    X  Tj ers 

2. Fredrik Stark M X  X  X    X  Tj ers 

3. Christoffer Laz M            

4. Anders Härdelin M            

5. Olle Helt M            

6. Kjell Hedlund M X        X  Tj ers fr o m § 199 

7.  Ida Johansson C            

8.  Kerstin Haraldsson C            

9.  Birger Svensson C X        X  Tj ers fr o m § 198 

10.  Alexandra Forslund FP X  X  X    X  Tj ers 

11. Susanne Östergaard FP            

12.  Johannes Chen KD X           

13. Rune Kronkvist S X X    X  X   Tj ers 

14.  Tina Lindqvist S            

15. Stefan Österhof S            

16.  Ingrid Nilsson S X X    X  X   Tj ers 

17. Nils Nilsson S            

18. Johanna Magnusson S            

19. Hans Häll S X X    X     Går under § 198 

20.  Marie Ohlsson S            

21. Ally Karlsson V X X    X  X   Tj ers 

22. Omid Hassib V            

23. Helena Augustsson MP X X    X     Tj ers §§170-197 

24.  Mats Olsson MP X     X   X  Tj ers fr o m § 187 

25.  Björn Brink SD X  X  X   X   Tj ers 

26. Vakant SD            

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

 
Datum 2012-06-20 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 186 § 197 § 207 Anteckningar 
 

 Ersättare   Ja Nej Frånv Ja Nej Frånv Ja Nej Frånv  

28.  Per Ericsson RP  X  X  X    X  Tj ers 

29. Birgitta Larsson RP            

    
   19   29      1      28   20      1      22   24     3
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/17 

§ 158 Justering av dagordningen   
 

Sammanfattning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enlig följande: 
 

• Nytt ärende gällande godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för Samverksans-
nämnden i Blekinge år 2011. Läggs efter punkt 38 i ärendelistan. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/27 

§ 159 Information från Hälso- och sjukvårdsstrateg Annika Mellquist och Folkhälso-
samordnare Sofie Ceder gällande Folkhälsopolitisk rapport 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsstrateg Annika Mellquist och Folkhälsosamordnare Sofie Ceder informerar om 
Folkhälsopolitiska rapporten. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S och Roger Gardell, FP. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Kommunfullmäktige 2012-06-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/18 

§ 160 Allmänhetens frågestund 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 
____________________ 
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2012/238 

§ 161 Anmälan av medborgarförslag från Christine Johansson om en skatepark i 
området Kilen   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-11 Medborgarförslag om en skatepark i om-

rådet Kilen, Christine Johansson 
   

 
Christine Johansson har lämnat in följande medborgarförslag om en skatepark i området kilen. 

Sammanfattning 
”Barn behöver motion samt aktivitet för att utvecklas i sin vardag. I den smala delen av området 
Kilen finns idag en parkering som används sparsamt. Varför inte omvandla denna del av staden till 
en levande park för barn och ungdomar i kommunen? Bygg en skatepark, likt den i Karlshamn. 
Tillgängligheten är god och avståndet till närmaste ”grannar” borde där vara behörigt. Lyft Ronne-
bys ungdomar och låt dem själva medverka i utvecklingen av en ny aktivitetsyta.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Christine Johansson 
Kommunfullmäktiges presidium



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(129) 

 
Kommunfullmäktige 2012-06-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/239 

§ 162 Anmälan av medborgarförslag från Solveig Ryd gällande utformningen av tor-
get   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-11 Medborgarförslag gällande utformningen 

av torget, Solveig Ryd 
   

 
Solveig Ryd har lämnat in följande medborgarförslag gällande utformningen av torget. 

Sammanfattning 
”Det är anmärkningsvärt att en kommun som profilerar sig som ”hjärtat i Sveriges trädgård”, inte 
rådfrågar de landskapsarkitekter som faktiskt bor i Ronneby: Eva och Roland Gustavsson, Roland, 
professor vid Alnarp i Lund, är uppvuxen i Ronneby och bägge har givetvis ett vidsträckt kontakt-
nät när det gäller landskapsarkitektur.  
 
De tävlingsbidrag som lämnats in får väl ses som utgångspunkt för en konstruktiv debatt om torgets 
utformning men inte mer. Torget i Ronneby var en gång en naturlig samlingsplats med omgivande 
kaféer och den vackra fontänen inbäddad i lummig grönska. Att träden av åldersskäl måste bytas ut 
är förståeligt, men varför slutresultatet skulle bli en stenöken är ofattbart. 
 
Att helt leda bort trafiken i närheten av torget får som resultat en öde fläck i stadskärnan. Låt trafi-
ken gå fram på Karlskronagatan igen och låt för allt i världen Västra Torggatan vara i fred! 
 
”Torg” är per definition en marknadsplats (efter fornryskans torgu) och bör så förbli – men i este-
tiskt tilltalande form! För allsköns tingeltangel finns cirkusplatsen disponibel. Dock borde turistby-
rån få sitt säte på torget i en byggnad utformad som en gammal brunnskiosk. 
 
Efter två rondeller fyllda med sten vid infarten tycker man kanske att hyllningen till Blekinges alla 
stenhuggerier fått sitt, men som juvelen i kronan kommer så ”Berlinmuren” på torget. Kanske går 
det att bädda in den med något grönt – bokharabinda brukar ju kallas arkitektens problemlösare. 
 
Karlshamn har ett torg som fungerar. Lilla torg i Malmö är ett utmärkt exempel på att uteservering-
ar inte enbart är till för tonåringar på kvällstid. Växjö har i all anspråkslöshet sitt Speaker`s corner 
på storgatan och lyckas alltid samla publik, och så vidare. Ronneby är en liten ”stad” med ett fasci-
nerande förflutet och med en fantastisk brunnsmiljö. Gör torget till något som passar Ronnebys sär-
art!” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Solveig Ryd 
Kommunfullmäktiges presidium
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2012/241 

§ 163 Anmälan av medborgarförslag från Sören Svenlert angående ny cykelväg till 
badplatsen vid Millegarne och uppsättning av toalett   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-12 Medborgarförslag från Sören Svenlert 

angående ny cykelväg till badplatsen vid 
Millegarne och uppsättning av toalett, 
Sören Svenlert 

   

 
Sören Svenlert har lämnat in följande medborgarförslag angående ny cykelväg till badplatsen vi 
Millegarne och uppsättning av toalett. 

Sammanfattning 
”Nu när cykelvägarna till Saxemara är klara, föreslår jag ett nytt projekt, en cykelväg till Ronnebys 
absolut finaste och en av de populäraste badplatserna, nämligen Millegarne. Vägen kan börja i 
korsningen Hamnvägen – Heabyvägen, fortsätta Heabyvägen, sedan Gövägen över Göholms ägor. 
Först en anslutning till Bakarebodavägen, sedan rakt fram och en förgrening till vänster mot Mille-
garne och en gren rakt fram mot en anslutning till vägen mot Gökalv.  
 
Vägen är smal och mycket trafikerad och många väljer att cykla till badplatsen, främst ungdomar. 
Badplatsen är välbesökt varför toalettfrågan bör lösas med en portabel anläggning över sommaren 
eller en anläggning typ som finns på rastplatser runt om i landet.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Sören Svenlert 
Kommunfullmäktiges presidium
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2012/242 

§ 164 Anmälan av medborgarförslag från Sören Svenlert att vid Östra piren i Ronne-
byhamn bygga sjöbodar, anlägga toaletter, duschar, sophantering samt uppställ-
ningsplatser för husbilar och bilar och en marina i Angelskogsviken   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-12 Medborgarförslag att  vid Östra piren i 

Ronnebyhamn bygga sjöbodar,anlägga 
toaletter, duschar, sophantering samt 
uppställningsplatser för husbilar och bilar 
och en marina i Angelskogsviken, Sören 
Svenlert 

   

 
Sören Svenlert har lämnat in följande medborgarförslag om att vid Östra piren i Ronnebyhamn 
bygga sjöbodar, anlägga toaletter, duschar, sophantering samt uppställningsplatser för husbilar, bi-
lar och en marina i Angelskogsviken. 

Sammanfattning 
”Ett förslag angående Östra piren i Ronnebyhamn. Bygg en länga med sjöbodar längs med kajen 
och med en gemensam anläggning för toaletter, duschar och sophantering samt uppställningsplatser 
för husbilar och bilar samt en marina i Angelskogsviken.  
 
Jag föreslår ett studiebesök till Sandhamn mellan Kristianopel och Torhamn där man nyligen upp-
fört en sådan anläggning i hamnen, mycket trevligt. Hag tror detta skulle bli ett trevligt inslag i 
Ronnebyhamn och locka hit ett antal turister både landvägen och sjövägen.”  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Sören Svenlert 
Kommunfullmäktiges presidium



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(129) 

 
Kommunfullmäktige 2012-06-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/168 

§ 165 Besvarande av interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils 
Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin samt tjänstgöran-
de ersättare Ally Karlsson och Omid Hassib, Vänsterpartiet, gällande bibliotekens 
öppettider, filialernas servicegrad och nerdragna mediainköp   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-13 Svar på interpellation från ordförande i 

Fritid- och kulturnämnden Nils Ingmar 
Thorell angående bibliotekets öppettider 
med mera, Nils Ingmar Thorell 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-30 KF §140/2012 2012-05-31, Besvarande 
av interpellation till Fk-nämndens ordf Nils 
Ingmar Thorell, FP, från kf-ledam Peter 
Bowin samt tjänstg ersättare Ally Karlsson 
och Omid Hassib, Vänsterpartiet gällande 
bibliotekens öppettider, filialernas servi-
cegrad och nerd... 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-02 KF §100/2012 2012-04-26, Anmälan 
av interpellation till Fk-nämndens ordf 
Nils Ingmar Thorell, FP, från kf-ledam 
Peter Bowin samt tjänstg ersättare 
Ally Karlsson och Omid Hassib, 
Vänsterpartiet gällande bibliotekens 
öppettider, filialernas servicegrad och 
nerdrag... 

   

4 Handling 2012-04-27 Interpellation till Fk-nämndens ordf Nils 
Ingmar Thorell, FP, från kf-ledam Peter 
Bowin samt tjänstgörande ersättare Ally 
Karlsson och Omid Hassib, Vänsterpartiet 
gällande bibliotekens öppettider, filialer-
nas servicegrad och nerdragna mediain-
köp, Vänsterpartiet 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin samt tjänstgörande ersättare Ally Karlsson och Omid 
Hassib, Vänsterpartiet, har lämnat in följande interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens 
ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, gällande bibliotekens öppettider, filialernas servicegrad och 
nerdragna mediainköp. 

Sammanfattning 
Många har reagerat på de minskade öppettiderna på biblioteken, sämre servicegrad på filialerna och 
minskade mediainköp på över en halv miljon inklusive nerdraget kulturstöd från staten.  
 
Vilka konsekvensbeskrivningar för låntagarna/kommuninvånarna har gjorts och hur stämmer den 
förda politiken ihop med målen om ökade biblioteksbesök och ökad utlåning? 
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Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-26 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 31 maj 2012. 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-31 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och besvaras på Kommunfullmäktiges samman-
träde den 20 juni 2012. 
 
Ordföranden i Fritid- och kulturnämnden Nils Ingmar Thorell, FP, lämnar följande svar på interpel-
lationen. 

Sammanfattning 
Vänsterpartisterna Peter Bowin, Omid Hassib och Ally Karlsson har i en interpellation frågat mig 
om vilka konsekvensbeskrivningar för låntagarna/kommuninvånarna har gjorts och hur stämmer 
den förda politiken ihop med målen om ökade biblioteksbesök och ökad utlåning? 
 
Detta med anledning av minskat anslag till mediainköp och sämre öppettider på huvudbibliotek och 
biblioteksfilialer. 
 
I samband med att fritid- och kulturnämnden behandlade internbudgeten för innevarande år besluta-
de nämndens majoritet att under 2012 minska mediaanslaget med 500 000 kronor. Detta pga. 
nämnden fick ta över en tjänst från kommunstyrelsen utan att medel för tjänsten fördes över. För att 
långsiktigt klara ingående underskott och utökade uppgifter utan ramtillskott kommer nämnden att 
under året se över antalet tjänster och vid pensionsavgångar och tjänstledigheter dra in tjänster.  
 
Denna anpassning täcker dock inte kostnaderna för 2012. I det läget beslutade nämnden att under 
2012 minska på mediaanslaget. Avsikten är sedan att återställa detta anslag. 
 
På biblioteket har funnits flera tjänster än vad som varit budgeterade. Skulle alla komma tillbaka så 
skulle inte budgeten för personalkostnader räcka till. Detta är inte rimligt. Anpassning måste göras 
och medför att ledningen för biblioteket senarelagt öppettiderna vid huvudbiblioteket med en timme 
måndag till och med fredag. Dessutom har öppettiderna i Kallinge, Bräkne Hoby och Hjorthöjden 
minskat med 4 timmar per vecka och filial. Listerby och Hallabro har inte drabbats av några föränd-
ringar. De små filialerna i Johannishus, Eringsboda och Backaryd kommer från 1 juli inte att vara 
bemannade av personal från biblioteket utan det kommer att bli självservice. 
 
Vid en genomgång av tillgänglig statistik på biblioteksområdet så finner man att Ronneby i de flesta 
fall ligger klart över riksgenomsnittet och oftast i topp i Blekinge. Vi har åtta filialbibliotek av lä-
nets 27. Antalet bibliotek per 1000 invånare är i Ronneby 0,32 mot riket 0,13. Öppettiderna på hu-
vudbiblioteket kommer med den nu genomförda förändringen att ligga på ett snitt i landet. Trots 
detta så lånar inte Ronnebyborna fler böcker än riksgenomsnittet. När det gäller insatser till barn så 
har vi betydligt fler årsverken per 1000 barn 1,2 mot 0,6. Antalet böcker per barn är i Ronneby 13,0 
mot 6,5 som genomsnitt i riket. Våra driftkostnader för biblioteksverksamheten är 457 kronor per 
invånare mot ett genomsnitt på 394 kronor. Antalet datorer är i Ronneby 1,42 per 1000 invånare 
mot 0,68 som snitt i riket. 
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Vilka effekter har de förändringar som genomförts medfört vad gäller tillgänglig statistik? På hu-
vudbiblioteket har det lånats ut 1000 böcker mer än motsvarande tid i fjol, under knappt 5½ månad. 
Antalet besökare har dock minskat. De stora filialerna Kallinge, Bräkne Hoby och Hjorthöjden som 
fått färre timmar har utlåningen i princip stått stilla eller i något fall minskat marginellt. I Kallinge 
beror nedgången troligtvis på färre elever på Kallingeskolan. På de filialer som inte drabbats av 
minskade öppettider där har antalet boklån minskat, Hallabro och Listerby. 
 
Servicen gentemot skolor, (bokprat) och servicen till våra förskolor har inte förändrats.  
 
De förändringar som genomförts har inte i någon större omfattning fått genomslag vad gäller utlå-
ning. Vi kommer att följa statistiken och genomföra åtgärder om så krävs. Nämnden har på förslag 
från Anders P Petersson, S, beslutat att ge förvaltningschefen i uppdrag  att se över bemanningen på 
huvudbiblioteket för att framöver kunna öka öppettiderna på såväl huvudbibliotek som filialer. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Peter Bowin, V, Nils Ingmar Thorell, FP, Roger Fredriksson, M och JanAnders 
Palmqvist, S. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Nils Ingmar Thorell 
Peter Bowin 
Ally Karlsson 
Omid Hassib
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2012/218 

§ 166 Besvarande av interpellation ställd till ordföranden i Utbildningsnämnden 
Lennarth Förberg, M, från Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell; FP, angående 
skolans tävlingspolicy   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-11 Svar på interpellation från  Roger Gardell, 

Folkpartiet, angående skolans tävlingspo-
licy, Lennarth Förberg 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-29 KF §137/2012 2012-05-31, Anmälan av 
interpellation ställd till ordföranden i Ut-
bildningsnämnden Lennarth Förberg, M, 
från Kommunfullmäktigeledamot Roger 
Gardell; FP, angående skolans tävlings-
policy 

   

3 Handling 2012-05-24 Interpellation ställd till ordföranden i 
Utbildningsnämnden Lennarth För-
berg, M, från Kommunfullmäktigele-
damot Roger Gardell; FP, angående 
skolans tävlingspolicy, Roger Gardell 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell, FP, har lämnat in följande interpellation ställd till Ut-
bildningsnämnden ordförande Lennarth Förberg, M, angående skolans tävlingspolicy. 

Sammanfattning 
Jag hade förmånen att se den sprudlande glädje hos de elever från Espedalsskolan och 
Fredriksbergsskolan som kom på första och andra plats i länsfinalen i schack. Detta gav 
dem även en plats i riksfinalen som går av stapeln i Västerås i juni.  
 
Den glädjen jag såg i elevernas ögon när de vann, samma besvikelse såg jag i deras ögon när de fick 
reda på att skolan nu tar sin hand ifrån dem. Skolan lägger allt ansvar på föräldrarna att betala och 
ordna med resan till riksfinalen i Västerås. Felet våra elever hade gjort var att de varit alldeles för 
duktiga och kvalificerat sig till vidare tävling utanför länsgränsen. 
 
Nuvarande policy säger, att inom länet ordnar skolan med det ekonomiska men om några är så duk-
tiga så de går vidare utanför länet, så är det upp till föräldrarna att ordna och betala allt. 
 
Jag tror att framgång föder framgång. Har vi duktiga elever som gör bra ifrån sig så är de även bra 
ambassadörer för Ronnebys skolor även utanför länets gränser! 
 
Om man nu följer den nuvarande policyn så utesluter det många elever vars föräldrar inte har den 
ekonomiska möjligheten att skicka iväg sina barn. Dessa barn blir då hemma medan resterande kan 
åka iväg. 
 
En fråga jag ställer mig är om vi har en klass som går vidare till finalerna som tv-sänds i tex, (Vi i 
femman) ska bara de elever vars föräldrar har råd få åka iväg och tävla då?  
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Jag anser att väljer skolan att ställa upp i en tävling, oavsett vilken där chansen finns för eleverna att 
kunna kvalificera sig vidare utanför länet, ska skolan även ta den kostnaden. Det är bra för skolorna 
och bra för Ronneby som kommun.  

Mina frågor till Utbildningsnämndens ordförande är: 
Kommer du som ordförande att ändra den nuvarande policyn, så att framgångsrika elever kan delta 
på nationell nivå oavsett föräldrarnas ekonomiska ställning? 
 
Kan du tänka dig avsätta medel på centrala konton för att hantera dessa kostnader? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 juni 2012. 
 
Ordföranden i Utbildningsnämnden Lennarth Förberg, M, lämnar följande svar på interpellationen. 
 
Roger Gardell ställer i sin interpellation frågan till mig som ordförande i utbildningsnämnden om 
jag kommer att ändra i den nuvarande policyn, så att framgångsrika elever kan delta på nationell 
nivå oavsett föräldarnas ekonomiska ställning. 
 
Han vill också veta om jag kan tänka mig att avsätta medel på centrala konton för att hantera dessa 
kostnader. 
 
Till att börja med är det viktigt att vi vuxna i relationen till våra barn har grundinställningen att de 
kommer att lyckas med det de tar sig för. Även om vi vet att livet erbjuder motgångar så är det vik-
tigt att vi tror på våra barn. Man får därför inte skapa en situation där framgången kommer som en 
överraskning. Om man ställer upp i en distriktsfinal så ska det finnas beredskap för en riksfinal. 
 
Är detta skolans uppgift? Inte nödvändigtvis. Man kan tänka sig att skolan kommer överens med 
någon klubb som har verksamhet på området att finansiering av vidare tävlande sker genom klub-
bens försorg. Andra lösningar kan säkert också tänkas.  
 
Däremot är det inte i överensstämmelse med skollagen att föräldrar måste betala mer än ett obetyd-
ligt belopp för aktiviteter som har med skolan att göra. Som jag har nämnt i ett tidigare interpella-
tionssvar har vi i Ronneby satt gränsen vid 50 kronor per termin. 
 
Någon policy på det här området har jag däremot inte kunnat hitta. Pengar till tävlingar och eventu-
ellt uppehälle skall ju ställas mot annat. Därför anser jag att det är rektor som ska fatta beslut om 
skolan ska delta i en tävling och hur man ska lösa ekonomiska och praktiska konsekvenser av den 
framgång som vi hoppas på. I mina efterforskningar för att ge det här svaret har jag funnit att det 
finns interna fondmedel att söka genom kontakt med utbildningsförvaltningen.  
 
Om rektors beslut blir att tävlingen inte ska ske inom ramen för skolan så kan tävlingar för barn och 
ungdomar ändå ordnas som en del av arbetet i fritidsföreningar och klubbar. 
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Jag delar andemeningen i Rogers frågeställning. Det är viktigt att det finns klara och tydliga över-
enskommelser innan tävlingen går av stapeln. Det skall inte behöva bli diskussioner i efterhand, 
som det nu blev på Fredriksberg. 
Låt mig avsluta med att gratulera eleverna från Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan till fram-
gångarna i distriktsfinalen i schack. Jag vill också gratulera Espedalsskolan till placering 31 i den 
övre tredjedelen av 120 lag i riksfinalen i Västerås den 2 juni. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lennarth Förberg, M, Roger Gardell, FP, Anders P Petersson, S, Margareta Yng-
veson, S och Erik Ohlson, V. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Lennarth Förberg 
Roger Gardell 
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2012/222 

§ 167 Besvarande av interpellation ställd till ordföranden i Utbildningsnämnden 
Lennarth Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angående 
arbetsmiljö för lärare och elever på Snäckebacksskolan   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-11 Svar på interpellation från Willy Persson, 

Kristdemokraterna, angående arbetsmiljö 
för lärare och elever på Snäckebackssko-
lan, Lennarth Förberg 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-29 KF §138/2012 2012-05-31, Anmälan av 
interpellation till ordförande i Utbildnings-
nämnden Lennarth Förberg, M, från 
kommunfullmäktigeledamot Willy Pers-
son, KD, angående arbetsmiljö för lärare 
och elever på Snäckebacksskolan 

   

3 Handling 2012-05-29 Interpellation till ordföranden i Ut-
bildningsnämnden Lennart Förberg 
från Willy Persson Kristdemokraterna 
angående arbetsmiljö för lärare och 
elever på Snäckebacksskolan, Willy 
Persson KD 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, har lämnat in följande interpellation ställd till Ut-
bildningsnämnden ordförande Lennarth Förberg, M, angående arbetsmiljö för lärare och elever på 
Snäckebacksskolan. 

Sammanfattning 
”För en tid sedan uppgav media att lärarfacken i Ronneby hade fått allvarliga klagomål på den 
tunga arbetsbelastningen för lärarna på Snäckebacksskolan. 
 
Klagomål på arbetsmiljön på skolan har dykt upp då och då under årens lopp. Det har varit tung 
arbetsbelastning och det har varit elever och anställda som har känt sig trakasserade och utfrusna. 
 
I de fall som skolan inför Skolverket har kunnat visa att de har vidtagit åtgärder mot förekommen 
mobbning har detta i något fall accepterats av Skolverket, trots att eleven fortfarande har upplevt sig 
mobbad. 
 
De skador som exempelvis en mobbad elev får kan denne bära med sig hela sitt liv och är inget som 
varken rektor eller skolchefen får nonchalera. 
 
Rektor Anna Carlsson slutar efter flera sjukskrivningar sin rektorstjänst efter bara tre år för att till-
träda en annan rektorstjänst. Varför? Vad var orsaken till de upprepade sjukskrivningarna? 
 
Vad har hänt under årens lopp med de klagomål som har framkommit vid de psykosociala under-
sökningarna? Har de tagits på allvar av skolledning/skolchef? På vilket sätt har åtgärder vidtagits 
och vad har tagits upp? 
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Min fråga blir: 
Kan Du tänka dig att utreda missförhållanden på Snäckebacksskolan och vidta de åtgärder som 
krävs.” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige sammanträde 
den 20 juni 2012. 
 
 
Ordföranden i Utbildningsnämnden Lennarth Förberg, M, har lämnat följande svar på interpellatio-
nen. 
 
Willy Persson vill i sin interpellation till mig få svar på frågan om jag kan tänka mig att utre-
da missförhållanden på Snäckebacksskolan och vidta de åtgärder som behövs. 
Jag kan tänka mig att vidta alla nödvändiga åtgärder som ligger inom min och nämndens befogen-
heter och ekonomiska ramar för att öka förutsättningarna för att eleverna ska nå sina mål och vara 
kunskapsmässigt väl rustade för livet. Däremot måste jag protestera mot uttrycket missförhållanden 
som ger fel bild av Snäckebacksskolan och som inte har täckning i verkligheten.  
 
Relationen mellan arbetsgivare och fack 
Det som hänt är att arbetsgivaren och facken på Snäckebacksskolan har olika uppfattningar om hur 
arbetstiden skall användas . Det handlar även allmänt om resurser till skolan. Den 11 april var jag 
på Snäckebacksskolan och träffade då rektor, lärare och övrig personal. Under drygt en timme sva-
rade jag på de frågor man hade, varav 15 stycken sänts till mig i förväg. Några dagar senare fick jag 
veta av en journalist att facken hade sänt en anmälan till Arbetsmiljöverket. Detta nämndes inte när 
jag var på plats på Snäckebacksskolan. Arbetsmiljöverket har nu varit på ett första besök och de 
återkommer den 18 juni för att träffa även förvaltningschefen. 
 
 Anledningen till att jag inte accepterar begreppet missförhållanden är att det inte har teckning i 
verkligheten. Snäckebacksskolan har med 2,63 procent av tillgänglig arbetstid den lägsta sjukfrån-
varon av alla skolenheter, lägre än normal sjukfrånvaro i Sverige, vilken brukar räknas till 3-4 pro-
cent.   
 
Relationen mellan ledning och personal 
Ny rektor på Snäckebacksskolan är Rickard Andersson, tidigare biträdande rektor. Jag hade ett 
möte med honom i slutet på april och tror att han har goda förutsättningar att lyckas med sitt upp-
drag som pedagogisk och administrativ ledare. Det förutsätter dock att både personal och politiker 
visar förtroende för honom och stöder honom i arbetet. Från och med den 1 juli träder den nya or-
ganisationen i kraft och då kommer han även att få stöd av skolområdeschefen, Monica Sjövind. 
 
Relationen mellan elever 
Beträffande mobbningsproblematiken så har nämnden konstaterat att andelen elever som upplever 
sig utsatta för kränkningar är för hög. Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i mars fastställt 
en övergripande plan mot kränkande behandling samt godkänt handlingsplanen beträffande digital 
mobbning. Vi har också givit förvaltningschefen i uppdrag att verkställa arbetet med planernas effektue-
ring.  
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Lennarth Förberg, M och Willy Persson, KD. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Lennarth Förberg 
Willy Persson  
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2012/226 

§ 168 Besvarande av interpellation ställd till Äldrenämndens ordförande Susanne 
Lundgren, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående 
utredningen om hur Lagen om valfrihet ska införas den 1 januari 2013   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-15 Svar på interpellation från JanAnders 

Palmqvist (S) angående direktiv avseende 
vad som ska utredas med målsättning om 
att LOV skall införas den 1 januari 2013, 
Susanne Lundgren 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-30 KF §139/2012 2012-05-31, Anmälan av 
interpellation ställd till Äldrenämndens 
ordförande Susanne Lundgren, M, från 
kommunfullmäktigeledamot JanAnders 
Palmqvist, S, angående utredningen om 
hur Lagen om valfrihet ska införas den 1 
januari 2013 

   

3 Handling 2012-05-30 Interpellation till Äldrenämndens ord-
förande angående utredningen om hur 
Lagen om valfrihet ska införas., Ja-
nAnders Palmqvist 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, har lämnat in följande interpellation ställd till 
ordförande i Äldrenämnden Susanne Lundgren, M, angående utredningen om hur Lagen om valfri-
het ska införas den 1 januari 2013. 

Sammanfattning 
”Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till Äldrenämnden att utreda hur Lagen om valfrihet(LOV) 
ska kunna införas inom äldreomsorgen. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunfullmäktige 
senast den 1/10 2012, med målsättning att LOV ska införas den 1/1 2013. 
 
Min fråga till Äldrenämndens ordförande är om nämnden beslutat om direktiv avseende vad som 
ska utredas.  
 
Vilka tjänster är det som ska omfattas av valfrihet? 
 
Ska utredningen också bedöma var balanspunkten mellan vilka krav som behöver vara uppfyllda för 
att bli en godkänd leverantör av tjänsten i förhållande till att göra det möjligt för nya företag att 
komma igång? 
 
En av de större utmaningarna initialt med att införa ett valfrihetssystem är att definiera kvaliteten på 
den verksamhet som ska omfattas.  
 
Har nämnden beslutat vilka kvalitetskrav avseende struktur, process och resultat som ska gälla? 
Innehåller eventuella utredningsdirektiv även ett uppdrag att lämna förslag om vilka administrativa 
krav som ska ställas? 
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Exempellistan på frågeställningar som behöver klargöras kan göras lång. Den fråga jag i nuläget vill 
ha svar på är:  
 
Har nämnden besluta om direktiv för utredningen angående införande av LOV inom äldreomsor-
gen? 
 
Ronneby 2012 01 25” 
 
Ovanstående fråga ställde jag till Äldrenämndens ordförande den 25 januari. Svaret på frå-
gan var nej. Jag upprepar nu frågan, men denna gång som en interpellation och ser gärna 
också att svar lämnas på de frågor som anges i exempellistan på frågeställningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 juni 2012. 
 
Ordföranden i Äldrenämnden Susanne Lundgren, M, lämnar följande svar på interpellationen angå-
ende direktiv avseende vad som ska utredas med målsättning om att LOV skall införas den 1 januari 
2013. 
 
När jag fick frågan i Kommunfullmäktige den 25 januari var svaret nej, av den enkla anledningen 
att direktivet av tidsskäl ännu inte behandlats i Äldrenämnden. Nu när intresse återigen visats i sak 
och omvandlats till en interpellation, kan jag mer beskriva vilka utredningsdirektiv Äldrenämnden 
beslutat om. 
 
På frågan om vilka tjänster som ska omfattas av lagen om valfrihet ”LOV” kan jag i dagsläget inte 
ge något klart besked eftersom utredningen inte är färdigställd och inga beslut är fattade. I den av 
nämnden utsedda ”LOV” gruppen diskuteras bland annat frågor som rör eventuell geografisk indel-
ning, kapacitetstak och kontraktsfrågor. Min förhoppning är att Äldrenämnden tar ställning i frågan 
inom snar framtid. Dock återstår mycket att reda ut och fundera över. 
 
Om utredningen också ska bedöma var balanspunkten mellan vilka krav som behöver vara uppfyll-
da för att bli en godkänd leverantör av tjänsten, i förhållande till att göra det möjligt för nya företag 
att komma igång, så är svaret ja. Det är knutet till bla eventuell geografisk indelning, kapacitetstak 
och kontraktsfrågor då dessa är av vikt, om Äldrenämnden bedömer att anställda inom Äldreför-
valtningen skall få en reell möjlighet till ex avknoppning.  
 
Tanken med ”LOV” är ju att stimulera och öka möjligheten till mångfald. Den skall ge kvinnor och 
mindre verksamheter, kooperativ och frivilligorganisationer möjlighet att konkurrera och erbjuda 
sina specifika lösningar till dem som så önskar. 
 
Utredningsuppdraget för ”LOV” handlar bland annat om att ta fram konkreta och uppföljningsbara 
krav på tjänsten. Det innebär att kommunen ställer kraven både på tjänsten när den levereras och på 
leverantören. I det ingår allt från miljöarbete till kontroll av leverantören under avtalstiden, krav på 
adekvat kompetens för att utföra uppdradet. När det gäller förslag om vilka administrativa krav som 
ska ställas, ingår även det i utredningen.  
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På Äldrenämndsmötet i maj redovisades en lång rad viktiga frågeställningar som utredningen har 
och håller på att klargöra. Dessa kommer Äldrenämnden i sin helhet att ta ställning till. Där vid lag 
delar jag till fullo interpellantens åsikt, att en av de större utmaningarna initialt är att definiera kvali-
teten på den verksamhet som skall utföras. Vi kan dock inte kräva mer av externa leverantörer än av 
den egna verksamheten. Jag är dock optimistisk i min syn och menar att detta är något som de ut-
sedda utredarna och Äldrenämnden kommer att hantera. Jag menar också att detta leder till en bättre 
verksamhet och ökad kvallitet för den enskilde individen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren, M, JanAnders Palmqvist, S och Peter Bowin, V. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Susanne Lundgren 
JanAnders Palmqvist 
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2012/126 

§ 169 Beslut om kommunalisering av hemsjukvården  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-13 Hemsjukvården - avtalsförslag Kf § 

55/2012, Olofströms kommun 
   

2 Handling 2012-06-12 Budget hemsjukvård 2013    

3 Handling 2012-06-11 Nytt Missiv gällande kommunalise-
ring av hemsjukvården i Blekinge län 

   

4 Handling 2012-06-11 Avtal om övertagande av ansvar för vissa 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-05 Slutrapport, överföring av ansvar för hem-
sjukvård till kommunerna i Blekinge samt 
reviderad missiv  

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-06-01 KS §155/2012 2012-06-05, Kommu-
nal hemsjukvård 

   

7 Handling 2012-05-30 Kommunalisering av hemsjukvården i 
Blekinge ÄN § 63/2012, Äldrenämn-
den 

   

8 Beslut allmänt ärende 2012-05-28 KS AU §227/2012 2012-05-28, 
Kommunal hemsjukvård 

   

9 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-23 Förslag om kommunalisering av hem-
sjukvården  

   

10 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §165/2012 2012-05-14, In-
formation angående eventuell kom-
munalisering av hemsjukvården 

   

11 Beslut allmänt ärende 2012-04-02 KS §122/2012 2012-04-03, Kommu-
nal hemsjukvård 

   

12 Beslut allmänt ärende 2012-03-27 KS AU §125/2012 2012-03-26, 
Kommunal hemsjukvård 

   

 
Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Frågan om en kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge har åter aktualiserats.  
Ett för samtliga kommuner och landstinget gemsamt tjänstemannaförslag föreligger; se 
särskilt missiv ”Kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge län”, daterat 2012-04-19, 
reviderad version. 
Till missivet bifogas avtal om övertagande om ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsat-
ser i ordinärt boende, samt kommentarer till avtalet. 
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Av missivet framgår att det saknas ett gemensamt förslag angående skatteväxlingen. På 
tjänstemannanivå har från kommunerna föreslagits 30 öre; mot landstingets 29 öre. Det 
handlar huvudsakligen om vilken kostnad som ska medräknas i växlingsunderlaget för den 
”delegerade hemsjukvården”.  
Utöver till missivet fogade bilagor medföljer som underlag till Kommunstyrelsens bered-
ning av ärendet det ekonomiska beräkningsunderlaget, utvärdering av avtal i Kalmar län, 
samt ”Hemsjukvård i Landstinget Blekinge/arbetsmaterial” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
att i sin helhet godkänna ”Avtal om övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i ordinärt boende” mellan landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 
län i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner re-
spektive landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut 
att vid fastställande av skattesatsen för år 2013 beakta skatteväxlingen på XX öre per skat-
tekrona som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården mm 
att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och landstinget Blekinge, till fi-
nansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om 
kommunalekonomisk utjämning höjs med xx procentenheter för kommunerna och sänks 
med xx procentenheter för landstinget. 
 
Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande nytt förslag till beslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
 
att i sin helhet godkänna ”Avtal om övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i ordinärt boende” mellan landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 
län i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner re-
spektive landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut, 
 
att vid fastställande av skattesatsen för år 2013 beakta skatteväxlingen på 30 öre per skat-
tekrona som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården mm, 
 
att Landstinget hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner, till finansdeparte-
mentet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunal-
ekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,3 
procentenheter för landstinget, 
 
att totalkostnaden för kommunernas övertagande av hemsjukvården motsvarar 30 öre per 
skattekrona eller 102.678 mnkr per år beräknat för år 2011 minskat med 2 mnkr 2013, 2 
mnkr 2014 och 1 mnkr 2015. Kommunerna lämnar under åren 2013, 2014 och 2015 eko-
nomisk kompensation till Landstinget enligt ovan med en fördelning mellan kommunerna i 
proportion till antalet invånare i respektive kommun den 1 november året före respektive 
regleringsår, samt 
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att den gemensamma samverkansnämnden Blekinge får som tilläggsuppdrag att vara ett 
organ för ”gemensamma överläggningar och överenskommelser inom vård och omsorgs-
området”. Förslag till förändring av reglementet tas fram av Landstinget Blekinge och vara 
beslutat innan årsskiftet 2012-2013. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
 
att i sin helhet godkänna ”Avtal om övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjuk-
vårdsinsatser i ordinärt boende” mellan landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge 
län i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner re-
spektive landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut, 
 
att vid fastställande av skattesatsen för år 2013 beakta skatteväxlingen på 30 öre per skat-
tekrona som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården mm, 
 
att Landstinget hemställer, tillsammans med länets övriga kommuner, till finansdeparte-
mentet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om kommunal-
ekonomisk utjämning höjs med 0,30 procentenheter för kommunerna och sänks med 0,3 
procentenheter för landstinget, 
 
att totalkostnaden för kommunernas övertagande av hemsjukvården motsvarar 30 öre per 
skattekrona eller 102.678 mnkr per år beräknat för år 2011 minskat med 2 mnkr 2013, 2 
mnkr 2014 och 1 mnkr 2015. Kommunerna lämnar under åren 2013, 2014 och 2015 eko-
nomisk kompensation till Landstinget enligt ovan med en fördelning mellan kommunerna i 
proportion till antalet invånare i respektive kommun den 1 november året före respektive 
regleringsår, samt 
 
att den gemensamma samverkansnämnden Blekinge får som tilläggsuppdrag att vara ett 
organ för ”gemensamma överläggningar och överenskommelser inom vård och omsorgs-
området”. Förslag till förändring av reglementet tas fram av Landstinget Blekinge och vara 
beslutat innan årsskiftet 2012-2013. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Peter Bowin, V, Per Ericsson, RP 
och Margareta Yngveson, S. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist och Margareta Yngveson yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag till be-
slut. 
 
Roger Fredriksson yrkar, med anledning av oklarheter i underlagen för skatteväxlingen avseende 
den finansiering som växlas mot redovisade kostnader i 2011 års nivå, på att ärendet återremitteras 
för kompletterande beredning. 
Per Ericsson instämmer i Roger Fredrikssons yrkande. 
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Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att Kommunfullmäktige bifaller 
detsamma.  
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till återremiss 
Nej-röst för avslag på återremiss 

Omröstningsresultat 
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 29 ja-röster och 20 nej-
röster. Kommunfullmäktige beslutar således återremittera ärendet till Kommunstyrelsen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att, med anledning av oklarheter i underlagen för skatteväx-
lingen avseende den finansiering som växlas mot redovisade kostnader i 2011 års nivå, 
återremittera ärendet till Kommunstyrelsen för kompletterande beredning. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen  
Äldrenämnden 
Ekonomienheten 
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2012/213 

§ 170 Beslut om återbetalning till Sörby Autocenter AB   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-01 KS §157/2012 2012-06-05, Återbetalning 

Sörby Autocenter AB 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-28 Komplettering till ks 5 juni     

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §197/2012 2012-05-28, Åter-
betalning Sörby Autocenter AB 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-22 Återbetalning Sörby Autocenter AB     

 
Näringslivschef Marcus Sandekjer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Efter markförsäljningen till Sörby Autocenter AB (org nr 5564913589) avseende del i fastigheten 
Ronneby 22:1, det vill säga Sörbydal (Fullmäktigebeslut §340/2010) har framkommit att inköpspri-
set bör justeras. Detta med hänsyn tagen till ändrad tomtstorlek, vilket medfört ett följdfel gällande 
kostnad för VA, samt en felaktig debitering för fjärrvärmeanslutning.   
Totalkostnaden blir då 606 980 istället för 699 571 kr (inklusive lagfart), vilket innebär en återbe-
talning med 92 591 kr. 
Den nya beräkningen har gjorts i samverkan med Stadsarkitekten och Tekniska förvaltningen .  

Förslag till beslut 
Att Kommunfullmäktige beslutar att kreditera Sörby Autocenter AB för den felaktiga faktureringen, 
innebärande en återbetalning av 92 591 kr. Summan ska belasta exploateringskontot för Sörbydal.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återbetala Sörby Autocenter AB för den felaktiga faktureringen, 
innebärande en återbetalning av 92 591 kr. Summan ska belasta exploateringskontot för Sörbydal. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återbetala Sörby Autocenter AB för den felaktiga faktureringen, 
innebärande en återbetalning av 92 591 kr. Summan ska belasta exploateringskontot för Sörbydal. 
_____________________ 
Exp: 
Sörby Autocenter AB 
Ekonomienheten 
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2012/125 

§ 171 Beslut om upphävande av grundskolans styrtal avseende lärartäthet   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-01 KS §159/2012 2012-06-05, Förslag om 

upphävande av grundskolans styrtal av-
seende lärartäthet 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §164/2012 2012-05-14, Förslag 
om upphävande av grundskolans styrtal 
avseende lärartäthet 

   

3 Handling 2012-03-26 Förslag att upphäva styrtal som mått 
på lägsta respektive högsta antalet 
lärare per 100 elever § 36/2012, Ut-
bildningsenheten 

   

 
Utbildningsnämnden  § 36/2012 

Sammanfattning 
I enlighet med av Nämnden givet uppdrag har rektor Thore Aronsson framtagit utredningsförslag 
avseende möjlighet att ändra styrtalen avseende personaltätheten. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger inledningsvis att förslaget ytterst innebär att budgeten 
och verksamhetens behov ska vara styrande då det gäller tjänster. 
 
Framtaget förslag avseende ett frångående och upphävande av styrtal delgavs Nämndens ledamöter.  
Styrtalet omfattar alla lärare inklusive lärare med undervisning i svenska som andraspråk och mo-
dersmål. För att stötta barn och elever som är i behov av stort särskilt stöd används personal med 
olika kompetenser. Här förekommer barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger, socialpedagoger 
och lärare. 
 
Diskussion fördes kring vilka personalgrupper som ingår/inte ingår i rapporteringen. Synpunkter 
framfördes även på att förskolans styrtal bör ses över och ev arbetas bort.  
 
Ordförande Lennarth Förberg (M) informerade kring de diskussioner som förts betr finansierings-
modell baserad på antal barn. Förslag är under framtagning och kommer att behandlas i Nämnden 
framöver. 

Utbildningsnämndens beslut  
Föreliggande förslag avseende upphävande av styrtal inom grundskolan bifalles av Nämnden, med 
tillägget att externt finansierade tjänster inte ingår i den interna redovisningen; 
 
Utbildningsnämnden ställer sig bakom att; 
Extern redovisning sker till Statistiska Centralbyrån (SCB) enligt nuvarande rutiner. Inrapportering 
per den 15 oktober. 
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Intern redovisning av pedagogisk personal sker i två olika grupper;  
pedagogisk personal till basorganisationen 
personal till barn/elever i behov av stort särskilt stöd, svenska 
som andra språk samt modersmål. 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut att föreslå Kommunfullmäktige 
upphäva grundskolans styrtal som mått på lägsta respektive högsta antalet lärare per 100 elever. 
Externt finansierade tjänster skall inte ingå i redovisningen. 
 
Lennart Förberg, ordförande i Utbildningsnämnden, utvecklingssamordnare Inger Hjort samt utre-
dare Tore Aronsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Utbildningsnämndens beslutsförslag att upphäva grundsko-
lans nuvarande styrtal som mått på lägsta respektive högsta antalet lärare per 100 elever. 
 
Externt finansierade tjänster ska inte ingå i redovisningen. 
 
Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta fram nya mått för den ekonomiska styrningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Lennarth Förberg, M, Roger Fredriksson, M, Jan-Eric 
Wildros, S, Erik Ohlson, V och Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist och Peter Bowin yrkar att följande tillägg görs till första att-satsen: ”Upphä-
vandet ska ske först när nya mått har fastställts.” 
 
Lennarth Förberg och Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och JanAnders Palmqvists förslag 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Utbildningsnämndens beslutsförslag att upphäva grundsko-
lans nuvarande styrtal som mått på lägsta respektive högsta antalet lärare per 100 elever. 
 
Externt finansierade tjänster ska inte ingå i redovisningen. 
 
Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta fram nya mått för den ekonomiska styrningen. 
_____________________ 
Exp: 
Utbildningsenheten 
Ekonomienheten 
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2011/64 

§ 172 Utvärdering av den planerade verksamheten i Ronneby Sporthall   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-01 KS §160/2012 2012-06-05, Utvärdering 

av den planerade verksamheten i Ronne-
by sporthall 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §167/2012 2012-05-14, Utvärde-
ring av den planerade verksamheten i 
Ronneby sporthall 

   

3 Handling 2012-04-19 FKN § 49/2012 Yttrande angående 
den planerade verksamheten  Ronneby 
Sporthall, Fritid- och kulturnämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-03-09 KS AU §83/2012 2012-03-12, Utvärdering 
av den planerade verksamheten i Ronne-
by sporthall 

   

5 Handling 2012-02-27 FKN § 12/2012 Redogörelse med en ut-
värdering av den planerade verksamheten 
i Ronneby Sporthall, Fritid- och kultur-
nämnden 

   

 
 
Fritid- och kulturnämnden § 12/2012 
 
Fritidskonsulent/fritidsledare Lisbeth Karlsson lämnar följande redogörelse gällande Sporthallen. 

Sammanfattning 
Under hösten 2011 startade vi upp en aktivitet i sporthallens A-sal, med målgrupp föreningslös 
ungdom. När vi startade var det meningen att det skulle vara en fritidsledare och att vaktmästaren 
som var i tjänst skulle vara behjälplig, men det var inget som fungerade i praktiken, eftersom vakt-
mästaren hade tjänst på flera anläggningar. Vi bestämde därför att de fritidsledare som jobbade fre-
dagskvällen började i sporthallen klockan 17:00 och hade aktivitet fram till 18:30 och därefter öpp-
nade upp Bruket 19:00. Vi har därför kompenserat de ungdomar som inte besöker sporthallen med 
att öppna upp Bruket redan klockan 17:00 på lördagskvällen. 
 
Detta har varit en välbesökt aktivitet med 15-25 ungdomar varje gång. Det har varit mestadels ung-
domar med utländsk bakgrund. Vi har även haft de ensamkommande flyktingbarnen från Cura Park 
som kommit och spelat. Aktiviteten har varit fotboll. Detta har varit en trevlig aktivitet som vi tyck-
er har fungerat bra och alla ungdomar uppskattat och haft roligt. Vi fortsätter denna aktivitet även 
under våren 2012. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera redogörelsen till protokollet. 
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Fritid- och kulturnämnden § 49/2012 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för Kulturchef Lena Brorsdotters rapport gällande Fri-
tids- och kulturnämndens verksamhet i Ronneby sporthall. 

Yttrande 
Den 11 februari 2011 registrerades ett medborgarförslag att öppna en fritidsgård eller mötesplats för 
barnen på Älgbacken. 
 
Barnen som bor på Älgbacken tillhör rektorsområdet Skogsgården, som innefattar tre skolor och 
fem förskolor. De tre skolorna är Espedalsskolan, Skogsgårdsskolan och Saxemaraskolan. Fritis-
verksamhet erbjuds barn upp till 12 år. 
 
I området Hjorthöjden, nära Älgbacken, finns en fritidsgård för barn efter skoltid och en biblioteks-
filial som har många besökare i skolåldern. 
 
Fritidsgården på Hjorthöjden har idag öppet tre eftermiddagar varje vecka med ”after school-
verksamhet” för barn mellan 6 och 12 år. Från höstterminen 2012 kommer verksamheten att utökas 
med en dag och ”after school” kommer att vara öppen 4 dagar /vecka mellan 13.30 och 16.30. 
 
Under hösten 2011 startades en aktivitet i Sporthallens A-sal i syfte att nå gruppen föreningslös 
ungdom. Det är en populär och välbesökt aktivitet som under hösten lockat 15-25 ungdomar varje 
fredag. En stor del av ungdomarna har utländsk bakgrund och flera ensamkommande flyktingbarn 
från Cura Park har deltagit i aktiviteterna. 
 
De fritidsledare som tjänstgör på fredagskvällarna på Bruket finns i Ronneby Sporthall mellan kl 
17.00 och 18.30. Därefter fortsätter arbetstiden för fritidsledarna fr kl 19.00 på Bruket. 
För att fånga upp samma målgrupp även på lördagarna, har Bruket öppet redan från kl 17.00 på 
lördagar. Verksamheten i Ronneby sporthall på fredagarna kommer att fortsätta. 
 
Under de månader verksamheten i Sporthallen pågått har flera av ungdomarna i åldern15 och uppåt 
börjat besöka Brukets fritidsgård i centrala Ronneby. Målet för Brukets verksamhet är bl a att fånga 
upp barn och ungdomar från olika bostadsområden i Ronneby. Ett viktigt mål är också att öka integ-
rationen i verksamheten, vilket underlättas av att allt fler ungdomar från olika delar av Ronneby 
möts på Bruket. 
 
Den fritidsverksamhet som bedrivs i Sporthallen, på Hjorthöjden och Bruket anser vi för närvarande 
vara tillräcklig för den centrala delen av Ronneby. En eventuell utökning av verksamheten i Ronne-
by sporthall får vägas mot de personalresurser som kommer att finnas under året och vägas mot 
behovet av annan fritidsgårdsverksamhet i kommunen.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar sända över ovanstående yttrande till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Fritid- och kulturnämnden 
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2011/414 

§ 173 Beslut om inriktning gällande försäljning av Järnaviks camping   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §161/2012 2012-06-05, Angående 

försäljning av Järnaviks camping 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §168/2012 2012-05-14, Angående 
försäljning av Järnaviks camping 

   

3 Handling 2012-04-19 FKN § 41/2012 Försäljning av Järna-
viks Camping, Fritid- och kultur-
nämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-03-26 KS AU §106/2012 2012-03-26, Angående 
försäljning av Järnaviks camping 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-16 Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1 i Ronneby 
kommun  

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §50/2012 2012-02-27, Angå-
ende försäljning av Järnaviks camping 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-22 avtal mellan kommunen och arrenda-
torn  

   

8 Handling 2012-02-09 Yttrande angående försäljning av Jär-
naviks camping § 11/2012, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

9 Beslut allmänt ärende 2012-01-17 KS AU §12/2012 2012-01-16, Angå-
ende försäljning av Järnaviks camping 

   

10 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-10 Köp av mark och campingplats Järna-
vik..doc  

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Arrendator Stefan Nilsson med enskild firma Guldkiosken har tidigare tagit muntlig kon-
takt med Fritid och kulturförvaltningen gällande eventuellt förvärv av campingplatsens 
byggnader samt övrig egendom belägna på fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1. Stefan Nils-
son har kompletterat sina funderingar med en skrivelse (bilaga 1) där Stefan fortsatt är in-
tresserad av ett förvärv men är öppen för ett längre avtal under tiden utredning sker kring 
innehållet i en ev. försäljning där alla påverkande faktorer belyses samt att en oberoende 
värdering sker. Stefan Nilsson har i nuläget ett avtal med Ronneby kommun daterat 2009-
03-17 där arrendetiden satts till 1 maj 2009 till 30 april 2012 med 9 månaders uppsägnings-
tid före avtalets utgång. Avtalet förlängs med 12 månader vid varje tillfälle tiden går ut. 
2011 togs ett beslut gällande tillägg och ändringar till hyresavtal. Detta tillägg är i dagsda-
tum ej påskrivet av arrendator.  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 43(129) 

 
Kommunfullmäktige 2012-06-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens au föreslår Kommunstyrelsen att: 
- besluta om att inriktningen är att försälja campingen Järnavik  
 -besluta att en utredning sker gällande omfattning och innehåll i en försäljning med tydlig 
avgränsning och hänsyn till allmänhetens tillträde till badplats, strövstråk mm. I utredning-
en skall även alla servitut och i övrigt påverkande faktorer finnas beskrivna. En värdering 
av campingen skall ske 
- besluta om att under utredningens gång teckna ett 5 årigt avtal (bilaga 2) med arrendator 
enligt det tidigare föreslagna ej påskrivna avtalsförslaget (bilaga 3) men med en arrendere-
ducering mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd med Fritid- och 
kulturnämnden.  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att hela ärendet remitteras till Fritid- och kulturnämnden. 
 
Fritid- och kulturnämnden § 41/2012  
 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1 i Ronneby kom-
mun. 

Sammanfattning 
Arrendator Stefan Nilsson med enskild firma Guldkiosken har tidigare tagit muntlig kontakt med 
Fritid och kulturförvaltningen gällande eventuellt förvärv av campingplatsens byggnader samt övrig 
egendom belägna på fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1.  
 
Stefan Nilsson har kompletterat sina funderingar med en skrivelse (bilaga 1) där Stefan fortsatt är 
intresserad av ett förvärv men är öppen för ett längre avtal under tiden utredning sker kring innehål-
let i en ev. försäljning där alla påverkande faktorer belyses samt att en oberoende värdering sker.  
 
Stefan Nilsson har i nuläget ett avtal med Ronneby kommun daterat 2009-03-17 där arrendetiden 
satts till 1 maj 2009 till 30 april 2012 med 9 månaders uppsägningstid före avtalets utgång. Avtalet 
förlängs med 12 månader vid varje tillfälle tiden går ut. 2011 togs ett beslut gällande tillägg och 
ändringar till hyresavtal. Detta tillägg är i dagsdatum ej påskrivet av arrendator.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen: 
 
- besluta om att inriktningen är att försälja campingen Järnavik  
 
- besluta om att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig av  gränsning 
och hänsyn till allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En vär-
dering av campingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning. 
 
Fritid och kulturnämnden beslutar att under utredningens gång teckna nytt avtal med ar-
rendatorn där en arrendereducering sker mot att arrendator helt tar över ansvar för invester-
ingar i samråd med Fritid- och kulturnämnden. (Bilaga 2). 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen är att försälja campingen Järnavik.  
 
Att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig avgränsning och hänsyn till 
allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En värdering av cam-
pingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning. 
 
Att under utredningens gång teckna nytt avtal med arrendatorn där en arrendereducering 
sker mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd med Fritid- och kul-
turnämnden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Thomas Håkansson, C och Roger Fredriksson, M. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist yrkar avslag på beslutsförslagets två första att-satser. 
 
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och JanAnders Palmqvists förslag 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen är att försälja campingen Järnavik.  
 
Att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig avgränsning och hänsyn till 
allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En värdering av cam-
pingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning. 
 
Att under utredningens gång teckna nytt avtal med arrendatorn där en arrendereducering 
sker mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd med Fritid- och kul-
turnämnden. 

Reservation 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
_____________________ 
Exp: 
Stefan Nilsson 
Fritid- och kulturnämnden 
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2012/106 

§ 174 Beslut om taxor och avgifter avseende Brunnsbadet   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §162/2012 2012-06-05, Taxor och 

avgifter avseende Brunnsbadet 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §169/2012 2012-05-14, Taxor och 
avgifter avseende Brunnsbadet 

   

3 Handling 2012-04-19 FK § 40/2012 Revidering av taxor och 
avgifter avseende Brunnsbadet, Fritid- 
och kulturnämnden 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-03-26 KS AU §104/2012 2012-03-26, Taxor och 
avgifter avseende Brunnsbadet 

   

5 Handling 2012-03-16 Taxor och avgifter avseende Brunnsbadet 
§ 23/2012, Fritid- och kulturnämnden 

   

 
Fritid- och kulturnämnden § 23/2012 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående höjning av taxor på 
Brunnsbadet inför säsongen 2012. 

Sammanfattning 
I budget 2012-2013 har Fritid och kulturnämnden ett uppdrag att under ”Väsentliga dispositioner” 
höja intäkter med -500 tkr på fritidsanläggningar.  
 
I underlaget (bifogas) för en eventuell taxehöjning av badavgifter på Brunnsbadet har en översyn 
skett då det gäller taxenivå, rabattkort mm för att öka intäkter samtidigt som boende i kommunen 
premieras. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå en taxehöjning på Brunnsbadet inför säsong 2012 enligt 
bilaga 2. Öppettiderna blir från den 1 juni till och med den 26 augusti 2012, mellan klockan 10.00 – 
18.00. Fritid- och kulturnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för extra öp-
pettider på Brunnsbadet under första veckan i september 2012. 
 
 
Fritid- och kulturnämnden § 40/2012 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redogör för revidering av taxor 
och avgifter avseende Brunnsbadet. 
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Sammanfattning 
I kommunen folkbokförd ungdom från och med 7 år till och med 15 år erhåller ett klippkort med 
fem fria entréer inför säsongen 2012. 
 
Ett antal klippkort erbjuds till socialförvaltningen att vid behov dela ut till de ungdomar mellan 7 år 
till och med 15 år som bedöms ha ett extra behov. 
 
Öppettider för Brunnsbadet under säsong 2012 är 10:00-18:00 från den 1 juni till och med 26 au-
gusti.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna föreslagen revideringen av Brunnsbadets nya taxor 
och avgifter enligt (bilaga 1) samt remitterar ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hänvisar till Fritid- och kulturnämndens beslut  
§ 23/2012. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för revidering av taxor och avgifter avseende Brunns-
badet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
  
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor avseende Brunnsbadet enligt bilaga 1. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M och Nils Ingmar Thorell, FP. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist yrkar att taxorna behålls oförändrade, förutom Ronneby Brunns taxa. 
 
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägg att taxan ska gälla från 
och med den 1 juli 2012. 
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Propositionsordning 1 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och JanAnders Palmqvists förslag 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs och följande propositionsordning 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 fogad bilaga 26 ja-röster och 22 nej-
röster. Kommunfullmäktige beslutar således bifalla Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 2 
Ordföranden ställer proposition på Roger Fredrikssons tilläggsyrkande och finner att Kommunfull-
mäktige bifaller detsamma.   
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor avseende Brunnsbadet enligt bilaga 1. Taxorna gäller 
från och med den 1 juli 2012. 

Reservation 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot be-
slutet. 
_____________________ 
Exp: 
Fritid- och kulturnämnden
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2012/172 

§ 175 Ronneby Miljö och Teknik AB:s redovisning av ägardirektiv från kommunfull-
mäktige 2012-02-23   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §163/2012 2012-06-05, Ronneby Miljö 

och Teknik AB:s redovisning av ägardirek-
tiv från kommunfullmäktige 20120223. 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §170/2012 2012-05-14, Ronneby 
Miljö och Teknik AB:s redovisning av 
ägardirektiv från kommunfullmäktige 
20120223 

   

3 Handling 2012-05-02 Ronneby Miljö och Teknik AB:s re-
dovisning av ägardirektiv från kom-
munfullmäktige 20120223., Ronneby 
Miljö & Teknik AB 

   

Sammanfattning 
 

Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att, under första halvåret 2012, i samarbete med kom-
munen och dess övriga bolag redovisa förslag om investeringar i förnyelsebara energikällor och 
andra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Förslagen skall finansieras med de obe-
skattade reserverna inom verksamhetsområde Elnät. 

 
Objekt Start 

datum 
Status Anm. 

Elbilar, Ladd-
stolpar 

201108 Inköp av 1 st elbil pågår. Laddstolpar beräknas sättas upp 
på allmän plats under början 2013. 

 

Solfångare 201111 Två försöksanläggningar planerade. Ansökan om statligt 
bidrag inlämnat. Besked inom kort. 

 

Takbaserad 
vindkraft 

201109 1 st planerad på centralförrådets tak. Framtagning av in-
vesteringskostnad pågår. 

 

Biogas 201108 Miljöteknik skall skicka komposterbart till VMAB Mör-
rum. Avtalsskrivning med VMAB pågår. 

 

      
  

Ronneby Miljö och Teknik AB får i ägardirektiv att arbeta med att informera, uppsöka intresserade, 
samordna och vara behjälplig vid projektansökan till grupper på landsbygden som vill bygga ut 
bredbandsnätet. 
 
Miljöteknik har projektanställt Hans Olausson på 6 månader varav två månader på heltid samt fyra 
månader på halvtid med start i Mars 2012. Flera kontakter har tagits med intresserade föreningar på 
landsbygden. 
 
Ronneby Miljö och Teknik skall undersöka möjlighet till bidrag från länsstyrelsen för nedläggning 
av kanalisation samtidigt som annan infrastuktur byggs om eller ut. 
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Miljöteknik söker bidrag kontinuerligt vid schaktning av infrastruktur. Bidrag har bland annat erhål-
lits vid nedläggning av VA i Norrkåsa. 

 
Ronneby Miljö och Teknik AB ska återkomma till Kommunfullmäktige i april 2012 med en plan på 
vilka ut- och ombyggnader av egen infrastruktur som är planerad framöver, där man kan samordna 
och erbjuda fiberanslutning av fastigheter, och vilka ekonomiska konsekvenser det kan få. 
 
De schakter som skall utföras under 2012 och som idag är inplanerade är: 
 
Hulta Norra: Stormhattsvägen, Renfanavägen och Bolmörtsvägen. VA-ledningar Norrkåsa samt 
nedläggning elledning Spjälkö delen Saxemara västra till Dragsnäs. Kostnader för samschaktning 
och tomrör är 90 kr/m. 
 
Ronneby Miljö och Teknik AB (renhållning) ska särredovisa den del som berörs av ”självkostnads-
principen” respektive del som bedrivs enligt mer affärsmässiga principer. 
 
Verksamheter som ingår i renhållningen 
 
560  Gemensamma kostnader för verksamhetschef och arbetsledare samt vissa andra ge-
mensamma kostnader för renhållningen. Fördelas ut efter hur mycket de arbetar åt de olika verk-
samheterna (uppskattat). 
Administrationsbidrag till adm och proj fördelas ut efter omsättning. 0-resultat.  

  
561 Sophantering. Taxebaserad.  
Hämtning och hantering från kommuninvånarna. En del av taxan är miljöavgift och förs över till 
återvinningsstationer och avfallsstationer. (562 och 566) 

 
562 Avfallsstationer: Taxebaserad.  
Bemannade avfallsstationer. Angelskog, Kallinge, Bräkne-Hoby, Eringsboda, Backaryd, Johanni-
shus och Hallabro. Miljöavgift från sophanteringen samt tippavgifter från privatpersoner som läm-
nar avfall. 

 
564 Tömning enskilda avloppsanläggningar. Taxebaserad.  
Hämtning och hantering av slam.  

 
565 Avfallsbehandling. Angelskogs deponianläggning. 
Ej taxebaserad: Tippavgifter från industriavfall. Intäkter från flisning. Mottagning av förorenade 
massor. Mottagning av slam från VA. 
Taxebaserad: Intäkter från verksamheter inom renhållningen såsom sophanteringen och återvin-
ningsstationerna.  
Avfall omlastas här och behandlas och/eller forslas vidare. 

 
566 Återvinningsstationer. FNI (fastighetsnära insamling)  
Taxebaserad: Miljöavgift från sophanteringen 
Ej taxebaserad: . Hämtning från hyreshus. Återvinningsstationerna Maxi, Espehallen, Loket, Belga-
net, Johannishus, Listerbymacken och Bräkne-Hoby lanthandel. 
 Externa intäkter för återvinningsmaterialet.  
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567 Fastigheter. Kostnader för fastigheterna som finns på Angelskog och som fördelas ut 
som hyreskostnad på renhållningens olika verksamheter efter uppskattad användning. 0-resultat. 

 
Resultatredovisning för 2011 enligt ägardirektivet se bilaga 1. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Miljö & Teknik AB 
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2012/186 

§ 176 Beslut om rivning av byggnader   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-19 Kompletterande handlingar Rivning av 

byggnader, Per Engkvist 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §164/2012 2012-06-05, Förslag till 
rivning av byggnader 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §173/2012 2012-05-14, För-
slag till rivning av byggnader 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Förslag till rivning av byggnader     

 
Fastighetschef 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 har funnits riv-
ningsobjekt, på vissa objekt har beslut tagits att de ska rivas, andra objekt ska rivas vid läglighet. 

Bedömning 
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att nedanstående byggnader på denna s k 
fastighetslista bör rivas snarast. 
 
Ronneby 25:2 Garage Kallingevägen 12 Ronneby 
Ymer 3 Suterrängvilla Sandtagsvägen 1 Ronneby 
Häggatorp 1:165 Fd hyreshus Vallmovägen 9 Kallinge 

 
Beräknade rivningskostnader och detaljer om byggnader/fastigheter framgår av sida 2 och 3. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs samt 
och att rivningarna finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs samt att rivningarna finansieras av intäkter 
från fastighetsförsäljning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S och Roger Fredriksson, M. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att angivna byggnader rivs samt att rivningarna finansieras av intäkter 
från fastighetsförsäljning. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomienheten 
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2012/187 

§ 177 Beslut om försäljning av Svenstorp 11:45,Bräknevägen 58, Bräkne Hoby   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §165/2012 2012-06-05, Försäljning av 

Svenstorp 11:45, Bräknevägen 58, Bräk-
ne Hoby 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-30 Köpekontrakt Svenstorp 11 45     

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §174/2012 2012-05-14, För-
säljning av Svenstorp 11:45, Bräkne-
vägen 58, Bräkne Hoby 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Förslag till försäljning av Svenstorp 11:45,                  
Bräknevägen 58, Bräkne Hoby  

   

 
Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade § 170/2011 att sälja fastigheten Svenstorp 11:45, Bräknevä-
gen 58, Bräkne-Hoby 
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan oktober 2011 och har 
nu en köpare, Ingemar Månsson, Hasselbergsvägen 10, 372 37 Ronneby  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Svenstorp 11:45, Bräkne-
vägen 58, Bräkne-Hoby till Ingemar Månsson, Hasselbergsvägen 10, 372 37 Ronneby för en köp-
skilling om 140 tkr samt uppdrar åt Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Svenstorp 11:45, Bräknevägen 58, Bräkne-Hoby till Ingemar 
Månsson, Hasselbergsvägen 10, 372 37 Ronneby för en köpskilling om 140 tkr samt att uppdra åt 
Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Svenstorp 11:45, Bräknevägen 58, Bräkne-Hoby till Ingemar 
Månsson, Hasselbergsvägen 10, 372 37 Ronneby för en köpskilling om 140 tkr samt att uppdra åt 
Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen  
Ingemar Månsson 
Ekonomienheten 
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2012/188 

§ 178 Beslut att tillstyrka försäljning av fastigheten Hjortsberga 7:6, hyreshus, f d 
pensionärshem, Hjortsbergavägen 20, Johannishus   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §166/2012 2012-06-05, Försäljning av 

fastigheten Hjortsberga 7:6, hyreshus, f d 
pensionärshem, Hjortsbergavägen 20, 
Johannishus 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §175/2012 2012-05-14, Försälj-
ning av fastigheten Hjortsberga 7:6, hy-
reshus, f d pensionärshem, Hjortsberga-
vägen 20, Johannishus 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Förslag försäljning av fastigheten 
Hjortsberga 7:6, hyreshus, f d pensio-
närshem, Hjortsbergavägen 20, Johan-
nishus  

   

 
Fastighetschef 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 ställningstagande. 

Bedömning 
Vad gäller Hjortsberga 7:6, hyreshus, f d pensionärshem beslutades i KS 2010 § 310: ”Säljes, fas-
tigheten även uthyrd som föreningslokal”. 
 
Presumtiva köpare har hört av sig och är intresserad av att renovera byggnaden och bibehålla den 
för lägenhetsboende. 
 
Fastigheten har för närvarande nio hyresgäster. 
PRO Listerby-Johannishus använder sin lokal må-fr dagtid, den är anpassad för aktiviteter, datautb. 
bl a, vidare finns en samlingslokal och pentry. Föreningen har tidigare sökt och erhållit ett driftbi-
drag (1 000 kr) för lokalen. Rydsgården används vid större samlingar. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Hjorts-
berga 7:6, Hjortsbergavägen 20, Johannishus samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation 
till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Hjortsberga 7:6. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka en försäljning av Hjortsberga 7:6, Hjortsbergavägen 20, 
Johannishus samt att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Hjortsberga 
7:6. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka en försäljning av Hjortsberga 7:6, Hjortsbergavägen 20, 
Johannishus samt att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Hjortsberga 
7:6. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 56(129) 

 
Kommunfullmäktige 2012-06-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

2012/184 

§ 179 Beslut att tillstyrka försäljning av fastigheten Saxemara 13:1, hyreshus, f d 
pensionärshem, Lotsvägen 2, Ronneby   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §167/2012 2012-06-05, Försäljning av 

fastigheten Saxemara 13:1, hyreshus, f d 
pensionärshem, Lotsvägen 2, Ronneby 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §214/2012 2012-05-28, Försälj-
ning av fastigheten Saxemara 13:1, hy-
reshus, f d pensionärshem, Lotsvägen 2, 
Ronneby 

   

3 Handling 2012-05-22 Yttrande över Saxemara 13:1, Utbild-
ningsenheten 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §172/2012 2012-05-14, Försälj-
ning av fastigheten Saxemara 13:1, hy-
reshus, f d pensionärshem, Lotsvägen 2, 
Ronneby 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Förslag försäljning av fastigheten Saxe-
mara 13:1, hyreshus, f d pensionärshem, 
Lotsvägen 2, Ronneby  

   

 
 
Fastighetschef 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 ställningstagande 

Bedömning 
Vad gäller Saxemara 13:1, hyreshus, f d pensionärshem beslutades i KS 2010 §310: ”Fortsatt utred-
ning”. 
Intresserad köpare har hört av sig och är intresserad av att renovera byggnaden och bibehålla den 
för lägenhetsboende. 
Fastigheten har för närvarande fem hyresgäster enligt bifogade kopior av hyresavtal. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Saxemara 
13:1, Lotsvägen 2, Ronneby samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunsty-
relsen att slutföra en försäljning av Saxemara 13:1. 
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Arbetsutskottets beslut 2012-05-14 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att kontrollera om Utbildnings-
förvaltningen har behov av fastigheten, samt att återaktualisera ärendet på Arbetsutskottet den 28 
maj 2012. 
 
Utbildningschef Tommy Ahlquist har yttrat att Utbildningsförvaltningen har inget behov av fastig-
heten Saxemara 13:1, hyreshus, f d pensionärshem, Lotsvägen 2, Ronneby. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av Saxemara 13:1, Lotsvägen 2, Ronneby 
samt att Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av 
Saxemara 13:1. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S och Roger Fredriksson, M. 

Yrkanden  
JanAnders Palmqvist yrkar att fastigheten behålls som markreserv för eventuella kommande ut-
byggnader av förskola/skola. 
 
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och JanAnders Palmqvists förslag 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning 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 fogad bilaga 28 ja-röster och 19 nej-
röster. 1 avstod. Kommunfullmäktige beslutar således bifalla Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av Saxemara 13:1, Lotsvägen 2, Ronneby 
samt att Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av 
Saxemara 13:1. 

Reservation 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
_____________________ 
Exp: 
Utbildningsenheten 
Kommunstyrelsen  
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2012/155 

§ 180 Beslut om förslag till försäljning av fastigheten Kalleberga 3:4, Kallebergavä-
gen 37, Kallinge   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Förslag till kontrakt     

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §168/2012 2012-06-05, Förslag till 
försäljning av fastigheten Kalleberga 3:4, 
Kallebergavägen 37, Kallinge 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-30 Köpekontrakt Kalleberga 3 4     
4 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §215/2012 2012-05-28, Förslag till 

försäljning av fastigheten Kalleberga 3:4, 
Kallebergavägen 37, Kallinge 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Förslag till försäljning av fastigheten Kal-
leberga 3:4, Kal-lebergavägen 37, Kallin-
ge  

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §145/2012 2012-05-08, Förslag till 
försäljning av fastigheten Kalleberga 
3:4, Kallebergavägen 37, Kallinge 

   

7 Beslut allmänt ärende 2012-04-18 KS AU §157/2012 2012-04-16, För-
slag till försäljning av fastigheten Kal-
leberga 3:4, Kallebergavägen 37, 
Kallinge 

   

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-16 Förslag till försäljning av fastigheten 
Kalleberga 3:4, Kallebergavägen 37, 
Kallinge  

   

 
 
 
Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade §115/2011 att sälja fastigheten Kalleberga 3:4, Kallebergavä-
gen 37, Kallinge. 
Kommunstyrelsen beslutade §145/2012 att återemittera ärendet för att utreda detaljplane-
ändringen. 
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan oktober 2011 
och har haft budgivning enligt bifogad budförteckning. Budgivarna har haft tillgång till av 
Sydostfastigheter Mäklarbyrå AB upprättad annons som redovisar följande: 
Servitut, planbestämmelser m m 
Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Väg, Officialservitut Område 
Rättigheter-last: Avtalsservitut Åvattenledning. 
Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Åvattenledning. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 60(129) 

 
Kommunfullmäktige 2012-06-20 

 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1962-01-29). 
 
Övrigt 
Röda huset har en ventilationsanläggning på vinden som även har återvinning. 
Fastigheten har idag inget taxeringsvärde, den är taxerad som en typ 825 specialenhet skolbyggnad. 
Om man ska ha den som bostad måste man anmäla detta till skattemyndigheten, och man ska också 
anmäla till 
Byggnadsnämnden i kommunen om att man ska använda fastigheten som bostad. Då måste troligt-
vis en detaljplaneändring göras. Detta hjälper kommunen till med. 
Energideklaration kommer inte att upprättas. 
För att affären ska genomföras krävs politiskt beslut i kommunfullmäktige, tidsmässigt tar detta ca 
1,5 månad. 
Det åligger köparen att undersöka fastighetens skick och gränser. 
Säljaren förbehåller sig rätt att fritt anta muntligt eller skriftligt bud, samt att hålla en efterföljande 
förhandling mellan de högsta budgivarna. 
 
Annonsunderlaget i sin helhet bifogas. 
Detaljplanen från 1961 redovisar: ”A Område för allmänt ändamål”. Detaljplan för områ-
det bifogas. 
En detaljplaneändring, att ändra från ”A Område för allmänt ändamål” till ”B Område för 
bostadsändamål” betingar en kostnad av ca 50 000 kr enligt Stadsarkitekt David Gillan-
ders. 
Fastigheten har nu en köpare, Kallinge Taxi AB, Ove Amilon och Kjell Amilon Kallinge. 
Köparen av för avsikt att göra om en del till lägenheter vilket erfordrar detaljplaneändring. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till Kommunfullmäktiges möte ska § 16 i avtalet skrivas om och det 
ska göras en kontroll med mäklaren om samma förutsättningar har getts till budgivarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kalleberga 3:4, Kallebergavägen 37, Kallinge till Kallinge 
Taxi AB, Ove Amilon och Kjell Amilon Kallinge för en köpskilling om 460 tkr samt att ge delega-
tion till Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Roger Fredriksson, M. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kalleberga 3:4, Kallebergavägen 37, Kallinge till Kallinge 
Taxi AB, Ove Amilon och Kjell Amilon Kallinge för en köpskilling om 460 tkr enligt bilaga 2 samt 
att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 
_____________________ 
Exp: 
Ola Liljerum 
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten  
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2012/64 

§ 181 Beslut att bevilja tilläggsäskande för ventilation och takbyte på Snäcke-
backsskolan 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §169/2012 2012-06-05, Tilläggsäs-

kande nytt yttertak och ventilation korridor 
80 Snäckebacksskolan 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §216/2012 2012-05-28, Tilläggs-
äskande nytt yttertak och ventilation korri-
dor 80 Snäckebacksskolan 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-23 Tilläggsäskande nytt yttertak och ven-
tilation korridor 80 Snäckebackssko-
lan  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-03-29 KF §84/2012 2012-03-29, Beslut om god-
kännande av renovering av Snäcke-
backsskolan, korridor 80, takbyte och 
ventilation 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-03-06 KS §70/2012 2012-03-06, Snäckebackss-
kolan, korridor 80, takbyte och ventilation 

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §58/2012 2012-02-27, Snäck-
ebacksskolan, korridor 80, takbyte och 
ventilation 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-20 Snäckebacksskolan, korridor 80, tak-
byte och ventilation  

   

 
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har haft ”nytt yttertak och ventilation korridor 80 Snäckebackssko-
lan” ute på anbud. Det visat sig att anbuden ligger över befintlig budget på 2,55 msek. För 
att kunna genomföra ventilationsdelen fattas det 1,2 msek och ytterligare 0,8 msek om ta-
ket skall bytas. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att ventilation måste bytas och det kommer att kunna 
genomföras för ett tilläggsäskande på 1,2 msek. 
Tekniska förvaltningen bedömer vidare att även taket måste bytas men inte nödvändigt för 
att man skall kunna byta ventilationen. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen ser 2 beslutsförslag. 
Godkänner ett tilläggäskande på 1,2 msek för att kunna genomföra ventilationen. 
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Godkänner ett tilläggäskande på 2,0 msek för att kunna genomföra ventilationen och tak-
byte. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tillägganslag på 2,0 mkr till Tekniska förvaltningens inve-
steringsbudget för ventilation och takbyte på Snäckebacksskolan. Finansiering sker genom extern 
kapitalanskaffning. De kostnader som följer av investeringen finansieras inom ramen för budget och 
plan. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tillägganslag på 2,0 mkr till Tekniska förvaltningens inve-
steringsbudget för ventilation och takbyte på Snäckebacksskolan. Finansiering sker genom extern 
kapitalanskaffning. De kostnader som följer av investeringen finansieras inom ramen för budget och 
plan. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomienheten  
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2012/170 

§ 182 Beslut att bevilja tilläggsäskande för brandlarm till Kallingeskolan   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §170/2012 2012-06-05, Tilläggsäs-

kande av medel för brandlarm Kallinges-
kolan 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §217/2012 2012-05-28, Tilläggs-
äskande av medel för brandlarm Kalling-
eskolan 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-30 Tilläggsäskande av medel för brand-
larm Kallingeskolan  

   

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Brandlarmet på Kallingeskolan uppfyller idag inte till fullo de krav som ställs för ett auto-
matiskt utrymningslarm (myndighetsanläggning) enligt BBR, inte heller vår policy eller de 
krav som vårt försäkringsbolag ställer.  
För övrigt finns det även stora brister i utrymningsvägar och utrymningsbelysningar, vilket 
uppkommit pga. verksamhetsförändringar och systemets ålder.   

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att man behöver påbörja att åtgärda problemen omgående 
för att klara ett färdigställande till våren 2013. Tekniska förvaltningen bedömer kostnaden 
till ca 1,8 Msek. 
Tillgängliga medel för åtgärd är 300 tkr (överäskade från 2011 till 2012 avseende åtgärder 
brandlarm Kallingeskolan). 
För att klara åtgärden föreslår Tekniska förvaltningen ett tilläggsäskade på 1 Msek. Reste-
rande medel (ca 500 tkr) förelås tas från projektet Brandskyddsarbete och att dessa flyttas 
från år 2013 till år 2012. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att KS godkänner ett tilläggsäskade på 1 Msek till Brand-
larm Kallingeskolan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tillägganslag på 1,0 mkr till Tekniska förvaltningen för 
brandlarm till Kallingeskolan samt att godkänna att  
500 tkr flyttas från 2013 års budget till år 2012 för att användas i rubricerat projekt.  
 
Finansiering sker genom extern kapitalanskaffning. De kostnader som följer av investeringen belas-
tar Tekniska förvaltningen och finansieras inom ramen för budget och plan. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tillägganslag på 1,0 mkr till Tekniska förvaltningen för 
brandlarm till Kallingeskolan samt att godkänna att  
500 tkr flyttas från 2013 års budget till år 2012 för att användas i rubricerat projekt.  
 
Finansiering sker genom extern kapitalanskaffning. De kostnader som följer av investeringen belas-
tar Tekniska förvaltningen och finansieras inom ramen för budget och plan. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomienheten 
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2012/195 

§ 183 Beslut om omfördelning av medel gällande ny gångväg utmed Bräkneån i Bel-
ganet   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §172/2012 2012-06-05, Ny gångväg 

utmed Bräkneån i Belganet 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §219/2012 2012-05-28, Ny gång-
väg utmed Bräkneån i Belganet 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Ny gångväg utmed Bräkneån i Belga-
net  

   

4 Handling 2012-05-15 Anhållan om att en promenadslinga an-
läggs intill Bräkneån i Belganet, Belganets 
samhällsförening 

   

 
Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Belganets samhällsförening har ansökt hos Tekniska förvaltningen om att en gångväg skall anläg-
gas intill Bräkneån mellan Bräknegården och Sjöholms snickeri, se bifogad kartskiss. 

Bedömning 
Ronneby kommun har varit i kontakt med Länsstyrelsen om möjlighet till bidrag, vilket Länsstyrel-
sen varit positiva till. Bidragsansökan har därför skickats in. 
I kontakterna med samhällsföreningen har Tekniska förvaltningen varit tydlig med att förutsättning-
arna för utbyggnaden samt dess skötsel skulle klargöras innan beslut om utförande fattas. Samhälls-
föreningen har därför klargjort att de tar på sig det fulla ansvaret för drift och skötsel, och markäga-
ren har godkänt att anläggningen utförs på dennes fastighet, se bifogade handlingar. 
Kostnad för åtgärden beräknas till 75tkr, varav 50% bekostas av bidragsmedel från Länsstyrelsen. I 
investeringsprojektet ”Försköning av de mindre tätorterna” finns 1000tkr avsatta till 2013, varför vi 
föreslår att 37,5tkr omfördelas till 2012 för genomförande av aktuellt projekt. Detta medför att ut-
byggnaden genomförs under förutsättning att bidrag erhålls enligt inskickad ansökan. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att KS omfördelar 37,5tkr från 2013 till 2012 avseende projektet 
”Försköning av de mindre tätorterna” för genomförande av gångväg i Belganet.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 37,5tkr från år 2013 till år 2012 avseende projektet 
”Försköning av de mindre tätorterna” för genomförande av gångväg i Belganet under förutsättning 
att länsstyrelsen beviljar bidrag på 50 % av projektkostnaden. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Erik Ohlson, V och Roger Fredriksson, M. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 37,5tkr från år 2013 till år 2012 avseende projektet 
”Försköning av de mindre tätorterna” för genomförande av gångväg i Belganet under förutsättning 
att länsstyrelsen beviljar bidrag på 50 % av projektkostnaden. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomienheten 
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2012/199 

§ 184 Beslut om tilläggsäskande till Tekniska förvaltningen för 2012   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §174/2012 2012-06-05, Extra tilläggs-

äskande till Tekniska förvaltningen för 
2012 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-29 KS AU §226/2012 2012-05-28, Extra 
tilläggsäskande till Tekniska förvaltningen 
för 2012 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-22 Extra tilläggsäskande till Tekniska 
förvaltningen för 2012  

   

 
Tekniska Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har gett Tekniska förvaltningen i uppdrag att redovisa möjliga drift-
åtgärder som kan genomföras under 2012 vid extra medeltilldelning. Fokus skulle läggas vid de 
åtgärder som om de inte genomförs blir till en framtida ”driftskuld”.  

Utredning 
Redovisning är genomförd genom en uppdelning mellan de olika enheterna. 
 

Målet för att kapitalförstöring inte skall inträffa är generell reinvestering inom en 20- års-
cykel som innebär att beläggningsunderhållet på återinvestering/år är 5%. 

Gatuenheten 

En rambesparing för beläggningsunderhållet har skett för år 2011 med 950 tkr och för år 
2012 med 1150 tkr. Detta innebär att gatuenheten 2 år i rad sänker återinvesteringsnivån 
till 3,8% /år vilket medför en väsentlig kapitalförstöring i gatunätet (underhållsberget ökar 
markant). 
Gatuenheten bedömer för år 2012 att målet 5% på återinvesteringsnivån/år kan  genomfö-
ras om 1150 tkr tillförs beläggningsunderhållet. 
Följande gator slopades inför budgetramen år 2012: 
Bräkne-Hoby: Ådalsvägen (Mölleskogsvägen – Aspvägen; 600 tkr) 
Bräkne-Hoby: Ekbacksvägen (Aspvägen – Bräknevägen; 100 tkr) 
Listerby:         Slättanäsvägen (Storsegelvägen – söder ut till vändzon; 300 tkr). 
Kallinge:         Skolvägen (Kockumsvägen – Mandelblomsvägen; 150 tkr). 
 

Trots årliga renoveringar av två st. lekplatser i kommunen har vi inte förmått att komma 
upp i en önskvärd standardnivå på lekplatsbeståndet i sin helhet. Samtidigt blir vi allt ofta-
re påminda om sambandet mellan barns ohälsa och inaktivitet och att intressanta lekmiljöer 
leder till ökad aktivitet hos barnen.  

Parkenheten 

För barnens utemiljöer och lekmöjligheter finns idag en rad olika styrdokument som har 
till avsikt att förbättra tillståndet. 
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 Till exempel Barnkonventionen, en handlingsplan från svenska riksdagen samt bygglag-
stiftningen. Kommunerna rekommenderas bland annat att ta fram en handlingsplan för 
barns lek- och utemiljöer i respektive kommun.  
Sådana här åtgärder är emellertid av mer långsiktig karaktär. Den nuvarande resurstilldel-
ningen för underhåll och renovering av lekplatser har varit oförändrad i många år och räck-
er långtifrån till för att kunna leva upp till de nya styrdokumenten som ovan beskrivits. Vår 
bedömning är att kommunen snarast bör upprätta en handlingsplan för kommunens lek-
platser. På kort sikt, dvs. under innevarande år, bör några punktvisa insatser genomföras 
för att stärka några av de mest publika lekanläggningarna. Varje åtgärd är dock förenlig 
med projekteringsinsatser varför denna insats begränsar omfattning på satsning. 
Förslaget är 300 tkr anslås för innevarande år att fördelas dels på lekplatsen i Lönnamoha-
gen (Kallinge) samt dels på Brunnsparkens lekplats (Ronneby). 
 

Kommunens kök är eftersatta avseende statusen på våra inventarier. Behoven här är jätte-
stora och nedan specificeras konkreta akuta behov på totalt 625 tkr: 

Kostenheten 

• Ny helugn på Vidablicksköket, 130 tkr. 
• Ny halvugn på Backens kök, 80 tkr. 
• Ny halvugn på Björklidens kök, 80 tkr. 
• Nya kylmoduler samt ny halvugn på Ålyckeköket, 135 tkr. 
• Ny grovdiskmaskin på Kallingeköket, 200 tkr. 

 

Kommunens fastighetsbestånd är i stort underhållsbehov, både på kort och lång sikt, något som är 
ett välkänt faktum. Dock är det så att ett flertal nödvändiga åtgärder kräver detaljutredningar mm 
varför vi inte fokuserat på dessa. Nedan redovisas förslag på åtgärder till en total kostnad om ca 
10,5 Mkr på vårt långsiktiga fastighetsbestånd som skulle medföra minskad underhållsskuld: 

Lokalförsörjningsenheten 

• Åtgärd av läckande tak på Listerbyskolan, 150 – 500 tkr. 
• Byte av ytterligare plåttak på vandrarhemmet i Brunnsparken, 300 tkr. 
• Byte av papptak på Biblioteket i Ronneby, 150 tkr. 
• Nytt tak och tilläggsisolering av Snäckebacksskolan korridor 80 (ej i projekt), 1200 tkr. 
• Byte av papp och läkt på Persborgshemmets tak, 530 tkr. 
• Byte av ventilationssystem på Persborgshemmet, 500 tkr. 
• Åtgärder vvs (värme) Kallinge sporthall (stor läckagerisk), 550 tkr. 
• Uppgradering VVS Hoby Sporthall, 500 tkr. 
• Utbyte av DUCAR för styrning av värme och ventilation (50 st så gamla att service ej kan 

erhållas), 2500 tkr. 
• Komplettering av befintligt projekt avseende Kallingeskolans brandlarm, 1000 tkr. 
• Byte från el till värmepump och ny cirkulationspump på brandstationerna i Hoby, Eringsbo-

da och Hallabro, 450 tkr. 
• Byte av tak på Karörestaurangen (stor läckagerisk), 500 tkr. 
• Byte av 4 st ventilationsaggregat på Skogsgårdsskolan, 800 tkr. 
• Byte av hängrännor samt del av tak Gamla brunnskontoret, 75 tkr. 
• Restaurering av söndervittrad skorsten (antikvarie) Gamla brunnskontoret, 200 tkr. 
• Målning samt mindre reparationer villa Flora, 500 tkr. 
• Målning samt mindre reparationer villa Viola, 500 tkr. 
• Målning samt fönsterlagning Kallvattenkuren, 260 tkr. 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår: 
-att Kommunstyrelsen tilldelar extra driftmedel till Tekniska förvaltningen för prioritering ur ovan-
stående sammanställning. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska förvaltningen tilläggsanslag om 11,5 Mkr under för-
utsättning att kommunen erhåller AFA-pengar. 
 
Kommunstyrelsen medges rätt att omdisponera medel inom ramen för anslaget. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska förvaltningen tilläggsanslag om 11,5 Mkr under för-
utsättning att kommunen erhåller AFA-pengar. 
 
Kommunstyrelsen medges rätt att omdisponera medel inom ramen för anslaget. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomienheten 
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2012/176 

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

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §175/2012 2012-06-05, Socialnämn-

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

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §178/2012 2012-05-14, Social-
nämndens ej verkställda beslut enligt 9 § 
och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om 
stöd och service till vissa funktionshindra-
de. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f§ Social-
tjänstlagen 

   

3 Handling 2012-05-04 Ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om 
stöd och service till vissa funktions-
hindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 
6f§ Socialtjänstlagen, kvartal 1, Soci-
alnämnden 

   

 
Socialnämnden § 80/2012 

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, första kvartalet, redovisas för nämn-
dens ledamöter. 
 
Individ och familjeomsorgen har inga ej verkställda beslut att redovisa för perioden. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet samt noterar att åtgärder en-
ligt redovisningen är påbörjade. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, och Kristina Valtersson, C. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet samt noterar att åtgärder en-
ligt redovisningen är påbörjade. 
_____________________ 
Exp: 
Socialnämnden 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 72(129) 

 
Kommunfullmäktige 2012-06-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

2012/174 

§ 186 Beslut att anta nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt 
för servering och detaljhandel med folköl för Ronneby kommun   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §176/2012 2012-06-05, Nya riktlinjer 

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

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §179/2012 2012-05-14, Nya riktlin-
jer för serverings- och provsmakningstill-
stånd samt för servering och detaljhandel 
med folköl, Ronneby kommun 

   

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

   

 
Socialnämnden § 70/2012 
 
Enhetschef Björn Petersson och alkoholhandläggare Esti Besedes föredrar ärendet och lämnar föl-
jande beslutsförslag. 

Sammanfattning 
Statens Folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna 
för alkoholservering ska utformas. Bakgrunden är att de riktlinjer som finns i dag skiljer sig mycket 
åt i fråga om omfattning, detaljnivå och aktualitet.  
 
Kommunerna kan låta riktlinjerna ingå i ett alkoholpolitiskt program. De bör vara politiskt förank-
rade och beslutade av högsta ledningen. Riktlinjerna ska också vara kända hos allmänheten. Riktlin-
jerna ska vidare spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. De bör därför revi-
deras regelbundet, förslagsvis vid varje valår. 
 
Alkohollagen (2010:1622) är en social skyddslagstiftning, vars syfte är att begränsa alkoholens ska-
deverkningar samt andra negativa effekter som en oansvarig servering av alkohol kan medföra. Ex-
empel på sådana effekter är ett ökat antal våldsbrott, skadegörelse och trafikolyckor. I Ronneby 
kommun ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt och hänsyn skall tas till männi-
skors hälsa och trygghet. Tillståndshavaren skall vara förutseende i sin servering och se till att ord-
ning och måttfullhet råder på serveringstället. Utgångspunkten är att skyddet för människors hälsa 
går före företagsekonomiska eller näringspolitiska hänsyn, då man prövar en ansökan eller när 
eventuella sanktioner blir aktuella.  
 
Enligt alkohollagen1

                                                           
1 Lag 2010:1622, trädde i kraft 1 januari 2011  

 skall kommunerna tillhandahålla information om vad som gäller enligt lagen 
och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen.  
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Det huvudsakliga syftet med kommunens riktlinjer är att tydliggöra vad som förväntas av den som 
söker, eller redan har ett serveringstillstånd, samt för att säkerställa likabehandling av ansökningar 
om serveringstillstånd inom kommunen. Riktlinjerna innehåller en sammanställning av vad som 
gäller enligt lag och andra författningar, samt vilka hänsyn som kommunen tar till lokala förhållan-
den vid tillståndsprövningen. Förutom att säkra en förutsebarhet, skapas också goda förutsättningar 
för att tillståndsgivningen kan ske rättssäkert, snabbt och effektivt.  
 
Socialnämnden kan inte enbart hänvisa till riktlinjerna, som grund för att avslå en ansökan om 
provsmaknings- eller serveringstillstånd. Det krävs också andra konkreta omständigheter som talar 
emot beviljandet. Exempel på detta är Polisens och Miljöförvaltningens remissyttranden. Avslags-
beslut och andra negativa beslut kan prövas i förvaltningsdomstol, vilken avgör mål i de fall Social-
nämnden och motparten inte är överens. 
 
De grundläggande förutsättningarna för att beviljas serveringstillstånd är att sökanden är lämplig, 
har kunskaper i alkohollagstiftningen, att det vid stadigvarande tillstånd finns ett kök som tillhanda-
håller lagad eller på annat sätt tillredd mat samt att lokalen har ett godkänt brandskydd. Vid bedöm-
ning av lämpligheten tas hänsyn till sökandens vandel, skötsamhet ur ett ekonomiskt perspektiv 
samt omständigheter i övrigt.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ändra ärendemeningen så att serveringstillstånd står först, därefter prov-
smakning. 
 
Tillstyrka förslag till nya Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl. 
 
Översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta nya Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd 
samt för servering och detaljhandel med folköl. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Margareta Yngveson, S, Ingrid Karlsson, S, Kristina Val-
tersson, C, Roger Gardell, FP, Peter Bowin, V, Tomas Lundberg, M, Anders Bromée, M, Kenneth 
Michaelsson, C och Erik Ohlson, V. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist yrkar att ärendet återremitteras och sänds på remiss till Polisen och Folkhälso-
rådet. 
 
Margareta Yngveson yrkar att i det fall ärendet inte återremitteras att på sidan 11 bör ersätts med 
ska, företrädesvis respektive huvudsakligen stryks, och att på sidan 14 bör ersätts med ska. 
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Ingrid Karlsson och Erik Ohlson yrkar att serveringstiden ej ändras utan blir som innan, d v s mel-
lan kl 11.00 – 02.00. 
 
Roger Gardell yrkar att på sidan 14 ersätta bör med ska. 
 
Anders Bromée yrkar att på sidan 11 byts arrangemanget mot evenemanget. 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunfullmäktige avslår 
detsamma.  
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till återremiss 
Nej-röst för avslag på återremiss 
 
Omröstningsresultat 
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 19 ja-röster och 29 nej-
röster. Kommunfullmäktige beslutar således att som en minoritetsåterremiss återremittera ärendet 
till Kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen, och att ärendet sänds 
på remiss till Polisen och Folkhälsorådet. 
_____________________ 
Exp: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen  
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2012/39 

§ 187 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna JanAnders Palm-
qvist, S och Jan-Eric Wildros, S, om lärlingsbyggen   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §177/2012 2012-06-05, Besvarande 

av motion från kf-ledamot JanAnders 
Palmqvist, S om lärlingsbyggen 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §180/2012 2012-05-14, Besvaran-
de av motion från kf-ledamot JanAnders 
Palmqvist, S om lärlingsbyggen 

   

3 Handling 2012-05-04 Remissyttrande Utbildningsnämnden, 
motion om lärlingsbyggen, Remissytt-
rande Utbildningsnämnden, motion 
om lärlingsbyggen 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-04 Förslag till beslut, motion om lärlingsbyg-
gen  

   

5 Handling 2012-03-20 Yttrande över motion om lärlingsbyggen, 
Tekniska förvaltningen 

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-01-25 KF §26/2012 2012-01-26, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeleda-
möterna JanAnders Palmqvist, S och 
Jan-Eric Wildros, S, om lärlingsbyg-
gen 

   

7 Handling 2012-01-25 Motion om lärlingsbyggen, JanAnders 
Palmqvist 

   

 
Johan Sandevärn presenterar sig. Därefter lämnas följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
JanAnders Palmqvist och Jan-Eric Wildros har inkommit med en motion med förslaget att 
kommunen snarast möjligt påbörjar byggandet av Hulta förskola som ett lärlingsbygge på 
grund av den höga ungdomsarbetslösheten i länet. Man hänvisar till en motion från Lars 
Hildingsson (S) i Karlskrona som pekar på kommunstartade lärlingsbyggen som en lös-
ning. 
 
Förslaget har varit remitterat till Utbildningsnämnden och Tekniska förvaltningen. Remiss-
instansernas synpunkter lyder som följande: 
 
Utbildningsnämnden menar att det inte går att bedöma de tekniska möjligheterna att driva 
byggnationen i kommunens regi på det sätt som beskrivs i motionen. Dock ser man positivt 
på möjligheterna i upphandlingsförfarandet att ställa krav på viss lärlingsomfattning samt 
att Utbildningsförvaltningen har ett moraliskt ansvar för att eleverna får ett yrkesbevis. 
Utbildningsnämnden föreslår att bejaka motionärernas förslag 
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Tekniska förvaltningen håller med om att den höga ungdomsarbetslösheten är ett stort pro-
blem och välkomnar möjligheter till att lösa ungas arbetssituation. Dock anser man det inte 
som möjligt att tidigarelägga byggstarten av Hulta förskola som ett lärlingsbygge. Anled-
ningarna till detta är att tidigareläggning blir svårt på grund av överklaganden av detaljpro-
cessen samt möjlig utredning om förskolan skulle kunna vara ett potentiellt pilotprojekt 
inom Cradle to Cradle.  
 
Man anser även att utefter definitionen av ett lärlingsbygge av Lars Hildingsson (S) i 
Karlskrona att "ett lärlingsbygge innebär att lärlingar tillsammans med handledare utför ett 
projekt åt kommunen och därigenom får den arbetserfarenhet som behövs för att slutföra 
sin utbildning", det i dagsläget på Ronneby kommun varken finns handledningsresurser, 
personal eller kompetens att genomföra projektet. Att genomföra projektet som ett lär-
lingsbygge riskerar att göra för stort avkall på de samordnings och garantimöjligheter som 
upphandling av totalentreprenad med stöd av ABT06 utgör. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår att motionen avslås och att man i upphandlingsförfarandet 
ställer krav på att upphandlat företag använder sig av en viss mängd lärlingar vid genomfö-
randet. Liknande förfarande har skett i bl.a. byggnation av förskola i Göteborg genom ett 
samarbetsprojekt mellan Göteborgs kommun, Wäst-Bygg och Arbetsförmedlingen.  

Bedömning 
Med hänvisning till inkomna yttranden från Tekniska förvaltningen och Utbildningsnämn-
den bedöms motionen som besvarad.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäkti-
ge: 
- Att med hänvisning till inkomna yttranden från Tekniska förvaltningen och Utbildnings-
nämnden avslå motionen att starta byggandet av Hulta förskola som ett lärlingsbygge;  
- Men att utreda möjligheterna till att i upphandlingsförfarandet ställa krav på att en viss 
mängd lärlingar tas in vid genomförandet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till inkomna yttranden från Tekniska för-
valtningen och Utbildningsnämnden avslå motionen att starta byggandet av Hulta förskola 
som ett lärlingsbygge. 
  
Utreda möjligheterna till att i upphandlingsförfarandet ställa krav på att en viss mängd lär-
lingar tas in vid genomförandet. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till inkomna yttranden från Tekniska för-
valtningen och Utbildningsnämnden avslå motionen att starta byggandet av Hulta förskola 
som ett lärlingsbygge. 
  
Utreda möjligheterna till att i upphandlingsförfarandet ställa krav på att en viss mängd lär-
lingar tas in vid genomförandet. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen 
JanAnders Palmqvist 
Jan-Eric Wildros 
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2012/175 

§ 188 Beslut om en utformning av Internationell strategi för Ronneby kommun   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §178/2012 2012-06-05, Internationell 

strategi för Ronneby kommun 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §181/2012 2012-05-14, Internatio-
nell strategi för Ronneby kommun 

   

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

   

 
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Världen blir allt mer globaliserad, en utveckling som i hög grad påverkar Ronneby kommun. Den 
tekniska utvecklingen har bidragit till nya sätt att både kommunicera och resa vilket har krympt vår 
värld i tid och rum. Att samtala, samarbeta eller bedriva affärer med andra människor i Brasilien, 
Kina eller Uganda är inte märkvärdigare än att hälsa på grannen. I och med globaliseringen ökar 
möjligheterna till samarbeten över gränserna, kunskapsutbyten, affärer och samhällsutveckling. 
Samtidigt som möjligheterna ökar har även globaliseringen sina baksidor. Globala problem som 
klimatförändringar, miljöförstöring, finanskriser, sjukdomar, väpnade konflikter och flykting-
strömmar blir allt mer lokala. 
Sveriges inträde i den Europeiska Unionen (EU) 1994 har i största grad intensifierat internationali-
seringen. Var femte lag som antas i Sverige idag är en direktföljd av medlemskapet i EU och unge-
fär 70 procent av EU-lagstiftningen genomförs på kommunal nivå. EU-samarbetet innebär ramverk 
som förpliktigar men öppnar också upp för nya möjligheter till samarbete över gränserna bland an-
nat genom olika former av finansieringsstöd. 
Omvärlden har blivit vår närvärld och de internationella frågorna är i högsta grad utvecklingsfrågor 
som Ronneby kommun behöver förhålla sig till. Genom att göra det internationella arbetet en del av 
kommunens dagliga verksamhet kan kommunen dra så stor nytta som möjligt av de möjligheter 
som finns. 
 
Varför en internationell strategi? 
I en kartläggning utförd av SKL under 2008 om medlemmarnas internationella engagemang visade 
att 54 % av kommunerna hade upprättat något slags styrdokument för det internationella arbetet. 
Arbetet med styrdokument beskrivs av flera tillfrågade kommuner som en nödvändighet, både för 
att legitimera det internationella arbetet, men också för att skapa en tydlighet kring hur kommunen 
skall arbeta internationellt. Detta är en bild som överensstämmer med den som förmedlats under 
diskussion med EU-samordnare i länets övriga kommuner. 
 
Regional jämförelse 
Genomen en enkel kommunjämförelse står det klart att organisationen av det internationella arbetet 
och användandet av strategier ser olika ut. Samtliga kommuner har avsatt personal för att arbeta 
med de internationella frågorna i form av antingen en internationell samordnare, EU-samordnare 
eller verksamhetsutvecklare. Av Blekinge läns fem kommuner har tre upprättat styrdokument för 
det internationella arbetet. 
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Sölvesborg 
Sölvesborgs kommuns har inrättat en strategi för EU- och internationellt arbete. Strategin, antagen 
av kommunfullmäktige 2007 definierar bakgrunden, syftet och målen med kommunens internatio-
nella arbete fördelat på prioriterade område samt vilken ansvarsfördelning som finns inom kom-
munkoncernen. 
Karlshamn 
 
Karlshamns kommun har inrättat ett program för det internationella arbetet antagen av kommun-
fullmäktige 2010. För närvarande pågår ett revideringsarbete som skall stå klart under våren. Det 
internationella programmet beskrivs som ett vägledande dokument för internationella arbetet i hela 
kommunkoncernen och alla dess verksamheter. Karlshamns kommuns internationella program de-
finierar, precis som Sölvesborgs kommuns strategi, bakgrunden, syftet till och målen med kommu-
nens internationella arbete, beskrivning av prioriterade områden samt en ansvarsfördelning. I det 
kommande arbetet med det internationella programmet kommer handlingsplaner arbetas fram i var-
je nämnd. 
Karlskrona 
 
Karlskrona kommun har inrättat en internationell handlingsplan för det internationella arbetet som 
antogs av kommunstyrelsen 2007. Precis som Sölvesborgs kommuns strategi och Karlshamn kom-
muns program så definierar Karlskrona kommuns internationella handlingsprogram bakgrunden, 
syftet, målet och ansvarsfördelningen för kommunens internationella arbete.  
Olofström 
 
Olofströms kommun har i dagsläget inte inrättat något styrdokument för kommunens internationella 
arbete.  
 
En internationell strategi för Ronneby kommun skulle således kunna vara ett bra verktyg för att 
skapa en vision, definierad målsättning och engagemang kring det internationella arbetet. Strategin 
kan också innebära ett bra ramverk och peka ut tydliga prioriteringar för arbetet och definiera de 
resurser som finns. 
 
Metod 
Arbetet med att formulera en internationell strategi föreslås utgå från två arbetsgrupper, en beståen-
de av tjänstemän och den andra av politiker. Vardera grupp utgörs lämpligen av 6-10 personer, först 
och främst  personer med ett intresse för frågorna och som arbetar strategiskt. 
Arbetsgrupperna genomför med stöd av processledaren bakgrunds- och omvärldsanalyser för att 
identifiera kommunens internationella läge. Hur ser det internationella arbetet ut på kommunen just 
nu, vilka resurser och vilken kompetens finns illgänglig samt vilka trender i omvärlden behöver 
kommunen förhålla sig till?  
Utefter detta formuleras en vision för det internationella arbetet samt målformuleringsarbete relate-
rat till Ronneby kommuns antagna visioner och mål. Vilka områden bör prioriteras utefter de visio-
ner som finns och pågående samt kommande trender? Slutligen görs en finansieringsanalys för att 
definiera tillgängliga resurser.  
Arbetsgruppernas arbete ligger till grund för ett utkast till strategi som skickas på remissrunda innan 
beslut fattas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
EU-coach 
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Socialfondsprojektet EU-kompetens Småland-Blekinge har under året påbörjat arbetet med att höja 
tjänstemännens och politikernas kompetens på EU-området. Inom ramen för projektet finns möjlig-
het för 6 kommuner att få hjälp av en EU-coach.  
Det EU-coachen kan hjälpa kommunen med är stöd i arbetet med det internationella arbetet genom 
att analysera nuläge och tidigare erfarenheter, kommunens måldokument ur ett internationellt per-
spektiv, samt att stödja arbetet för att formulera en internationell handlingsplan/strategi.  
För att få hjälp av EU-coachen behövs en långsiktighet i kommunens visioner och prioriteringar, tid 
och resurser avsatta för arbetet, politisk delaktighet samt en processledare på kommunen som kan 
driva det interna arbetet framåt. Detta innebär för Ronneby kommuns del arbetstiden avsatt av 
tjänstmän och politiker som deltar i arbetsgruppernas arbete samt processledningsarbetet av den 
internationella samordnaren.  
Ansökan om att få stöd av EU-coach skall göras till projektet senast den 31 maj. 
Tidplan 
31 maj - Ansökan till EU-kompetens Småland Blekinge för att få hjälp av EU-coach 
Maj-Augusti - Skapa arbetsgrupper, förberedande arbete 
September - "Kick-off" för arbetet med Ronneby kommuns internationella strategi 
September-December - Bakgrunds- och omvärldsanalys, vision och strategiarbete, finansieringsana-
lys 
December-Februari - Formulering och revidering av utkast 
Mars - Beslut i KS och KF 
Mars-juni - Framtagning av handlingsplaner 

Bedömning 
En internationell strategi för Ronneby kommun bedöms som ett bra verktyg för att skapa en vision, 
definierad målsättning och engagemang kring det internationella arbetet. Strategin kan också inne-
bära ett bra ramverk och peka ut tydliga prioriteringar för arbetet och definiera de resurser som 
finns. De resurser som behövs avsättas för detta arbete är arbetstid för deltagande politiker och 
tjänstemän samt för den internationella samordnaren som processledare. 
 
Möjligheten till stöd från en EU-coach inom ramen för projektet bedöms som en eftersträvansvärd 
stödfunktion i arbetet med en internationell strategi för Ronneby kommun. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen: 
Att en internationell strategi skall skrivas fram för Ronneby kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en internationell strategi skall skrivas fram för Ronneby kommun. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att en internationell strategi skall skrivas fram för Ronneby kommun. 
_____________________ 
Exp: 
Johan Sandevärn
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2011/39 

§ 189 Beslut om antagande av Generellt kvalitetsprogram för planering och byggan-
de i Ronneby kommun   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §179/2012 2012-06-05, Kvalitetspro-

gram för planering och byggande i Ron-
neby kommun Kilen 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §198/2012 2012-05-28, Kvalitets-
program för planering och byggande i 
Ronneby kommun Kilen 

   

3 Handling 2012-05-18 Ingress till kvalitetsprogram Kilen    
4 Handling 2012-04-25 Kilen - anmälan om miljöteknisk under-

sökning, Miljö- och hälsoskyddsenheten 
   

5 Remissvar utg. remiss 2012-03-22 Remissyttrande gällande generellt kvali-
tetsprogram för planering och byggande i 
Ronneby MBN § 68/2012, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-02-07 KS §32/2012 2012-02-07, Kvalitets-
program för planering och byggande i 
Ronneby kommun Kilen 

   

7 Beslut allmänt ärende 2012-01-27 KS AU §23/2012 2012-01-30, Kvali-
tetsprogram för planering och byggan-
de i Ronneby kommun Kilen 

   

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-23 Kvalitetsprogram för planering och 
byggande i Ronneby kommun Kilen  

   

 
Planarkitekt Karin Eklund lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I samband med arbetet kring Kilen har tankar gällande hållbar planering och byggande konkritise-
rats i ett sk generellt kvalitetsprogram, med utgångspunkt från principerna bakom Cradle to Crad-
le®. Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun godkändes för att 
skickas ut på remiss till kommunala bolag, nämnder och rådgivande organ av Kommunstyrelsen, 
KS § 39/2012. Nedan stående remissvar har inkommit till.  
Samtliga ser positivt på programmet som helhet och anser att det är viktiga frågor som lyfts. Nedan 
följer en sammanfattning av inkomna remissvar.  

Utbildningsnämnden menar att tankesättet i kvalitetsprogrammet samspelar med de statliga styrdo-
kumenten och läroplanerna för skolan. Man vill dock betona vikten av att kompetens finns i den 
kommunala organisationen för att säkerställa att programmet följs.  

Socialnämnden vill understryka behovet av ett förtydligande vad gäller variation i olika boendefor-
mer och funktioner. Det bör framgå att begreppet avser olika storlekar och ägandeformer på bostä-
derna samt anpassning till personer med funktionsnedsättning.  
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Kommunala rådet för funktionshinder (KFR) menar att det är hög tid att agera då både människor 
och djur drabbas av nya allvarliga sjukdomar p.g.a. att det vi har omkring oss innehåller farliga ke-
mikalier som leder bl.a. till allergier och hormonstörningar. Vidare anser KFR att det är ytterst an-
geläget att de får möjlighet att yttra sig vid kommande byggnationer i Ronneby kommun.  

Miljö- och energirådet ser gärna att programmet används även vid byggandet av den nya förskolan i 
Hulta. Rådet föreslår att varje fokusområde förses med en ”roadmap” för att bättre exemplifiera vad 
man kan arbeta med och att begreppet ”den sociala mångfalden” ska tydliggöras bättre.  

Tekniska förvaltningen ser att kvalitetsprogrammet kan förbättra den kommunala styrningen inom 
projektverksamheten. Det är i dagsläget är svårt att överblicka vilka kommunala mål och policys 
som påverkar vilka processer. För att det inte ska innebära merarbete och projektförseningar måste 
arbetet hanteras centralt för att möjliggöra överblickbarheten för projektledare och förvaltare. 

Vidare anses det på sikt bra att upprätta projektspecifika kvalitetsprogram men att det inledningsvis 
kommer att medföra många frågeställningar både avseende ekonomi, utförande och upphandlings-
förfarande. Processen måste förtydligas kring hur och av vem det detaljerade kvalitetsprogrammet 
ska upprättas och vilka som ska vara delaktiga vid upprättandet av ”roadmap”.  

Skrivning om att det detaljerade kvalitetsprogrammet skall upprättas tillsammans med aktuella 
byggherrar är tveksam eftersom det är kommunen som är byggherrar för sina egna byggprojekt. På 
samma sätt är det osäkert om upprättandet av ”roadmaps” bör ske i samråd med byggbolagen, efter-
som dessa kommer in i kommunens projekt först efter avslutad upphandling enligt LOU. De bör 
även beskrivas av vem/vilka de specifika programmen skall fastställas eftersom det med stor sanno-
likhet medför tidsmässiga och ekonomiska konsekvenser.   

För att inte få försämrad framdrift på samtliga projekt anser Tekniska förvaltningen att ett fåtal pi-
lotprojekt inom olika verksamhets- och typområden skall utses vartefter dessa utvärderas för konti-
nuerlig implementering till övriga projekt- och förvaltningsverksamhet.  

Fritid- och kulturnämnden anser att fokusområdet ”social mångfald” bör kompletteras med ung-
domsperspektivet vid bebyggelse samt att den konstnärliga utsmyckningen, estetiken finns med i 
kvalitetsprogrammet.  

Folkhälsorådet anser att vid framtagandet av specifika kvalitetsprogram bör det konkritseras hur 
miljöer ska fungera för alla människor som ska använda den. Vidare understryker Folkhälsorådet 
vikten av att planera och bygga för blandade upplåtelseformer, vilket gynnar variation som medför 
att stadsdelen blir tillgänglig för fler människor i olika åldrar och med olika socioekonomisk bak-
grund. På detta sätt bjuder man in till möten som kan minska främlingskap och främja integration.  

Lokala brottsförebyggande rådet ser positivt på att den sociala dimensionen av hållbarhet lyfts fram 
och vid framtagande av specifika kvalitetsprogram bör det konkritiseras hur brottsförebyggande 
aspekter tas till vara i planering och byggande. Man bör planera för ett samhälle där människor vill 
och vågar röra sig och att göra stråken trafikerade samt att bygga bort barriärer, prång och mörka 
partier. Många grupper måste delta i arbetet, alltifrån arkitekter och byggherrar till kommunala för-
valtningar, företag och polis.  

Av flertalet yttranden framgick även att man önskar en populärversion av programmet för spridning 
av programmet till allmänhet och särskilt berörda.  

Bedömning 
Det generella kvalitetsprogrammet revideras genom förtydligande av begreppet ”social mångfald” 
samt faktorer som berör detta ämne. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 83(129) 

 
Kommunfullmäktige 2012-06-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Det är en kvarstående arbetsprocess hur de specifika kvalitetsprogrammen ska tas fram och följas 
upp. Arbetet med Kilen kommer utgöra grunden till detta och följas upp med en arbetsbeskrivning 
inför kommande projekt. En förvaltningsövergripande grupp bör organiseras under ledning av 
Kommunstyrelsen där de aktuella kompetenserna från övriga förvaltningar tas med vid framtagande 
av respektive projektspecifikt program.  Kunskap i specifika frågor kan även hämtas från konsulter 
och fackmän. De specifika kvalitetsprogrammen slås fast av Kommunfullmäktige.  

En ”roadmap” för varje fokusområde anses inte vara aktuellt då det kan bli vilseledande eftersom 
det endast är exempel som belyses i det generella kvalitetsprogrammet. De specifika kvalitetspro-
grammen ska dokc innehålla en detaljerad roadmap för varje fokusområde.  

Det generella kvalitetsprogrammet fokuserar inte den konstnärliga utsmyckningen av staden. Dessa 
aspekter kommer dock in under rubriken social mångfald, där syftet den byggda miljön har en stor 
betydelse för människors välbefinnande. I detta kommer även estetiken och att smycka staden in 
som en naturlig del.  

Det generella kvalitetsprogrammet kommer även att göras mer lättillgängligt och presenteras på ett 
sätt som både är informativt och överskådligt. 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen godkänner Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby 
kommun och skickar vidare till Kommunfullmäktige för antagande.   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i 
Ronneby kommun.   
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i 
Ronneby kommun.   
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kristina Eklund 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 84(129) 

 
Kommunfullmäktige 2012-06-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/81 

§ 190 Beslut om återköp av tomtmark avseende Kontrollen 7 och 8 samt att 4 tomter 
görs byggklara   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Förslag till avtal     

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §181/2012 2012-06-05, Kontrollen 7 
och 8 - Återköp av tomtmark 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §201/2012 2012-05-28, Kon-
trollen 7 och 8 - Återköp av tomtmark 

   

4 Handling 2012-04-20 Återköp av tomtmark Kontrollen 7 och 8 

§ 91/2012, Miljö- och byggnadsnämnden 
   

5 Beslut allmänt ärende 2012-03-09 KS AU §79/2012 2012-03-12, Kontrollen 7 
och 8 - Återköp av tomtmark 

   

6 Handling 2012-02-28 Kontrollen 7 och 8 - Återköp av 
tomtmark, Miljö- och byggnadsnämn-
den 

   

 
 
Miljö- och byggnadsnämnden § 91/2012 

Sammanfattning 
GK Markförvaltning i Ronneby AB, Kjell Olsson, Sjöborrevägen 3, 372 73 Ronneby. 
 
Ronneby kommunfullmäktige beslutade 2009-12-17, § 294 att sälja tomterna Kontrollen 7 och 8 till 
rabatterat pris 50 000 kronor / tomt för att en köpare till båda tomterna skulle kunna samordna 
sprängningsarbetena på tomterna och bebygga dem. Sprängningsarbetena skulle bli så kostsamma 
att tomterna mer eller mindre sågs som osäljbara till ordinarie pris. Tyvärr har konjunkturen och 
lånesituationen gjort att tomterna fortfarande inte är sprängda, bebyggda eller vidaresålda. GK 
Markförvaltning ansöker nu om att kommunen köper tillbaka tomterna för  
115 000 kronor. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-02-16, § 44 att avstyrka ett återköp av tomterna och 
att skjuta upp tidpunkten för byggnationsskyldigheten och utdömande av vite i 5 år. Ärendet över-
sändes till kommunstyrelsens arbetsutskott som återremitterade det till miljö- och byggnadsnämn-
den för vidare utredning om helheten för tomterna Kontrollen 7 och 8 och Springaren 2 och 3.  

Bedömning 
På område 2 på Hjorthöjden finns 5 tomter lediga. Två av dessa (Kontrollen 7 och 8) behöver bety-
dande sprängning för att bli byggklara. Två andra tomter (Springaren 2 och 3) behöver fyllas myck-
et. I avtalet om rabatterad försäljning fanns villkoret att sprängmassorna från Kontrollen 7 och 8 
skulle användas för att fylla upp på Springaren 2 och 3. Kommunen bör själv samordna sprängning-
en och fyllningen för att göra tomterna byggklara och därmed försäljningsbara.  
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Tomternas pris: 
Kontrollen 7: 152 680 kr, såld för 50 000 kr 
Kontrollen 8: 155 240 kr, såld för 50 000 kr 
Springaren 2: 142 240 kr 
Springaren 3: 139 760 kr 
(Springaren 1: 145 400 kr) 
 
Kostnaden för sprängning och fyllning för att göra tomterna byggklara beräknas till (cirkapris): 
Kontrollen 7: 300 000 kr 
Kontrollen 8: 300 000 kr 
Springaren 2: 100 000 kr 
Springaren 3: 100 000 kr 
(Springaren 1: 50 000 - 200 000 kr) 
 
Fyllnadsmassor från Kontrollen 7 och 8 beräknas kunna användas på Springaren om de grävs ner. 
För att fylla upp på Klubban krävs krossgrus. Springaren 1 kan om man placerar huset så att berget 
behålls och därmed slipper sprängning, klara sig med ca 50 000 kronor för fyllning. 
 
På Hjorthöjden finns 1 såld men fortfarande obebyggd tomt, Klubban 3. Tomten beräknas bli bygg-
klar för ca 100 000 kr fyllning och antas inte komma ifråga för återköp för att göra den byggklar. 
Dock står det i köpeavtalet: 
" Köparen är skyldig att inom tre år från köpebrevets upprättande ha uppfört bostadshus på fastighe-
ten. Är denna skyldighet inte uppfylld, ska Köparen till Kommunen omgående utbetala ett vite om 
50 procent av köpeskillingen. 
Kommunen genom dess Kommunstyrelse, kan, om synnerliga skäl föreligger, i beslut bevilja un-
dantag från skyldigheten enl 2 st." Köpebrevet upprättades 2009-04-30. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker ett återköp av tomterna Kontrollen 7 och 8 för att göra 4 
tomter byggklara. 
 
Ärendet översändes till kommunstyrelsen för beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att återköp görs av tomterna Kontrollen 7 och 8 för vardera 50 tkr 
samt att 4 tomter görs byggklara. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återköp görs av tomterna Kontrollen 7 och 8 för vardera 50 tkr 
samt att 4 tomter görs byggklara. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomienheten  
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2012/181 

§ 191 Beslut om detaljplan för nytt verksamhetsområde vid Östra Infarten   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §183/2012 2012-06-05, Detaljplan för 

nytt industriområde vid Östra Infarten 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §204/2012 2012-05-28, Detaljplan 
för nytt industriområde vid Östra Infarten 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Detaljplan för nytt industriområde vid 
Östra Infarten  

   

 
Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Intresset för industrietableringar inom Sörbydalområdet gör att behov av nytt industriom-
råde aktualiserats. Intill Waterjetområdet finns en detaljplan som tillåter industri men mar-
kens beskaffenhet gör att det anses för dyrt att exploatera för tillfället. Marken intill östra 
infarten bedöms vara möjlig för etablering av ett nytt industriområde. Endast en mindre del 
av marken är i kommunens ägo. Detaljplan behöver upprättas för området. Första fasen i 
planarbetet är att genomföra en geoteknisk undersökning samt en markavvägning. Kontakt 
med markägarna om markköp eller exploateringsamverkan behöver tas. 
 
Kostnaderna för inledningsfasen bedöms uppgå till cirka 500000 kr - 150 tkr för geoteknik, 
50 tkr markavvägning, 200 tkr för upprättandet av detaljplanen, 100 tkr diverse. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja tekniska utredningar 
för ett nytt industriområde. 
 
Kommunstyrelsen anslår 500 tkr för exploatering av industriområdet Östra Infarten (Gäres-
tad 1:13 mfl). Exploateringskostnader finansieras löpande genom kortfristig upplåning av 
medel. Amortering av den kortfristiga upplåningen sker i takt med försäljning av exploate-
rad mark. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja tekniska 
utredningar för ett nytt verksamhetsområde vid Östra Infarten. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 500 tkr för exploatering av verksamhetsområdet 
Östra Infarten (Gärestad 1:13 mfl). Exploateringskostnader finansieras löpande genom 
kortfristig upplåning av medel. Amortering av den kortfristiga upplåningen sker i takt med 
försäljning av exploaterad mark. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 500 tkr för exploatering av verksamhetsområdet 
Östra Infarten (Gärestad 1:13 mfl). Exploateringskostnader finansieras löpande genom 
kortfristig upplåning av medel. Amortering av den kortfristiga upplåningen sker i takt med 
försäljning av exploaterad mark. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Ekonomienheten 
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2012/200 

§ 192 Ansökan om ny timtaxa för bygg- och planenheten 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §184/2012 2012-06-05, Ansökan om 

ny timtaxa för bygg- och planenheten 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §205/2012 2012-05-28, Ansökan 
om ny timtaxa för bygg- och planenheten 

   

3 Handling 2012-05-16 Ansökan om ny timtaxa för bygg- och 
planenheten, Miljö- och byggnads-
nämnden 

   

 
Miljö- och byggnadsnämnden § 126/2012 

Sammanfattning 
Timtaxan för handläggning enligt PBL har hittills varit samma som för taxa för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken. Förslag till höjning av timtaxan enligt taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken m fl har antagits av miljö- och byggnadsnämnden.  
Därför föreslås att timtaxan enligt plan- och bygglagen sätts till samma nivå som timtaxa 
enligt miljöbalken m fl, d v s 880 kr/h med basår 2011 samt att nämnden bemyndigas att 
årligen justera timtaxan efter september månads konsumentprisindex. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden anhåller om ny timtaxa för plan- och byggenheten (880 kr) 
fr.o.m. 1 juli 2012 samt att kapitel 2 administrativa rutiner plan- och bygglovstaxa 
kompletteras med följande avsnitt: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med 
en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex med 
september 2011 som jämförelsemånad. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden anhåller om ny timtaxa för plan- och byggenheten (880 kr) 
fr.o.m. 1 juli 2012 samt att kapitel 2 administrativa rutiner plan- och bygglovstaxa 
kompletteras med följande avsnitt: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med 
en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex med 
september 2011 som jämförelsemånad. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar om ny timtaxa för plan- och byggenheten (821 kr) fr.o.m. 1 
juli 2012 samt att kapitel 2 administrativa rutiner plan- och bygglovstaxa kompletteras 
med följande avsnitt: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med 
en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex med 
september 2011 som jämförelsemånad. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ny timtaxa för plan- och byggenheten (821 kr) fr.o.m. 1 
juli 2012 samt att kapitel 2 administrativa rutiner plan- och bygglovstaxa kompletteras 
med följande avsnitt: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med 
en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex med 
september 2011 som jämförelsemånad. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
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2012/161 

§ 193 Beslut om antagande av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens om-
råde med flera   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-11 Komplettering till Kommunfullmäktige 20 

juni 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §185/2012 2012-06-05, Förslag till 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbal-
kens område m fl 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §206/2012 2012-05-28, För-
slag till taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område m fl 

   

4 Handling 2012-05-23 Kompletteringt ill ksau 28 maj    

5 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §176/2012 2012-05-14, Förslag till 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbal-
kens område m fl 

   

6 Handling 2012-04-19 Förslag till taxa för prövning och till-
syn inom miljöbalkens område m fl, 
Miljö- och byggnadsnämnden 

   

 
Miljö- och byggnadsnämnden § 87/2012 
 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade i december 2011 ett förslag till taxor enligt 
miljöbalken m fl, för vidare beredning. 
 
Nytt förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl har beretts 
med utgångspunkt från nämndens önskemål. Nämnden har tagit del av förslaget. 

Sammanfattning 
En översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl har genom-
förts, och ett förslag till ny taxa utarbetas baserad på förslag från Sveriges kommuner och 
landsting. Förslaget finns bilagt förslag till beslut (bilaga 1). Den rekommenderade till-
synstiden (TF) per verksamhet (KK) och år har i taxebilaga 2 lagts på den lägsta nivå som 
SKL rekommenderar, och för några av verksamhetstyper även lägre. Timtaxan föreslås bli 
880 kr och indexuppräknas årligen enligt KPI, och med september månad som jämförel-
semånad. 
 
Nytt med denna taxa är att den också avser/omfattar kostnader för miljö- och byggnads-
nämndens tillsyn enligt strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa recept-
fria läkemedel samt vid offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter 
när tillsynen inte bedrivits enligt livsmedelslagen eller miljöbalken. Därmed ersätts tidigare 
meddelade taxor för dessa tillsynsområden. 
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Bedömning 
Föreslagen taxa bedöms vara nödvändig för att i förlängningen kunna finansiera miljö- och 
byggnadsnämndens myndighetsutövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt vid offentlig kontroll enligt lag om 
foder och animaliska biprodukter (när tillsynen inte bedrivits enligt livsmedelslagen eller 
miljöbalken). Dock är inte avgiftsnivån på en sådan nivå att vi i år kommer att klara budge-
ten, om inte åtgärder vidtas i syfte att skära ner kostnaderna ytterligare. Orsaken är att höj-
ningen endast påverkar avgiften för ärenden som startat efter att den nya taxan vunnit laga 
kraft. 
 
Förslaget har räknats fram utifrån de totala kostnaderna för miljöenhetens verksamhet från-
sett livsmedelstillsynen, och det dividerat med tillsynstiden. Höjningen, som enligt försla-
get ska ske vid halvårsskiftet, uppskattas i år medföra att avgiftsintäkterna för miljöenheten 
blir 1 184 tkr. Den budget kommunfullmäktige tagit beslut om, och som miljö- och bygg-
nadsnämnden sedan fastställt som internbudget, föreskriver avgiftsintäkter på 1 340 tkr för 
miljö- och hälsoskyddsverksamheten (exklusive livsmedelstillsynen).  
Det innebär att miljö- och hälsoskyddsenheten år 2012 inte kommer att få in så mycket 
intäkter som behövs för att hålla budget, om inte åtgärder vidtas på kostnadssidan. Diffe-
rensen är -156 t kr, men bör kunna hanteras genom att inte tillsätta ev. vakanser och genom 
en bättre efterlevnad av taxans bestämmelser. Förslag rörande vad som ska nedprioriteras 
kommer att arbetas fram efter att taxeförslaget godtagits av miljö- och byggnadsnämnden. 
För budgetår 2013 bedöms föreslagen taxa ge en budget i balans. 
 
Avgiftshöjningen av timtaxan är ca 15%. 
 
De tidsfaktorer som föreslås i taxebilagorna är de lägsta i det intervall som Sveriges kom-
muner och landsting förordar. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbal-
kens område m fl. samt föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget att gälla fr.o.m. 1 
juli 2012. Det innebär även att kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva taxorna för 
tillsyn enligt strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkeme-
del, då dessa inarbetats i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden gör vissa justeringar i taxan på dagens sammanträde och 
godkänner därefter ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl. samt 
föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget att gälla fr.o.m. 1 juli 2012.  
 
Det innebär även att kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva taxorna för tillsyn 
enligt strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, då 
dessa inarbetats i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m fl. 
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Förvaltningschef Jan Moberg föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Författningssamling Taxa för prövning och till-
syn inom miljöbalkens område mfl med justeringen att ny timtaxa ska vara 821 kr. Författningssam-
lingen ska gälla fr o m 2012-07-01. 
 
Taxorna för tillsyn enligt strålskyddslagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel upphävs då dessa inarbetats i taxa för prövning och tillsyn inom mil-
jöbalkens område m fl. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget (bilaga 3) till Författningssamling Taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område mfl med justeringen att ny timtaxa ska vara 821 kr. Författ-
ningssamlingen ska gälla fr o m 2012-07-01. 
 
Taxorna för tillsyn enligt strålskyddslagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel upphävs då dessa inarbetats i taxa för prövning och tillsyn inom mil-
jöbalkens område m fl. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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2012/190 

§ 194 Ansvarsprövning för Region Blekinges styrelse   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §187/2012 2012-06-05, Ansvarsfrihet 

för regionstyrelsen 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §208/2012 2012-05-28, Ansvars-
frihet för regionstyrelsen 

   

3 Handling 2012-05-09 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Re-
gion Blekinge 

   

Sammanfattning 
Med anledning av Region Blekinges förbundsordning § 11, som gäller fr o m 2011 ska Region Ble-
kinges revisorer avger revisionsberättelse för Region Blekinges styrelse till medlemmarna. Denna 
skall således antas av respektive medlems fullmäktig som beslutar om ansvarsfrihet för Regionsty-
relsen. 
Regionstyrelsen har den 25 april godkänt årsredovisningen för 2011 års verksamhet. Dessutom be-
slutade man att överlämna årsredovisningen till revisorerna samt att överlämna årsredovisningen 
samt revisionsberättelsen till Region Blekinges medlemmar för prövning av ansvarfrihet för region-
styrelsen 2011. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet med revisorernas förslag till beslut till Kommunfullmäktige 
utan ställningstagande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge Region Blekinge ansvarfrihet för regionstyrelsen för år 2011. 

Jäv 
Kommunfullmäktigeledamöterna Tommy Andersson, S, JanAnders Palmqvist, S, Lennarth Förberg, 
M, Roger Fredriksson, S och Kenneth Michaelsson, C, anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
_____________________ 
Exp: 
Region Blekinge 
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2012/201 

§ 195 Beslut om godkännande av ny förbundsordning och medlemskap gällande 
Samordningsförbundet i Blekinge   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Komplettering till kf 2012- 06- 20     

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §188/2012 2012-06-05, Ny förbunds-
ordning för Samordningsförbundet i Ble-
kinge 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §210/2012 2012-05-28, Ny 
förbundsordning för Samordningsför-
bundet i Blekinge 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-18 Ny förbundsordning för Samordningsför-
bundet i Blekinge  

   

Sammanfattning 
Förbundsordningen är Samordningsförbundets främsta styrdokument. Med anledning av att styrel-
sen för Samordningsförbundet beviljat Ronneby kommuns ansökan om medlemskap behövs den 
nuvarande förbundsordningen revideras.  
 
Den nya förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmar i Samordningsförbundet givit 
sina godkännanden. 

Förslag till beslut 
- att godkänna förslaget på ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
att godkänna förslaget på ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge,  
att godkänna medlemskap i Samordningsförbundet i Blekinge samt 
att utse Kristina Valtersson, C, till ordinarie ledamot och Ingrid Karlsson, S, till ersättare i Samord-
ningsförbundet i Blekinge.  
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Erik Ohlson, V, Kristina Valters-
son, C, Kenneth Michaelsson, C och Fredrik Stark, M. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att godkänna förslaget på ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge,  
att godkänna medlemskap i Samordningsförbundet i Blekinge samt 
att utse Kristina Valtersson, C, till ordinarie ledamot och Ingrid Karlsson, S, till ersättare i Samord-
ningsförbundet i Blekinge.  

Reservation 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet med anledning av 
ärendets handläggning. Socialdemokraterna lämnar skriftlig reservation enligt bilaga 6. 
_____________________ 
Exp: 
Samordningsförbundet i Blekinge 
Kristina Valtersson 
Ingrid Karlsson 
Annbritt Olsson
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2012/247 

§ 196 Godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för Samverksansnämn-
den i Blekinge år 2011 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-14 Årsbokslut HMC per 31 december 2011, 

Landstinget Blekinge 
   

2 Handling 2012-06-14 Avtal om samverkan i Samverkansnämn-
den i Blekinge, Landstinget Blekinge 

   

3 Handling 2012-06-14 Reglemente för Samverkansnämnden i 
Blekinge, Landstinget Blekinge 

   

4 Handling 2012-06-14 Månadsrapport basenheten, Hjälpme-
delscenter med mera, Landstinget Ble-
kinge 

   

5 Handling 2012-06-14 Personalstatistik, Landstinget Blekinge    

6 Handling 2012-06-14 Ekonomirapport, Landstinget Ble-
kinge 

   

7 Handling 2012-06-14 Sammanfattande redogörelse av 2011 
års revision  gällande Samverksans-
nämnden i Blekinge, Ernst & Young 

   

8 Handling 2012-06-14 Revisionsberättelse för Samverksans-
nämnden i Blekinge år 2011, Sam-
verksansnämnden i Blekinge 

   

 
De förtroendevalda revisorerna Bo Larsson och Birger Petersson lämnar följande revisionsberättelse 
för Samverkansnämnden i Blekinge år 2011. 

Sammanfattning 
”Vi, av Ronneby Kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivit 
Samverksansnämnden i Blekinge. 
 
Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem kommunerna i Blekinge. Nämn-
den ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. 
 
Granskningen har i huvudsak utförts av revisorerna i Landstinget Blekinge och med biträde av 
Ernst & Young AB. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kom-
munal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisorerna har i uppdrag att bedö-
ma om verksamheten sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt, att 
räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.  
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Nämnden är nybildad 2011-01-01 och arbetet med mål- och verksamhetsstyrning behöver utveck-
las. Vidare bärnämnden vida åtgärder så att dess uppdrag och ansvar harmoniserar med omfattning-
en i operativ verksamhet för vilken är ansvarig huvudman. 
 
Under 2011 har nämnden inte författat eller fastställt någon egen intern kontrollplan som säkerstäl-
ler ett regelbundna systematiska och ändamålsenliga tester och kontroller sker av de prioriterade 
områden för intern kontroll. 
 
Vidare föreslår vi en översyn av revisionsprocessen i avsikt att förenkla denna i den för kommuner 
och landsting gemensamma ärenden. 
 
Vi tillstyrker;  
 
Att fullmäktige beviljar ledamöterna i Samverkansnämnden i Blekinge ansvarsfrihet. 
 
Att Samverkansnämnden i Blekinges årsredovisning för 2011 fastställs. 
 
Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelser från de sakkunniga biträden, 
Ernst & Young.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2011 för Samverkansnämnden i Blekinge 
samt beviljande av ansvarsfrihet. 

Jäv 
Kommunfullmäktigeledamöterna Bo Johansson, S, och Anders Lund, M, anmäler jäv och deltar 
inte i beslutet.  
_____________________ 
Exp: 
Revisionen
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2011/408 

§ 197 Beslut om omvårdnads- och serviceavgifter samt kostabonnemang inom äld-
reomsorgen   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §190/2012 2012-06-05, Omvårdnads- 

och serviceavgifter samt kostabonnemang 
inom äldreomsorgen 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §212/2012 2012-05-28, Omvård-
nads- och serviceavgifter samt kostabon-
nemang inom äldreomsorgen 

   

3 Handling 2012-05-23 Komplettering till kau 28 maj    
4 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §166/2012 2012-05-14, Omvård-

nads- och serviceavgifter samt kostabon-
nemang inom äldreomsorgen 

   

5 Handling 2012-04-27 Äldrenämnden § 42/2012, Omvårdnads- 
och serviceavgifter inom äldreomsorgen, 
Äldrenämnden 

   

 
Äldrenämnden § 42/2012 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har under § 12/2012 beslutat att återremittera ärendet om omvårdnads- och 
serviceavgifter, samt kostabonnemang inom äldreomsorgen. 
 
Äldreförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att införa nytt avgiftssystem. I utred-
ningen redogörs för vilka belopp som är aktuella, hur beräkning av avgiftsuttaget sker samt fördelar 
med kostabonnemang på särskilt boende. 
 
Äldreförvaltningen har för avsikt att sträva mot de förenklingar i avgiftssystemet som effektiviserar 
administration kring avgifterna. Den uppkomna tidsvinsten ska användas till vårdtagarna för att på 
så vis kunna förbättra kvaliteten i verksamheten.  Äldreförvaltningen strävar även efter ett system 
som är enkelt för vårdtagaren att förstå vad som genererar deras kostnad. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta 

-  att anta föreslaget avgiftssystem baserat på insatser istället för schablontimmar 
 

-  att samtliga avgifter är relaterade till prisbasbeloppet  
 

-  att införa kostabonnemang på särskilt boende, dock oförändrat på Backen 
 

- att reducera förbehållsbeloppet med motsvarande TV-avgiften (173 kr per månad 2012), för 
alla som bor i särskilt boende och har tillgång till gemensamt TV-rum.  
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- att larmet ingår som en del av tryggheten och servicen i särskilt boende och därför ska vara 
utan extra avgift 

 
Författningssamlingen visar tillämpningen av ovanstående beslutspunkter. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar 
 

-  att anta föreslaget avgiftssystem baserat på insatser istället för schablontimmar 
 

-  att samtliga avgifter är relaterade till prisbasbeloppet  
 

-  att införa kostabonnemang på särskilt boende, dock oförändrat på Backen 
 

- att reducera förbehållsbeloppet med motsvarande TV-avgiften (173 kr per månad 2012), för 
alla som bor i särskilt boende och har tillgång till gemensamt TV-rum.  

 
- att larmet ingår som en del av tryggheten och servicen i särskilt boende och därför ska vara 

utan extra avgift 
 
Författningssamlingen visar tillämpningen av ovanstående beslutspunkter. 
 
Ordföranden får i uppdrag att se över dubbla boendekostnaderna tillsammans med presidiet. 
 
Ordförande i Äldrenämnden Susanne Lundgren och förvaltningschef Torill Skaar lämnar en redo-
visning av ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Författningssamling Avgifter inom äldreomsorgen. 
Författningssamlingen ska gälla fr o m 2012-10-01. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Bo Johansson, S, Susanne Lundgren, M, JanAnders Palmqvist, S, Peter Bowin, V 
och Gudrun Johansson, SD. 

Yrkanden 
Bo Johansson och Peter Bowin yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag. 
 
Susanne Lundgren yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Bo Johanssons förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.  
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till Bo Johanssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 28 ja-röster och 20 nej-
röster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Författningssamling Avgifter inom äldreomsorgen enligt bi-
laga 4. Författningssamlingen ska gälla från och med 2012-10-01. 
_____________________ 
Exp: 
Äldrenämnden 
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2011/334 

§ 198 Tertialuppföljning per 30 april 2012   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §253/2012 2012-06-18, Tertialupp-

följning per 30 april 2012 
   

2 Handling 2012-06-07 Tertialuppföljning per 30 april 2012, delvis 
utbytta sidor till Kommunfullmäktige 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §192/2012 2012-06-05, Tertial-
uppföljning per 30 april 2012 

   

4 Handling 2012-05-28 Tertialuppföljning per 30 april 2012, Eko-
nomienheten 

   

 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Härmed avges tertialrapport per 2012-04-30, jämte prognos för 2012.  
 
Förändringar i förutsättningar och budget 
Sedan budget 2012-2013 beslutades i december 2011 har SKL levererat nya skatteunderlagsprogno-
ser. Den senaste per 26/4 indikerar en ökad skatteinkomst för 2012 jämfört med budget med 13,8 
mkr. Utöver detta förväntas även återbetalning från AFA under hösten 2012 av avtalsgruppsjukför-
säkring och avgiftsbefrielseförsäkring för år 2008 om drygt 12 mkr, och eventuellt även för 2007 
om drygt 13 mkr. Beslut i frågan väntas komma innan sommaren. Eventuell återbetalning från AFA 
är inte
 

 medräknad i prognostiserat resultat. 

Budget 2012 har justerats för omorganisation, sänkt PO, arvodeshöjning, hyra och städförändringar, 
samt 34 tkr kompletteringsbudgeterat för särskilda projekt till miljö- o byggnadsnämnden samt 125 
tkr till kommunlednings-förvaltningen för Mor Oliviagården från KS oförutsedda. I 
hyra/städförändring ingår en teknisk korrigering om 436 tkr i budgetram till tekniska förvaltningen 
(minskad intäkt) med anledning av återlämnade lokaler från utbildningsförvaltningen.  
 
Av den kostnadsreduktion i vaktmästarorganisationen som budgeterats 2012 om 1 750 tkr har 350 
tkr reducerat äldrenämndens anslag. 1 400 tkr av besparingen beräknas inte kunna realiseras i år. 
Åtgärder för att besparing enligt budget ska kunna realiseras i fr o m 2013 utreds.  
 
Tertialrapporten 
Rapporten indikerar ett periodresultat om +20,2 mkr och ett årsresultat om +4,7 mkr, vilket ger en 
positiv budgetavvikelse på +4,1 mkr.  
 
Skatteintäkter och statsbidrag ger enligt prognos en positiv budgetavvikelse med nästan +14 mkr. 
Finansnetto ger +1 mkr inkl internränta, medel för personalkostnader +/- 0 mkr efter justering för 
högre löneökningsnivå, övrigt -1 mkr. Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett över-
skott mot budget på +14 mkr. 
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Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på -9,8 mkr. 
 
Nämnder som lämnar prognos med större negativ budgetavvikelse är Äldrenämnden (-6,8 mkr), 
Miljö- och byggnadsnämnden (-3,8 mkr) och Kommunstyrelsen (-2,2 mkr). Större positiv avvikelse 
lämnas av Socialnämnden (+3,3 mkr). För mer information, se tertialrapporten och av nämnderna 
inlämnade rapporter. 
 
Kommunfullmäktige anger i budget 2012-2013, plan 2014-2015, styrningsprincipen att tilldelad 
ekonomisk resurs går före verksamhetens mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag 
vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån 
kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 
 
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verk-
samheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader. 
 
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 
 
Ordförande Roger Fredriksson, M, informerar om att pga av dagens långa föredragningslista kallas 
de nämnder som uppvisar minus till Kommunstyrelsen arbetsutskott 2012-06-18 istället.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anmoda nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfal-
let utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 
 
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verk-
samheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader. 
 
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 
 
De nämnder som uppvisar minus kallas till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-18. 
 
Förvaltningscheferna kallas till Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20. 
 
 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag angående tertialrapport per 2012-04-30, 
jämte prognos för 2012.  
 
Förändringar i förutsättningar och budget 
Sedan budget 2012-2013 beslutades i december 2011 har SKL levererat nya skatteunderlagsprogno-
ser. Den senaste per 26/4 indikerar en ökad skatteinkomst för 2012 jämfört med budget med 13,8 
mkr. Utöver detta förväntas även återbetalning från AFA under hösten 2012 av avtalsgruppsjukför-
säkring och avgiftsbefrielseförsäkring för år 2008 om drygt 12 mkr, och eventuellt även för 2007 
om drygt 13 mkr. Beslut i frågan väntas komma innan sommaren. Eventuell återbetalning från AFA 
är inte medräknad i prognostiserat resultat. 
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Budget 2012 har justerats för omorganisation, sänkt PO, arvodeshöjning, hyra och städförändringar, 
samt 34 tkr kompletteringsbudgeterat för särskilda projekt till miljö- o byggnadsnämnden samt 125 
tkr till kommunlednings-förvaltningen för Mor Oliviagården från KS oförutsedda. I 
hyra/städförändring ingår en teknisk korrigering om 436 tkr i budgetram till tekniska förvaltningen 
(minskad intäkt) med anledning av återlämnade lokaler från utbildningsförvaltningen.  
 
Av den kostnadsreduktion i vaktmästarorganisationen som budgeterats 2012 om 1 750 tkr har 350 
tkr reducerat äldrenämndens anslag. 1 400 tkr av besparingen beräknas inte kunna realiseras i år. 
Åtgärder för att besparing enligt budget ska kunna realiseras i fr o m 2013 utreds.  
 
Tertialrapporten 
Rapporten indikerar ett periodresultat om +20,2 mkr och ett årsresultat om +4,7 mkr, vilket ger en 
positiv budgetavvikelse på +4,1 mkr.  
 
Skatteintäkter och statsbidrag ger enligt prognos en positiv budgetavvikelse med nästan +14 mkr. 
Finansnetto ger +1 mkr inkl internränta, övrigt -1 mkr. Totalt uppvisar centrala konton i helårspro-
gnosen ett överskott mot budget på +14 mkr. 
 
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på -9,8 mkr. 
 
Nämnder som lämnar prognos med större negativ budgetavvikelse är Äldrenämnden (-6,8 mkr), 
Miljö- och byggnadsnämnden (-3,8 mkr) och Kommunstyrelsen (-2,2 mkr). Större positiv avvikelse 
lämnas av Socialnämnden (+3,3 mkr). För mer information, se tertialrapporten och av nämnderna 
inlämnade rapporter. 
 
Kommunfullmäktige anger i budget 2012-2013, plan 2014-2015, styrningsprincipen att tilldelad 
ekonomisk resurs går före verksamhetens mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag 
vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån 
kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 
 
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verk-
samheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader. 
 
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Lennarth Förberg, M, Peter Bowin, V, Roger Fredriksson, 
M, Nils Ingmar Thorell, FP, Susanne Lundgren, M, Kristina Valtersson, C, Margareta Yngveson, S 
och Kenneth Michaelsson, C. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera tertialrapporten per 30 april 2012 till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomienheten 
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2012/211 

§ 199 Förslag till aktieägardirektiv inför Ronnebybyggens årsstämma   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §194/2012 2012-06-05, Förslag till 

aktieägardirektiv inför Ronnebybyggens 
årsstämma 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-29 Förslag till aktieägardirektiv inför Ronne-
bybyggens årsstämma för 2011  

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §223/2012 2012-05-28, Års-
redovisningen för Ronnebybyggen 
2011 

   

4 Handling 2012-05-21 PM avseende revisionen av årsredovis-
ningen för AB Ronnebybyggen per 2011-
12-31, KPMG 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Årsredovisningen för Ronnebybyggen 
2011  

   

 
 
Ekonomichef Johan Sjögren redovisar AB Ronnebybyggens årsredovisning 2011 

Sammanfattning 
Med anledning av den framlagda årsredovisningen/förvaltningsberättelsen föreslås att följande ak-
tieägardirektiv lämnas till kommunens bolagsstämmoombud till ordinarie årsstämma.  
 
Ombudet tar själv beslut i formaliafrågorna:  
- val av ordförande vid stämman  
- godkännande av röstlängd  
- val av justeringsman  
- prövning av om stämman blivit behörigen kallad.  
 
I anslutning till behandlingen av årsredovisningen för 2011 skall ombudet, under förutsättning att 
revisorerna tillstyrker:  
- fastställa framlagda resultat- och balansräkning  
- fastställa styrelsernas förslag till resultatdisposition  
- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Vidare skall ombudet  
- besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande räkningsregler  
- besluta att arvode till styrelsens ledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer ska vara i  
  enlighet med till stämman upprättat förslag 
- välja styrelseledamöter och suppleanter enligt förslag från Ronneby kommun 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmätige beslutar att anta ovanstående aktieägardirektiv. 
 

Beslut 
Kommunfullmätige beslutar att anta ovanstående aktieägardirektiv. 

Jäv 
Kommunfullmäktigeledamöterna Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Tommy Anders-
son, S, samt Thomas Håkansson, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. 
_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten  
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2012/96 

§ 200 Information om kommunens krediter 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §195/2012 2012-06-05, Information 

om kommunens krediter 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-22 Information angående kommunens kredi-
ter  

per 30 april 2012  

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-04-26 KF §117/2012 2012-04-26, Beslut om 
kommunens krediter 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-04-02 KS §111/2012 2012-04-03, Information 
om kommunens krediter 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-03-09 KS AU §91/2012 2012-03-12, Information 
om kommunens krediter 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-07 Information om kommunens krediter     

 
 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån 
med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett en-
skilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 
välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. Av bifogad finansiell rapportering framgår 
kommunens och de helägda bolagens krediter.  
 
Kommunens nettolåneskuld uppgick per den 30 april till 547 (557 vid årsskiftet) mkr. 71 (78) % av 
kommunens lånestock om 877 (893) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av 
lånestocken har 76 (79) % en kapitalbindningstid som är kortare än ett år. 
 
Riksbankens styrränta, som påverkar den rörliga räntan, ligger oförändrat på 1,5 % sedan sänkning-
en i december. Riksbanken prognostiserar att räntan kommer att ligga kvar på denna nivå i ungefär 
ett år framåt. 
 
Lån med Stibor 3 månaders räntebindningstid och 3 års kapitalbindning upphandlas i mitten av maj 
2012 till 2,67 % hos Kommuninvest. Priset för ett lån med 3 års fast ränta låg på 2,35 %. 
 
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskexponering som ska gälla 
för kommunens lånestock. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. 
Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja 
lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstid-
punkter till kommunfullmäktige. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera rapport och sammanställning till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten 
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2012/35 

§ 201 Beslut om förändringar i reglementen   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §196/2012 2012-06-05, Förändringar i 

reglementen 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-02 KS §123/2012 2012-04-03, Förändringar i 
reglementen 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-02-08 KS §49/2012 2012-02-07, Förändring-
ar i reglementen 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-01-27 KS AU §37/2012 2012-01-30, Föränd-
ringar i reglementen 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-24 Förslag till förändringar i reglementen     

 
 
 
Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande förslag 

Sammanfattning 
Med anledning och som en konsekvens av beslut om ny förvaltningsorganisation föreslås justering-
ar enligt nedanstående. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att från Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden utgår följande 
punkter: 
 
3§ pkt 2: Miljö- och byggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för arbetet med 
kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar utveckling. 
 
6§ pkt 7-10: Miljö- och byggnadsnämnden ska  
7. svara för och besluta i frågor avseende förmedling av kommunala tomter för småhus,  
8. svara för och besluta i frågor avseende utarrendering eller uthyrning för en tid av högst fem år av 
kommunen ägda obebyggda fastigheter och bebyggda lantbruksfastigheter (inkl. jaktarrenden o.dyl.) 
samt tillförsäkra kommunen respektive upplåta servituts-, lednings- eller nyttjanderätt i nu sagda fastig-
heter,  
9. besluta om försäljning varigenom kommunen överlåter planlagda småhustomter eller del av sådana 
fastigheter genom köp, byte eller fastighetsreglering,  
10. besluta om förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel där förvärvet eller överlåtelsen 
sker för att genomföra fastställd detaljplan och avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt 
godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål. 
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De punkter som enligt ovanstående utgår från Miljö- och byggnadsnämndens reglemente läggs till 
Kommunstyrelsens reglemente. 
 
Förändringen gäller från och med den 15 mars 2012. 
 
 
Bilagor (tas fram till Kommunstyrelsens sammanträde). 

1. Reglemente för Kommunstyrelsen, att gälla fr o m den 15 mars. 
2. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden, att gälla fr o m den 15 mars. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att från Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden utgår följande 
punkter: 
 
3§ pkt 2: Miljö- och byggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för arbetet med 
kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar utveckling. 
 
6§ pkt 7-10: Miljö- och byggnadsnämnden ska  
7. svara för och besluta i frågor avseende förmedling av kommunala tomter för småhus,  
8. svara för och besluta i frågor avseende utarrendering eller uthyrning för en tid av högst fem år av 
kommunen ägda obebyggda fastigheter och bebyggda lantbruksfastigheter (inkl. jaktarrenden o.dyl.) 
samt tillförsäkra kommunen respektive upplåta servituts-, lednings- eller nyttjanderätt i nu sagda fastig-
heter,  
9. besluta om försäljning varigenom kommunen överlåter planlagda småhustomter eller del av sådana 
fastigheter genom köp, byte eller fastighetsreglering,  
10. besluta om förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel där förvärvet eller överlåtelsen 
sker för att genomföra fastställd detaljplan och avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt 
godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål. 
 
 
De punkter som enligt ovanstående utgår från Miljö- och byggnadsnämndens reglemente läggs till 
Kommunstyrelsens reglemente. 
 
 
Förändringen gäller från och med den 1 juli 2012. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden utgår följande 
punkter: 
 
3§ pkt 2: Miljö- och byggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara för arbetet med 
kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar utveckling. 
 
6§ pkt 7-10: Miljö- och byggnadsnämnden ska  
7. svara för och besluta i frågor avseende förmedling av kommunala tomter för småhus,  
8. svara för och besluta i frågor avseende utarrendering eller uthyrning för en tid av högst fem år av 
kommunen ägda obebyggda fastigheter och bebyggda lantbruksfastigheter (inkl. jaktarrenden o.dyl.) 
samt tillförsäkra kommunen respektive upplåta servituts-, lednings- eller nyttjanderätt i nu sagda fastig-
heter,  
9. besluta om försäljning varigenom kommunen överlåter planlagda småhustomter eller del av sådana 
fastigheter genom köp, byte eller fastighetsreglering,  
10. besluta om förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel där förvärvet eller överlåtelsen 
sker för att genomföra fastställd detaljplan och avser mark för gata, väg eller annan allmän plats samt 
godkänna till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål. 
 
De punkter som enligt ovanstående utgår från Miljö- och byggnadsnämndens reglemente läggs till 
Kommunstyrelsens reglemente. 
 
Förändringen gäller från och med den 1 juli 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen 
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2012/36 

§ 202 Kommunledningsförvaltningens internbudget   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §197/2012 2012-06-05, Kommunled-

ningsförvaltningens internbudget 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-25 KS AU §224/2012 2012-05-28, Kommun-
ledningsförvaltningens internbudget 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-16 KS AU §191/2012 2012-05-14, 
Kommunledningsförvaltningens in-
ternbudget 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-09 Kommunledningsförvaltningens intern-
budget  

   

 
Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I samband med att Kommunstyrelsen behandlade och beslutade om internbudgeten i §77/2012 be-
stämdes att ärendet åter skulle aktualiseras.  
I nedanstående följer kommentarer till upprättat förslag till internbudget för Kommunledningsför-
valtningen. Kommentarerna avser väsentliga dispositioner som följer av Kommunfullmäktiges bud-
get 2012-2013. 
I nedanstående redovisas en väsentlig obalans i Enheten för arbetsmarknad och kommunikation 
avseende budgeterade intäkter och den prognos som bedöms för innevarande år.  
Nedanstående underlag och bedömningar kan komma att förändras av tertial 1 jämte prognos för 
2012 som behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 maj. Med anledning av detta föreslås 
att KS AU avvaktar behandlingen av T1 jämte prognos innan ställning tas till beslut om förslag av-
seende omdisponeringar mellan enheter, eventuella äskanden om tilläggsanslag eller andra åtgärder. 
 
SUS-enheten, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige, +797 tkr 
Anslaget har till viss del omfördelats mellan KF och KS. 2011 års utfall var sammantaget för KF 
och KS i paritet med det budgetanslag som har erhållits för 2012. Avsatta medel för KF och KS 
bedöms vara tillräckliga. 
 
SUS-enheten, generell reduktion av budget 350 tkr 
Posten hanteras genom avdrag på personalkostnaderna. Temporärt klarar SUS-enheten att hantera 
reduktionen genom den vakanssituation som föreligger.  Långsiktigt behöver organisatoriska för-
ändringar vidtas. F n prioriteras att lösa vakanssituationen avseende kvalificerad utredare och kom-
munjurist.  Den nödvändiga organisatoriska förändringen förväntas dock kunna realiseras före 
halvårsskiftet.   
 
SUS-enheten/centrala konton, trafikkostnader 
Enligt besked från trafikbolaget återstår för Ronneby kommun ca 9 mkr att disponera avseende obe-
skattade reserver.  
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Enligt reviderad marknadsplan ska Ronneby betala 17,6 mkr i ägarbidrag, exkl obeskattade reserve-
r

Den reviderade marknadsplanen uppger för 2013 19,2 mkr, mot budgeterade 15,1 mkr minus 2,0 
mkr  = 13,1 mkr i budget. Totalt innebär detta utifrån nuvarande marknadsplan, kvarstående obe-
skattade reserver och budgeterade förutsättningar att det föreligger ett underskott 2013 på ca 2 mkr. 

. För att nå budgeterade 14,4 mkr, minus centala konton 2,0, vilket ger 12,4 mkr, erfordras ett ian-
språktagande av obeskattade reserver om 5,2 mkr för 2012. 

F n fakturerar Region Blekinge motsvarande en årskostnad på 13,8 mkr, innebärande ett ianspråk-
tagande av obeskattade reserver på 3,8 mkr.     
Förslag: 
Internbudgeten justeras så att SUS-enheten upptar, i enlighet med reviderad marknadsplan, hela 
trafikkostnaden exkl obeskattade reserver. Motsvarande belopp budgeteras på centrala konton. 
  
 Nuvarande 

internbudget 
Justerad in-
ternbudget 

Nettojustering 

A 111150, 
C741 

 
14 424 000 

 
17 625 000 

 
3 203 000 

A 111300, 
C968 

 
-2 000 000 

 
-5 203 000 

 
-3 203 000 

 
Även om internbudgeten justeras enligt ovanstående föreslås att avvakta med justering av ianspråk-
tagande av reserev gentemot trafikmyndigheten Region Blekinge. Först under årets sista tertial 
görs en bedömning av behovet, kopplat till de förutsättningar som 2013 ger. 
 
SUS-enheten, räddningstjänstförbundet, -1 mkr 2012 (600 tkr engångsbelopp, fr o m 2013 -
400 tkr). 
Räddningstjänsten debiterar medlemsavgift i paritet med budgetens förutsättningar. 
 
SUS-enheten, tjänsteman i beredskap, -200 tkr 
Realiserat med helårseffekt. Avtal upprättat med Räddningstjänstförbundet. 
 
Enheten för arbetsmarknad och integration, feriearbetare inom ram, ca 1 mkr 
Posten har i internbudgeten hanterats genom att en ospecificerad intäkt på 1 mkr tagits upp för att 
möta kostnaderna för feriearbetarna. Den enskilt största intäktsposten avser FAS3, och 1 mkr i in-
täkter motsvarar en ökning med 18 personer i FAS3. 
Budgeten för FAS3, exklusive den ospecificerade intäkten, uppgår till 6,1 mkr, och bygger på att 
113 personer (årsgenomsnitt) anvisas till kommunen. 
Den bedömning som nu chefen för enheten gör innebär att årssnittet 2012 bedöms i paritet med 
2011, 95 personer. Med en sådan prognos kan inte nuvarande budget realiseras.  
Totalt beräknas en differens mellan prognos och budgeterad intäkt på 1,9 mkr (inklusive den ospe-
cificerade intäkten). 
Chefen för enheten har även genomfört en genomgång av kostnaderna och bedömer att några vä-
sentliga kostnadsförändringar inom ramen för den verksamhet som för närvarande bedrivs inte kan 
möta intäktsreduktionen. 
Inom Kommunledningsförvaltningen finns dock möjlighet att delvis möta underskottet. Detta ge-
nom den vakanssituation som f n råder på SUS-enheten. Med beräknande av tillsättning av tjänster 
under året, vissa tillkommande tjänsteköp, främst inom det juridiska området, samt hänsyn tagen till 
SUS-enhetens besparingsbeting, beräknas netto 400 tkr kunna ombudgeteras (beloppet följs upp och 
eventuellt revideras i samband med prognos T1).   
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Resterande 1 500 tkr bedöms f n ej kunna hanteras inom Kommunledningsförvaltningens ramar. 
Förslag: Inom förvaltningen genomförs möjliga omfördelningar. Resterande belopp äskas som 
tilläggsanslag. Avvakta tertial 1 jämte prognos för 2012. 
Av ovanstående framgår en högst sannolik problematik i ett långsiktigare budgetperspektiv. Inför 
2013 bör en ny bedömning göras av budgeterad intäktsnivå.   
 
Ekonomienheten, reducering avseende assistenttjänster 
Hanteras och realiseras enligt plan i budget. 
 
Enheten för Kommunikation och medborgarservice, vakant tjänst 
Realiserad i personalbudgeten. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar avseende trafikkostnader att i budget, 
centrala konton, uppta ytterligare anspråk avseende obeskattade reserver i trafikbolaget, 3 203 000 
kronor, samt att anslå motsvarande belopp till Kommunledningsförvaltningen, SUS-enheten, trafik-
kostnader. Budgeterat belopp för ianspråktagandet av obeskattade reserver utgör ett tak; Kommun-
styrelsen får uppdrag att avgöra ianspråktagandet för innevarande räkenskapsår. 
Beslutsförslag avseende andra erforderliga omfördelningar och eventuella äskande av tilläggsanslag 
hanteras i samband med behandling av uppföljning för tertial 1 jämte prognos för 2012.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av delen ar-
betsmarknad under Enheten för Arbetsmarknad och integration och ge förslag på en ny organisation 
av denna verksamhet. Rapportering ska ske senast på Kommunstyrelsens arbetsutskott i september. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avseende trafikkostnader att i budget, centrala konton, uppta ytter-
ligare anspråk avseende obeskattade reserver i trafikbolaget, 3 203 000 kronor, samt att anslå mot-
svarande belopp till Kommunledningsförvaltningen, SUS-enheten, trafikkostnader. Budgeterat be-
lopp för ianspråktagandet av obeskattade reserver utgör ett tak; Kommunstyrelsen får uppdrag att 
avgöra ianspråktagandet för innevarande räkenskapsår. 
Beslutsförslag avseende andra erforderliga omfördelningar och eventuella äskande av tilläggsanslag 
hanteras i samband med behandling av uppföljning för tertial 2 jämte prognos för 2012.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avseende trafikkostnader att i budget, centrala konton, uppta ytter-
ligare anspråk avseende obeskattade reserver i trafikbolaget, 3 203 000 kronor, samt att anslå mot-
svarande belopp till Kommunledningsförvaltningen, SUS-enheten, trafikkostnader. Budgeterat be-
lopp för ianspråktagandet av obeskattade reserver utgör ett tak; Kommunstyrelsen får uppdrag att 
avgöra ianspråktagandet för innevarande räkenskapsår. 
Beslutsförslag avseende andra erforderliga omfördelningar och eventuella äskande av tilläggsanslag 
hanteras i samband med behandling av uppföljning för tertial 2 jämte prognos för 2012.  
_____________________ 
Exp: 
Jörn Wahlroth 
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2011/157 

§ 203 Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson angående bandybanan 
och en vision om ett nytt Framtidscentra i Sörbydal   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §198/2012 2012-06-05, Besvarande 

av medborgarförslag från Agne Petersson 
angående bandybanan och en vision om 
ett nytt Framtidscentra i Sörbyda 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §183/2012 2012-05-14, Besvaran-
de av medborgarförslag från Agne Pe-
tersson angående bandybanan och en 
vision om ett nytt Framtidscentra i Sörby-
dal 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-16 Förslag till svar på motion angående 
Framtidscentra i Sörbydal  

   

4 Remissvar utg. remiss 2011-10-05 Yttrande över medborgarförslag angåen-
de bandybanan och ett nytt framtidscentra 
i Sörbydal § 239/2011, Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

   

5 Remissvar utg. remiss 2011-09-08 Fritid- och kulturnämnden § 87/2011, Fri-
tid- och kulturnämndens remissyttrande 
angående bandybanan och en vision om 
ett nytt Framtidscentra i Sörbydal, Fritid- 
och kulturnämnden 

   

6 Remissvar utg. remiss 2011-08-10 Svar på remiss, Ronneby Miljö & 
Teknik AB 

   

7 Beslut allmänt ärende 2011-04-26 KF §98/2011 2011-04-28, Anmälan av 
medborgarförslag från Agne Petersson 
angående bandybanan och en vision 
om ett nytt Framtidscentra i Sörbydal 

   

8 Handling 2011-04-19 Medborgarförslag från Agne Petersson 
angående bandybanan och en vision 
om ett nytt Framtidscentra i Sörbydal, 
Agne Petersson 

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag förelår Agne Petersson att Kockumhallen, Brunnsvallen samt isrinken där 
avvecklas och att nytt framtidscentra byggs i Sörbydal med bandybana, isrink, fotbollsplan samt 
omkringliggande verksamhet såsom restaurang mm. Återvunnen energi går att använda till att vär-
ma upp omkringliggande anläggningar. 
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Bedömning 
När Agne Petersson skrev till förslag fanns beslutet om en isyta vid Lugnevi. Dock var det beslutet 
förenat med ett tillägg om ytterligare återkoppling till kommunfullmäktige innan beslutet kunde 
vinna verkställighet. denna återkoppling och slutligt beslut fattades i slutet av juni 2011.  
Förslaget om ett Framtidscentra i Sörbydal har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden, Miljö- 
och byggnadsnämnden samt Ronneby Miljö och Teknik AB. 
 
Fritid- och kulturnämnden skriver i sitt yttrande från 2011-09-07 att beslutet om bandybanan är fat-
tat, upphandling genomförd och byggnation är påbörjad på Lugnevi. Därför är inte det förslaget 
aktuellt. Den övriga delen avseende ett Framtidscentra förslås tas upp i den utredningsgrupp som är 
föreslagen i ett annat medborgarförslag beträffande Brunnsvallen. Miljö- och byggnadsnämnden 
hänvisar också till sitt yttrande gällande medborgarförslaget beträffande Brunnsvallen där man före-
lår en utredningsgrupp. Nämnden redovisar också att det för ett antal år sedan fördes en diskussion 
om en stor idrottsanläggning öster om Skärsjön då man planerade en sammanlänkning av Ronneby 
och Kallinge tätorter. Nämnden menar att tanken om en central anläggning inte är fel med hänsyn 
till storleken på Ronneby/Kallinge. Miljöteknik redovisar att man har kapacitet att försörja ett 
Framtidscentra i Sörbydalområdet med vatten och avlopp. Västra delen ligger dock idag utanför 
Miljötekniks verksamhetsområde. Detsamma gäller elen där Eon har koncession. 
 
Detaljplanerna för Sörbydal V samt Sörbydal Ö anger handel ej störande industri respektive verk-
samheter och handel. I Sörbydal finns i dagsläget flera intressenter gällande etablering. Det är i 
kommunens intresse att i första hand fylla Sörbydalsområdet med verksamheter som handel, indu-
stri, logistik etc. 
 
Den samlade bedömningen är därför att medborgarförslaget bör avslås.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
_____________________ 
Exp: 
Agne Petersson 
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2011/218 

§ 204 Besvarande av medborgarförslag från Emil Lindberg avseende bevarande av 
reservvägbas Hallabro   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §199/2012 2012-06-05, Besvarande 

av medborgarförslag från Emil Lindberg 
avseende bevarande av reservvägbas 
Hallabro 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §184/2012 2012-05-14, Besvaran-
de av medborgarförslag från Emil Lind-
berg avseende bevarande av reservväg-
bas Hallabro 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-06 Förslag till svar på medborgarförslag 
om bevarande av reservvägbas Halla-
bro  

   

4 Beslut allmänt ärende 2011-06-17 KF §152/2011 2011-06-16, Anmälan av 
medborgarförslag från Emil Lindberg av-
seende bevarande av reservvägbas Hal-
labro 

   

5 Handling 2011-06-09 Medborgarförslag avseende bevarande 
av reservvägbas Hallabro, Emil Lindberg 

   

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Emil Lindberg förslår i ett medborgarförslag att reservvägbasen K 659 utanför Hallabro bevaras 
som ett fysiskt minne av den svenska krigsplanläggningen under det kalla kriget. Han föreslår att 
det sker genom bibehållande av den extra vägbredden och de tre klargörings-/vändplatserna i nuva-
rande utformning, utseende och skick samt att sträckan inte förvanskas t ex genom uppsättning av 
räcken eller dikning. Förslaget innebär vidare att informationsskyltar sätts upp i båda ändar, att 
vägvisningsskyltar till sevärdighet (brunvit skyltning) sätts upp samt att f d reservvägbas K659 Hal-
labro inarbetas i turistbroschyrer mm. 

Bedömning 
Reservvägbaserna liksom värn, bunkrar mm är en del av Sveriges moderna historia. Många gånger 
är det oklart vem som ska ta ansvaret för bevarandet av denna historia. Försvarsanläggningar har 
dock i huvudsak varit ett statligt ansvar. I detta fall är väg 659 är en statlig väg som Trafikverket 
ansvarar för. Vägen och reservvägbasen ligger därför inte inom kommunens ansvarsområde dvs vi 
styr inte över dess utformning, utseende och skick. Mot den bakgrunden föreslås att kommunen 
avstår från att engagera i frågan och medborgarförslaget föreslås avslås.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Rune Kronkvist, S och Roger Fredriksson, M. 

Yrkanden 
Rune Kronkvist yrkar bifall till förslag 4 i medborgarförslaget, i övrigt enligt Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 1 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden ställer proposition på Rune Kronkvists tilläggsyrkande och finner att Kommunfull-
mäktige avslår detsamma. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
_____________________ 
Exp: 
Emil Lindberg 
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2011/238 

§ 205 Besvarande av medborgarförslag från Lennarth Gustafsson om att starta pro-
jekt "Ronneby Sjöstad" avsett för boende till kommande pensionärer   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §206/2012 2012-06-05, Besvarande 

av medborgarförslag från Lennarth Gus-
tafsson om att starta ett projekt "Ronneby 
Sjöstad" avsett för boende till kommande 
pensionärer 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §188/2012 2012-05-14, Besvaran-
de av medborgarförslag från Lennarth 
Gustafsson om att starta ett projekt "Ron-
neby Sjöstad" avsett för boende till kom-
mande pensionärer 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-18 Förslag till beslut KSAU 2012-05-14     
4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-18 Förslag till beslut KSAU 2012-04-16     

5 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §148/2012 2012-04-16, Besvaran-
de av medborgarförslag från Lennarth 
Gustafsson om att starta ett projekt "Ron-
neby Sjöstad" avsett för boende till kom-
mande pensionärer 

   

6 Handling 2012-04-17 Yttrande Ronnebyhus    

7 Remissvar utg. remiss 2012-01-31 Yttrande angående medborgarförslag 
om att starta projekt "Ronneby Sjö-
stad" § 19/2012, Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

   

8 Beslut allmänt ärende 2011-08-17 KF §204/2011 2011-08-25, Anmälan 
av medborgarförslag från Lennarth 
Gustafsson om att starta projekt "Ron-
neby Sjöstad" avsett för boende till 
kommande pensionärer 

   

9 Handling 2011-06-29 Medborgarförslag om att starta ett 
projekt "Ronneby Sjöstad" avsett för 
boende till kommande pensionärer, 
Lennarth Gustafsson 

   

 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Lennarth Gustafsson har lämnat ett medborgarförslag med förslaget om att starta projekt "Ronneby 
Sjöstad" avsett för boende till kommande pensionärer. Medborgarförslaget har remitterats till Miljö- 
Byggnadsnämnden och AB Ronnebyhus AB. 
Svar har inkommit från Miljö- och Byggnadsnämnden och AB Ronnebyhus .   
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KSAU återremitterade ärendet vid sitt sammanträde 2012-04-16. 
 
Yttrande från AB Ronnebyhus har därefter inkommit.   
 
Miljö- och Byggnadsnämnden redovisar och kommenterar i sitt yttrande för de områden som för-
slagsställaren lyfter som alternativ för bebyggelse, Östra piren i Ronneby hamn, Marinan vid Eke-
näs samt området mellan Busseviken och Saxemara.  
Nämnden nämner vidare att i samband med en översyn av översiktsplanen bör lämpliga områden 
för framtidens boende utredas.  
AB Ronnebyhus redogör för att de för närvarande inte har några bostadsmiljöer eller mark som fal-
ler inom ram för förslagsställarens önskemål/krav. Det finns inte planer på att utveckla bostadsbe-
ståndet enligt dessa önskemål/krav. Bolaget ser för närvarande inga affärsmässiga möjligheter att ta 
initiativet till ett projekt i linje med "Ronneby Sjöstad". Vid ett projekt med denna inriktning finns 
dock intresse att delta och bidra med erfarenheter.  
Vidare anges att AB Ronnebyhus inte upplever någon tydlig efterfrågan på denna typ av boende. 
Närhet till centrum och service anses vara en betydelsefull aspekt som bolaget ser och som kan stäl-
las i konflikt till förslagsställarens önskemål/krav.  

Bedömning 
Det är rimligt att behandla denna typ av frågor genom sedvanliga planeringsinstrument, varav över-
siktsplanen är det mest lämpade. Ett uppdrag bör därför ges till Miljö- och Byggnadsnämnden att i 
samband med översyn av planen utreda möjliga boendeplatser i enlighet med förslaget.  
Vid översyn av översiktplanen bedöms hänsyn tas till samtliga åldersgruppers behov av boende 
med målet att Ronneby kommun som bostadsort ska vara attraktivt för alla.    
AB Ronnebys bör involveras i processen utifrån de erfarenheter de har som ett kommunalt bostads-
bolag.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att be-
sluta att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att vid översynen av översiktsplanen utreda 
samtliga åldersgruppers behov av boende med målet att Ronneby kommun som bostadsort ska vara 
attraktivt för alla. Medborgarförslaget är därmed bifallet.   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och Byggnadsnämnden har i uppdrag att vid översynen av 
översiktsplanen utreda samtliga åldersgruppers behov av boende med målet att Ronneby kommun 
som bostadsort ska vara attraktivt för alla.  
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och Byggnadsnämnden har i uppdrag att vid översynen av 
översiktsplanen utreda samtliga åldersgruppers behov av boende med målet att Ronneby kommun 
som bostadsort ska vara attraktivt för alla.  
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
_____________________ 
Exp: 
Lennarth Gustafsson 
Miljö- och byggnadsnämnden  
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2011/371 

§ 206 Besvarande av medborgarförslag från Johannes Chen angående underhåll av 
motionsspåret i Brunnsparken samt möjlighet att anlägga en lekpark för vuxna med 
inriktning på balans- och rörelseövningar   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §207/2012 2012-06-05, Besvarande 

av medborgarförslag från Johannes Chen 
angående underhåll av motionsspåret i 
Brunnsparken samt möjlighet att anlägga 
en lekpark för vuxna med inriktning på 
balans- och rörelseövningar 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §189/2012 2012-05-14, Besvaran-
de av medborgarförslag från Johannes 
Chen angående underhåll av motionsspå-
ret i Brunnsparken samt möjlighet att an-
lägga en lekpark för vuxna med inriktning 
på balans- och rörelseövningar 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-10 Förslag till yttrande av medborgarför-
slag från Johannes Chen angående 
underhåll av motionspåret i Brunns-
parken  

   

4 Beslut allmänt ärende 2011-11-24 KF §283/2011 2011-11-24, Anmälan av 
medborgarförslag från Johannes Chen 
angående underhåll av motionsspåret i 
Brunnsparken samt möjlighet att anlägga 
en lekpark för vuxna med inriktning på 
balans- och rörelseövningar 

   

5 Handling 2011-11-14 Medborgarförslag angående underhåll av 
motionsspåret i Brunnsparken samt möj-
lighet att anlägga en lekpark för vuxna 
med inriktning på balans- och rörelseöv-
ningar, Johannes Chen 

   

 
 
Parkchef Peter Lindahl lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Förslagsställaren vill att styrketräningsanläggningen vid elljusspåret i Brunnsskogen rustas 
upp och att platsen röjes fri från grenar och löv. Vidare föreslås att kommunen utreder möj-
ligheten bygga en lekpark med inriktning på balans och rörelseövningar för vuxna/äldre i 
anslutning till Brunnsparken. Träningsredskapen i elljusspåret underhålls av Fritid- och 
kulturförvaltningen, så något förslag gällande dessa tas inte upp här.    
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Bedömning 
Parkenheten instämmer i att området kring träningsanläggningen behöver röjas fram och 
träd behöver gallras för att öka ljusinsläpp och minska lövförekomsten på redskapen. Vi 
instämmer också i att kommunen borde undersöka möjligheten till att bygga ett utomhus-
gym med träningsredskap som fungerar för alla åldersgrupper.     
Parkenheten kommer under vårvintern 2012 att gallra träd och sly kring den aktuella an-
läggningen. Arbetet utförs som en ren underhållsåtgärd. I övrigt föreslås att Tekniska för-
valtningen får i uppdrag att utreda möjligheten till en träningsanläggning för utomhusbruk i 
Brunnsparken. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till en 
träningsanläggning för utomhusbruk i Brunnsparken och att medborgarförslaget därmed 
anses besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighe-
ten till en träningsanläggning för utomhusbruk i Brunnsparken. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Willy Persson, KD. 

Yrkanden 
Willy Persson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighe-
ten till en träningsanläggning för utomhusbruk i Brunnsparken. 
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
_____________________ 
Exp: 
Johannes Chen 
Tekniska förvaltningen
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2011/367 

§ 207 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Ola Robertsson, S, 
angående öppet Wi-Fi nätverk i stadshuset   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §208/2012 2012-06-05, Besvarande 

av motion från kf-led Ola Robertsson, S, 
angående öppet Wi-Fi nätverk i stadshu-
set 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §136/2012 2012-05-08, Besvarande 
av motion från kf-led Ola Robertsson, S, 
angående öppet Wi-Fi nätverk i stadshu-
set 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-24 Motion öppet Wi Fi- nät i Stadshu-
set.rev  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §134/2012 2012-04-16, Besvaran-
de av motion från kf-led Ola Robertsson, 
S, angående öppet Wi-Fi nätverk i stads-
huset 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-19 Motion öppet WiFi-nät i Stadhuset     

6 Beslut allmänt ärende 2011-11-24 KF §299/2011 2011-11-24, Anmälan 
av motion från kommunfullmäktigele-
damot Ola Robertsson, S, angående 
öppet Wi-Fi nätverk i stadshuset 

   

7 Handling 2011-11-09 Motion från kf-led Ola Robertsson, S, 
angående öppet Wi-Fi nätverk i stads-
huset, Ola Robertsson, S 

   

 
Kommunikationschef Leif Söderlund lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun har i dag ett delvis utbyggt Wi Fi-nät (trådlöst datanät) på kommunens skolor. 
Nätet finns även i stadshuset, huvudbiblioteket samt Soft Center (Kunskapskällan). 

Det trådlösa nätet är uppdelat för olika användningsområden som utbildning, administration, publik 
användning, etc. 

Det publika nätet ger tillgänglighet till internet men inte till några interna tjänster inom utbildning 
eller administration. Det publika nätet används företrädesvis för publika datorer inom biblioteks-
verksamheten med även av besökande med egen dator inom huvudbiblioteket, kunskapskällan samt 
stadshuset. 

 Användandet är kostnadsfritt, dock krävs inloggningsuppgifter som användarid och lösenord. Upp-
gifterna hämtas ut i informationsdisk eller medborgarservice. 
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Ur konkurrenssynpunkt är bedömningen att nuvarande användningssätt av det publika nätet inte 
krockar med privata alternativ. En förutsättning är man utgår från befintlig täckning i kommunala 
lokaler med befintlig kapacitet och inga ökade garantier för tillgänglighet osv. Vid en utbygg-
nad/användning som inte är direkt kopplad till kommunal verksamhet, t.ex. trådlös bredbandstäck-
ning för offentliga platser, kommer operatörsrollen samt konkurrensproblematiken att prövas. 
Genom att inte kräva inloggningsuppgifter som användarid och lösenord så upphör möjligheten till 
praktisk spårning. Genom spårningsmöjligheten ges också ett acceptabelt förhållningssätt till inter-
nets ordningsregler. Noteras bör att Informationsskyldighet föreligger enligt 23-25§ personuppgifts-
lagen (PuL) då personuppgifter lagras i t.ex. en logg fil. 
 
SKL:s IT-strateg, med hjälp av intern juridik hjälp, gör bedömningen att Ronneby kommuns nuva-
rande användningssätt inte är i strider med internets förhållningsregler eller mot operatörsrollen och 
konkurrensproblematiken. 
Om ett utökat användningssätt övervägs så bör en fördjupad utredning genomföras kring operarörs-
rollen och konkurrensfrågan. 
  
En utbyggnad för yttre miljö som torg etc. är kostnadsdrivande, varför en detaljerad dimensionering 
och kostnadsberäkning måste göras. 

Förslag till beslut 
Enheten för kommunikation och medborgarservice förslår kommunstyrelsen besluta. 

• Att motionen avslås med vad enheten för kommunikation och medborgarservice anfört och 
inte föranleda någon ytterligare åtgärd. 

• Att motionen härmed anses besvarad. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med vad Enheten för kommunikation och medbor-
garservice anfört och inte föranleda någon ytterligare åtgärd. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Peter Bowin, V och Kenneth Michaelsson, C. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist yrkar bifall till motionen. 
 
Peter Bowin yrka att ärendet återremitteras och kompletteras med ordningsregler och förhållnings-
regler för internet. 
 
Kenneth Michaelsson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 126(129) 

 
Kommunfullmäktige 2012-06-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Propositionsordning 1  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige av-
slår yrkandet. 
 
Propositionsordning 2 
Ordföranden ställer proposition på JanAnders Palmqvists förslag att bifalla motionen och Kommun-
styrelsens förslag att avslå motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Kommun-
styrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till motionen  
Nej-röst för att avslå motionen 
 
Omröstningsresultat 
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 22 ja-röster och 24 nej-
röster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med vad Enheten för kommunikation och medbor-
garservice anfört och inte föranleda någon ytterligare åtgärd. 
_____________________ 
Exp: 
Ola Robertsson
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2012/245 

§ 208 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, 
angående samlingslokalerna i Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-13 Motion från kommunfullmäktigeledamot 

Sune Håkansson, RP, angående sam-
lingslokalerna i Ronneby kommun, Sune 
Håkansson 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, har lämnat in följande motion angående sam-
lingslokalerna i Ronneby kommun. 

Sammanfattning 
Ronneby kommun ger, via Fritid- och kulturnämnden, årligen bidrag till samlingslokaler med 
kringsvid två miljoner kronor. Som en jämförelse kan nämnas att i Olofströms kommun ger 2,5 
miljoner till sitt Folkets Hus. 
 
Möjligen är det så att vi i vår kommun har för många samlingslokaler. Alternativet kan vara färre, 
men bättre, lokaler. Behövs det, som i Eringsboda, dels det privatägda Eringsboda Brunn, dels Fol-
kets Hus, Kolshultsgården, Gäddegöls bygdegård, kyrkans församlingshem, en mindre samlingslo-
kal i pensionärshemmet samt fritidsgård i Gamla ålderdomshemmet? Därtill finns ytterligare loka-
ler, exempelvis i skolan och inte minst brandstationen, som kan användas vid vissa sammankoms-
ter. Inom de forna församlingsgränserna bor ca 665 invånare. 
 
 I Bräkne-Hoby finns dels Folkets Hus, dels en bygdegård. Därtill finns olika lokaler, som kan an-
vändas vid föreläsningar, etc. 
 
Mitt intryck är att det, vid nuvarande bidragsnivåer, inte finns utrymme för investeringar och un-
derhåll. Några av föreningarna, exempelvis Eringsboda Folkets Hus och Kolshultsgården, får svårt 
att överleva mer än något enstaka år till. I Folkets Hus finns fortfarande vattenskador sedan 2010, 
som inte har åtgärdats. Verksamheten går redan med förlust, då sänker kommunen bidraget med 
några tusen kronor. Föreningen visar att måhända behöver Fritidsnämnden utforma ”regler”. Skolan 
i Eringsboda får gratis utnyttja lokalen vid några tillfällen. Det rimliga kan vara att skolan betalar 
någon tusenlapp. Över huvud taget synes hyresnivån ligga onödigt lågt. 
 
Kallinge Folkets Hus är den lokal, som får mest i kommunalt bidrag, 155.000 kr blir det i år. 
Vinsten förra året blev 4.000 kr, men tas hänsyn till beslutat bidrag blir årets förlust i storleksord-
ningen 50.000 kr. 
 
 Föreningen har åtminstone två problem därtill. Det ena är att man har sitt alldeles egna sätt att bok-
föra, det är förunderligt att vår Fritidsnämnd godkänt insända bokslut. Att göra avskrivningar på 
värdeminskningarna tillhör inte det gängse tillvägagångssättet. Det borde idag ha funnits 100.000 kr 
till i kassan, såvida justering endast görs för detta  fel. Jag förutsätter att det i stället rör sig om en 
mångfald fel, som går i motsatt riktning. Jag förutsätter också att Nämnden tillser att riktiga bokslut 
inhämtas för de senaste fem åren, före det att ytterligare utbetalningar av kommunala bidrag görs. 
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Det andra är att på frågan: Har anläggningen genomgått brandsyn, så svarar föreningen förvisso Ja, 
men årtalet anges till 1978! Det är allvarligt, om uppgiften är rätt. 
 
Bräkne-Hoby Folkets Hus har uppenbara problem med att rekrytera styrelse. Förvisso läggs det i 
föreningen ned mycket ideellt arbete, men det kommer inte att räcka. Det kommunala anslaget är 
inte tillräckligt för att förbättra tillgängligheten. Föreningen har därtill ännu inte skaffat sig något 
rimligt bokföringsprogram, varför de avlämnade boksluten är helt undermåliga. Vanligen skall In-
gående Eget kapital plus årets resultat ge Utgående Eget kapital. Det är för mig obegripligt att revi-
sorerna har godkänt levererat bokslut. Att en av revisorerna i föreningen också är ordförande för 
revisorerna i Ronneby kommun är synnerligen alarmerande. Det bör poängteras att det senaste bok-
slutet antyder att kassören har lagt flera tusen kronor i kassan utan att berätta det för någon. 
 
Bygdegårdarna lever överlever också till stor del med hjälp av omfattande frivilliga insatser. Detta 
torde gälla för de flesta av samlingslokalerna i kommunen. Utan dessa insatser, vilket naturligtvis 
gäller inom andra föreningar också, skulle verksamheten få läggas ner. 
 
För Förkärla Folkets Park, Gnistan vanligen kallad, pågår förhandlingar om att Listerby IK skall få 
ett långtidsavtal, som skulle underlätta en upprustning av kök, etc. Utmärkande för Listerby IK är 
att man fortfarande kan mobilisera rejäla frivilliga insatser, sannolikt mer än i de flesta idrottsföre-
ningar. Sådana föreningar bör, enligt min mening, uppmuntras. 
 
Kommunen äger därtill en del lokaler, vars framtid redan diskuteras. Sockerbruket är en sådan.  

Sammanfattning 
Risken är stor att det inom några år sker en ostrukturerad nedläggning av våra samlingslokaler. Där-
för föreslår jag att: 
 en ”samlingslokalsutredning” tillsätts, som senast under våren 2013 redovisar möjliga utvecklings-
strategier för samlingslokalerna i Ronneby kommun. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 
Sune Håkansson 
Kommunledningsförvaltningen  
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2012/17 

§ 209 Trevlig sommar   
 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell önskar ledamöter, ersättare och personal en trevlig sommar. 
__________________ 
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idrotts- och turistanläggningar, 
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Utgivare: Fritid- och kulturförvaltningen 
Gäller från: 2012-07-01 
 
1.7 Brunnsbadet 
1.7.1 Badavgifter           

  Nuvarande 
taxa 

Förslag 
 

Entré / bad Vuxen 35 kr 50 kr 
Entré / bad 
Entré / bad 
Åkavgift rutschkana 
Familj/grupp 
Familj/grupp 
 

Barn/ungdom (7 år - 20 år) 
Barn (0 år tom 6 år) 
Alla 
1 vuxen 3 barn inkl. rutsch 
2 vuxna 3 barn inkl. rutsch 
 

15 kr 
0 

40 kr 

25 kr 
0 

40 kr 
200 kr 
250 kr 

15-kort Entré / bad 
15-kort Entré / bad 
15-kort rutschkana 

Vuxen 
Barn & ungdom 
Alla 

 
 
 
 
 

            600 kr 
300 kr 
450 kr 

Skolbad i samband med friluftsdag Ronneby kommun 0 kr 0 kr 
Skolbad i samband med friluftsdag 

• Lärare / ledare 0-taxa 
 

Övriga 15 kr/elev* 25 kr/elev* 

Hotellgäster Ronneby Brunn  Enligt avtal Enligt avtal 
Företag  Enligt avtal Enligt avtal 
    
    
Motionssim 07:00-09:00    
Säsongskort Vuxen 440 kr             500 kr 
Säsongskort 
15-kort Entré / bad 
15-kort Entré / bad 

Barn/ungdom 
Vuxen 
Barn/ungdom 

200 kr 250 kr 
600 kr 
300 kr 

Ett besök/sim 
Ett besök/sim 

Vuxen 
Ungdom 

 50 kr 
25 kr 

 
ÖKADE INT./KOSTN. 
Brunnen avtal / bad 
Brunnen rutschkana 
Vuxna 
Barn / ungdom 
Trycksaker/nya kort 
Klippkort B/U, motionsim 
 
Ex. vuxen (15 kort) inkl. rutsch 
Ex. vuxen (10 kort) inkl. rutsch 
 
Ex. barn/ungd (15 kort) + rutsch 
Ex. barn/ungd (10 kort) + rutsch 

 
 
120 000/150 000 
 
 
 

-20 000 kr 
10500bad/-262 000 kr 
 
600+450 =1050  / 70:-  
250+400 =  650  / 65:- 
 
300 (23:-)+ 450=750   / 50:- 
120 (12:-)+ 400=620   / 62:- 
 
 

 
 
 

 
 

       30 000 kr 
240 000 kr 
250 000 kr 
300 000 kr 
-20 000 kr 

-270 000 kr 
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• I kommunen folkbokförd ungdom från och med 7 år till och med 15 år erhåller ett klippkort med 
fem fria entréer inför säsongen 2012. 

• Ett antal klippkort erbjuds till socialförvaltningen att vid behov dela ut till de ungdomar mellan 7 år 
till och med 15 år som bedöms ha ett extra behov. 

• Öppettider för Brunnsbadet under säsong 2012 är 10:00-18:00 från den 1 juni till och med 26 au-
gusti.  
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Tillhör Kommunfullmäktige § 197/2012.                                                                Bilaga 4 
 
 
FÖRFATTNINGSSAMLING, AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 
 
Detta ingår i hemtjänstbegreppet: 
 
Serviceinsatser: 
• Städning och tvätt/klädvård 
• Inköp, post och bankärende 
• Matlagning/matdistribution 
 
 
Personlig omvårdnad: (omvårdnadsinsatser) 
• Insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov 
• Hjälp med att äta och dricka 
• Personlig hygien, av och påklädning, förflyttning m.m. 
• Bryta isolering, känna trygghet 
 
Viss ledsagning 
 
Avlösning för anhörig/närstående 
 
 
Maxavgift 
 
De samlade avgifterna får tillsammans ej överstiga 1 760: - per månad, vilket utgör en 
tolftedel av 0,48 x basbeloppet i 2012 års prisnivå. 
Basbeloppet för år 2012 är 44 000: -  
 
Debiterad kostnad för mat och hyra betraktas inte som avgift och räknas därför inte in i 
maxavgiften  
 
Avgift utgår för följande  
 
• Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende  
• Avgift för vård vid korttidsvistelse/växelvård 
• Trygghetslarm 
• Leveransavgift för matdistribution 
• Dagvårdsavgift  
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Hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende per månad fr.o.m 
2012-02-01 
 
Vid avgiftsutrymme beräknas avgiften 
procentuellt av detta. 

Högsta avgift/månad avser år 2012  

Nivå 1  Endast serviceinsatser   80 % 0,5 % av prisbasbeloppet per timme d.v.s. 
220: - per timme. 2,25 % av 
prisbasbeloppet max 990: -/månad  

Nivå 2 Serviceinsatser samt en 
omvårdnadsinsats 

80 % 2,75 % av prisbasbeloppet d.v.s. max 
1210: -/månad  

Nivå 3 Serviceinsatser och 
omvårdnadsinsatser  

80 % maxtaxa 
1 760: -/månad  

 
 
Hemtjänstavgift debiteras from den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser endast ges en 
gång var annan vecka så debiteras hel eller halv avgift första månaden, beroende på när första 
insatsen ges. 
 
Reducering av avgiften sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid föranmält uppehåll 
av hemtjänst om hemtjänstinsatser skulle ha utförts under denna period.  
 
Hemtjänst för makar/sambos:  
 
Biståndsbeslut fattas för den enskilde, vilket innebär att makar/sambos kan bli placerade i 
olika hemtjänstnivåer. 
 
Registrerade partners jämställs med makar. 
 
Alla kostnader rörande måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige för år 
2012 gäller nedanstående kostnader. 
 
Mat på särskilt boende: 
På särskilt boende tecknas matabonnemang, i detta ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål 
och mellanmål. För år 2012 är månadskostnaden 3041: - (365 dagar *100: -/ 12). Den som är 
självständig i sin mathållning kan välja bort matabonnemang. Då finns möjligheten att äta 
lunch i boendets matsal. 
 
Kostabonnemang kan inte tecknas på Backens särskilda boende. Endast lunch serveras i 
boendets matsal, övriga mål tillreds i varje boendes lägenhet, med hjälp av boendets personal, 
efter behov. 
  
Gäster som har biståndsbeslut betalar 45: - för huvudmålet. 
 
Avgift vid matdistribution 
Pris per lunch är 45: -. 
Leveransavgift tillkommer med 10: - per portion. Fast månadsavgift på 300: - debiteras vid 
daglig matdistribution och 150: - vid matdistribution varannan dag, om särskilda skäl 
föreligger debiteras avgiften per dag, detta efter ansökan till biståndshandläggaren. 
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Specificering av övriga avgifter: 
 
Trygghetslarm i ordinärt boende 
Avgift 200: - per månad  
Har make/maka en extra larmknapp är kostnaden 100: - per månad. 
 
På särskilt boende ingår larmavgiften i hemtjänstavgiften. 
 
Dagvårdsavgift 
Avgiften är 25: - per dag för resor till och från dagvården. 
Kostnad för mat tillkommer, frukost 21:50 :-, lunch 45:00 :-, totalt 66.50 :-/dag. 
 
Korttidsvistelse/växelvård 
Vid korttidsvistelse/växelvård betalar man kostnaden för mat, vilket inte utgör en avgift. 
Matkostnad totalt 100: -/dygn, i detta ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål.  
Hemtjänstavgift utifrån nivå 3, 80 % av avgiftsutrymmet, max 1 760: -/ månad. 
 
Förbehållsbelopp 
 
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden. 
 
Minimibeloppet är fastställt till en tolftedel av 135,46 % av basbeloppet för ensamstående 
och en tolftedel av 114,46 % för sammanlevande makar och sambor.  
 
Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster: 
Livsmedel Dagstidning Hemförsäkring  Förbrukningsvaror 
Kläder och skor Telefon Öppen hälso/sjukvård Möbler 
Hygien Tv-avgift Tandvård Husgeråd 
Fritid  Hushållsel  Läkemedel  Resor 
    
Kostnaden för livsmedel (råvaror) beräknas årligen av konsumentverket med utgångspunkt 
från vad som är att betrakta som skäliga levnadskostnader.  
För år 2012 beräknas kostnaden till 1595: -/månad.  
 
 
Lägsta förbehållsbelopp (+ boendekostnad) from 2012-01-01  
 
 
 

Ensamstående Makar/sambo 

65 år och äldre 4 967: - 
 

4 197: -/ person = 8 394: - tillsammans 

19 – 64 år 5 270: - 
 

4 453: -/person = 8 906: - tillsammans 

 

* Förbehållsbeloppet justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet.  
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 Höjning av lägsta förbehållsbelopp.  
Under vissa förutsättningar kan förbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp om den 
enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. 
Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst 
200: - i månaden. 
 
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är: 
• Fördyrade kostnader för mat, utifrån konsumentverkets beräkningar, när man har 

regelbunden matdistribution, regelbundet köper maten i särskilda boende eller om man 
genom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler eller servicehus.  

• Fördyrade reskostnader (t.ex arbets- eller sjukresor) 
• Kostnad för god man 
• Underhållsskyldighet för barn 
• Övrigt efter individuell prövning 
 
Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet. 
 
Sänkning av förbehållsbeloppet. 
För den som bor på särskilt boende och har TV i lägenheten eller har tillgång till TV i 
gemensamhetsutrymme, sänks förbehållsbeloppet med den summa som motsvarar TV-
licensavgiften. ( 173: -/månad år 2012 ).  
 
Beräkning av avgifter. 
 
Formel för beräkning av avgiftsutrymmet: 
 
• Nettoinkomster (= inkomster efter skatt ) 
• + Bostadstillägg/bidrag   
• – Förbehållsbelopp 
• – Boendekostnad 
_____________________________  
= Avgiftsutrymme   
 
 
Om avgiftsutrymmet blir 0: - eller visar på ett underskott 
(= negativt avgiftsutrymme) så debiteras inga avgifter. 
 
Om den enskilde inte når upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen, kan han/hon efter 
ansökan få rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen prövad. 
 
Avgiftsutrymmet räknas normalt om i början på varje år samt när det sker förändringar av 
aktuella inkomster, boendekostnader, hemtjänstnivå eller av förbehållsbeloppets storlek. 
Förändringarna skall vara av varaktig karaktär. 
 
Den enskilde eller dess ombud är skyldigt att lämna upplysningar om sådana varaktiga 
förändringar som kan påverka avgiftsutrymmet. 
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Boendekostnader 
 
Bostadstillägg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst. 
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta. 
Hjälp med ansökan skall kunna erhållas. 
 
Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gällande regler för bostadstillägg för 
pensionärer (BTP) 
För 2012 gäller följande:  
Fastighetsavgiften är på 0,75 % av taxeringsvärdet eller maximalt 6 825: - per år för småhus. 
70 % av ränteutgifter 
 
År 2012: Uppvärmning 159 kr/kvm 
År 2012: Driftskostnader 202 kr/kvm 
 
Driftskostnader = vatten och avlopp, sophämtning, underhåll och försäkringar.  
 
Där BTP-schablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten) 
godkänns faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation. 
  
Hyrd bostad  
Om hushållsel ingår i hyran skall avdrag på boendekostnaden göras med   
6,34 kr/kvm bostadsyta och månad. Dock högst 761 kr/månad. 
 
Inkomster 
Som avgiftsgrundande inkomst räknas skattepliktiga inkomster av: 
• Pensioner inkl. pensionsförsäkring 
• Äldreförsörjningsstöd 
• Livränta  
• Privat pensionsförsäkring 
• Arbetsmarknadsförsäkringar 
• Inkomst av tjänst  
• Arbetslöshetsförsäkring 
• Utlandspension 
• Sjukpenning/föräldrapenning 
• Traktamente och reseersättningar  
• Arvoden 
• Hyresinkomster 
• Övriga beskattningsbara inkomster, t.ex näringsverksamhet 
• Ersättning från avtalsgruppförsäkringar  
• Inkomst av kapital  
 
Som inkomst av kapital räknas avkastning på banktillgodohavande, värdepapper eller 
motsvarande. För realisationsvinster från aktier och värdepapper samt fritidsbostad räknas 100 
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procent som avgiftsgrundande inkomst (Det är inkomsten under året före det år då avgifter 
debiteras, som påverkar avgiften.) 
 Uppkommen reavinst vid försäljning av personens permanentbostad räknas som 
avgiftsgrundande inkomst. Med permanentbostad menas senaste folkbokföringsadress. 
 
Ej skattepliktiga inkomster av: 
• Utländska inkomster (t.ex pensioner eller invalidförmåner) 
• Studiebidrag (bidragsdelen) 
• Stipendier till den del som överstiger 3 000 kr/månad 
• Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskilt vuxenstöd) 
• Underhållsbidrag för vuxna 
• Familjebidrag 
 
Följande räknas också som inkomst 
• Bostadstillägg för pensionärer (BTP) 
• Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) 
• Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB). 
 
 
Inkomsthämtning: 
 
Uppgifter om allmänna pensioner, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg hämtas från 
Pensionsmyndigheten. 
Uppgifter om taxerad inkomst och över- underskott av kapital  
hämtas från riksskatteverket (RSV) 
 
Den enskilde skall informeras om att inkomster hämtas direkt från dessa myndigheter. 
 
Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner, andra aktuella inkomster och över/underskott 
av kapital lämnas av den enskilde.  
Överskott av kapital skall gälla per föregående år innan det år hemtjänstavgiften beräknas. 
 
Kontroll av lämnade uppgifter sker mot taxerad inkomst. 
 
Inkomstuppgifterna skall lämnas av den enskilde när hemtjänst e.d. aktualiseras och därefter 
under januari månad varje år.  
Om den enskilde trots påminnelse ej lämnar in aktuella inkomstuppgifter så kommer taxerade 
uppgifter att användas som avgiftsunderlag. 
 
Beträffande egna företagare och andra för vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, så skall 
man ta hänsyn till den förvärvsinkomst den enskilde kan antas komma att få under de 
närmaste 12 månaderna, fördelade med lika belopp per månad. 
 
 
Debitering 
 
Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i förskott. 
Förfallodag är den siste varje månad. 
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Retroaktiva debiteringar  
 
Retroaktiva debiteringar, upp till tre månader, kan ske när inkomstuppgifter som lämnats av 
den enskilde eller dess ombud vid kontroll befinns vara felaktiga.  
 
Uttag av faktiska kostnader för hemtjänstinsatser: 
 
Kommunens faktiska kostnader för lämnade hemtjänstinsatser uttages när insatserna på grund 
av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring, skall bekostas av annan än den 
som erhåller dessa insatser. 
 
Inkomst/avgiftsberäkning för sammanboende makar i såväl ordinärt som särskilt 
boende:   
 
Hälften av de sammanlagda inkomsterna skall utgöra avgiftsunderlag för den enskilde. 
Boendekostnaden delas lika. 
 
*Registrerade partners är att jämställa med makar. 
 
Sammanslagning av inkomster gäller ej ”sambo” då det inte finns någon lagstadgad 
underhållsskyldighet mellan dem. Dock skall samma förbehållsbelopp som för makar 
tillämpas eftersom de har gemensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas. 
 
Övriga sammanboende t.ex syskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående i 
avgiftshänseende. Boendekostnader delas. 
 
Om ena maken flyttar till särskilt boende gäller följande: 
 
Om den make som flyttar till särskilt boende har den högsta inkomsten 
räknas makarnas inkomster (+ bostadstillägg) tillsammans och delas lika mellan dem. Se 
under jämkning. 
 
Om den make som flyttar till särskilt boende har den lägsta inkomsten 
räknas inte makarnas inkomster tillsammans. 
 
Om båda makarna flyttar till särskilt boende i var sin lägenhet räknas inte makarnas inkomst 
tillsammans. 
 
Makar skall upplysas om att man har rätt till pension som ensamstående när man inte bor 
tillsammans samt att man kan ansöka om bostadstillägg för vars ett boende.            
 
Jämkning/reducering av hemtjänstavgiften: 
 
Hemtjänstavgiften reduceras så att den kvarboende maken/makan ej får oskäligt försämrad 
ekonomisk situation. Förbehållsbeloppet för ensamstående är 4 967: - innan avgift tas ut. 
 
Dubbla boendekostnader: 
 
Den som flyttar till särskilt boende kan under högst tre månader få nedsatt hemtjänstavgift, 
eller bli helt befriad från sådan, på grund av dubbla boendekostnader. 
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Detta under förutsättning att den enskildes förmögenhet inte överstiger två basbelopp. (år 
2012 = 88 000: -)  
Värdet av egen bostad räknas inte som förmögenhet. 
 
Ansökan sker på särskild blankett. 
 
För längre tid än tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av 
Äldrenämnden 
 
Överklagande 
 
Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud  
genom förvaltningsbesvär. (6 kap. 3§ SoL) 
 
 
Detta kan överklagas: 
• Den fastställda avgiften 
• Avgiftsändring 
• Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad 
• Förbehållsbeloppets storlek 
 
Överklagat beslut skickas till 
Ronneby Kommun 
Äldreverksamheten 
372 80 Ronneby 
 
Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige. 
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen  
(kap. 10 KL). 
 
 
Information om behandling av personuppgifter 
 
Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL) 
 
I och med att Ni ansöker om bistånd inom äldre och handikappomsorgen i Ronneby Kommun 
så kommer Era lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är 
nödvändiga för att vi skall kunna administrera och handlägga Ert ärende enligt gällande 
lagstiftningar i Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  
 
Vi hämtar uppgifter om Er inkomst från: 
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan om allmänna pensioner och bostadstillägg/bidrag. 
Riksskatteverket (RSV) om taxerade inkomster och över/underskott av kapital. 
 
Er folkbokföringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret. 
 
Efter samtycke från Er så kan personuppgifterna också användas i Prator 
(Elektroniskt vårdplaneringssystem)  
Prator innebär att det sker ett informationsutbyte mellan Blekingesjukhusen- 
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Primärvården och Äldre/Handikappomsorgen om Ni blir inlagd på sjukhus. 
 
Ni har rätt att en gång per år, efter skriftlig begäran få information om vilka av Era 
personuppgifter som behandlas hos oss. 
Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till den som är 
personuppgiftsansvarig.  
 
För rättelse av personuppgifter, till exempel fel tilltalsnamn, kontakta 
Avgiftshandläggaren 
tel. 0457-61 84 88   
 
Personuppgiftsansvarig är: Äldrenämnden  
Adress: Äldreverksamheten  
              Stadshuset 
              372 80 Ronneby                                            
 
Personuppgiftsombud: tel. 0457-61 82 87 
Adress: Kommunledningsenheten 
             Stadshuset 
             372 80 Ronneby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utifrån nytt förslag enl. alliansen 2012 
2012-04-04/KB  



Tillhör Kommunfullmäktige § 179/2012.                                                                          Bilaga 5 

 

Ärende 23 beslut om att tillstyrka försäljning av fastigheten Saxemara 13 :1 

 

Reservation 

 

Vi reserverar oss mot beslutet att tillstyrka försäljning av fastigheten Saxemara 13 :1. Skoltomten i 
Saxemara är för liten. Den närbelägna fastigheten Saxemara 13 :1 skulle enkelt kunna regleras in i 
skolfastigheten. En omdragning av Lotsvägen förbi fastigheten Saxemara 13:1 skulle, enligt vår 
uppfattning, också innebära att del av nuvarande väg kan ingå i skolfastigheten.   

Genom fullmäktiges beslut försvinner möjligheten att bygga ut förskolan i Saxemara i anslutning till 
nuvarande verksamhet,  vilket i förlängningen kan innebära att boende i  tex Droppemåla inte kan 
beredas plats i förskolan i Saxemara. Detta kan i sin tur negativt påverka elevunderlaget i skolan i 
Saxemara.  

Dagens beslut riskerar därför i förlängningen att undergräva förutsättningarna för att kunna behålla 
skolan i Saxemara.  

För Socialdemokraterna 

JanAnders Palmqvist   



Tillhör Kommunfullmäktige § 195/2012.                                                                   Bilaga 6 

 

 

Ärende 39 Beslut om godkännande av ny förbundsordning och medlemskap gällande 
samordningsförbundet i Blekinge 

Reservation. 

Vi reserverar oss med anledning av den handläggning som förevarit dagens ärende. Fullmäktige ställs 
inför fullbordat faktum eftersom kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande redan 
ansökt om medlemskap i samordningsförbundet innan fullmäktige fattat beslut därom. När det gäller 
budgetposten finns det en nettosumma upptagen i fullmäktiges budgetanslag för Socialnämnden och 
nämndens ordförande har dessutom muntligen redovisat olika uppgifter om vad den summan avser. 
Socialnämnden synes också ha förrättat de val som Ronneby kommun ska göra till 
samordningsförbundet . En uppgift som faller på fullmäktige att göra. Efter påpekande har därför 
ärendet kompletterats i sista stund vid kommunstyrelsens föregående sammanträde. 
Kommunstyrelsen tog därmed över den roll som åligger fullmäktiges valberedning.  

Sammantaget är fullmäktige ”överkörd” och något annat beslut gick inte i praktiken att fatta än det 
som redan verkställigheten påbörjats av. 

För Socialdemokraterna 

JanAnders Palmqvist 
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