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§ 239

Dnr 2014-000001 101

Val av justerare
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till
justerare för dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare
för dagens protokoll.
________________
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§ 240

Dnr 2014-000010 101

Information från näringslivschefen
Näringslivschef Torbjörn Lindh informerar om följande.
Sammanfattning
- Näringslivsdagar
-

Nätverk av näringslivschefer

-

Inkubatorverksamhet

-

Bromma flygplats

-

Lotsverksamhet

-

Revidering av blanketter

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric
Wildros (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 241

Dnr 2014-000451 101

Arbetsmiljöpolicy
Personalutskottet § 13/2014
Personalchef Jonas Jönsson presenterade förslag på arbetsmiljöpolicy.
Sammanfattning
I Ronneby kommuns personalpolitiska vision är "Arbete-Hälsa-Samverkan"
ett av fem strategiområden. Där konstateras, att en god arbetsmiljö och en
god hälsa bidrar till att verksamhetens mål uppnås och skapar förutsättningar
för ett hållbart arbetsliv.
Huvudinriktningen ska vara att arbeta förebyggande och främjande med
arbetsmiljö- och hälsofrågor.
Mål
För att fortsatt bevara och förbättra arbetsmiljön samt följa
arbetsmiljölagstiftningen ska mätbara mål finnas. Dessa mål ska följas upp
årligen i samband med uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
1. Varje arbetsplats ska riskbedöma och åtgärda fel och brister i samband
med samtliga fall av arbetsskador och tillbud.
2. Varje arbetsplats ska ha rutiner för förebyggande och främjande insatser
gällande arbetsmiljö och hälsa
3. varje arbetsplats ska aktivt arbeta för ökad trivsel och att bibehålla eller i
förekommandefall förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Policyn ska följas upp vart tredje år.
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta
föreslagen arbetsmiljöpolicy att gälla för Ronneby kommun.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till personalutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen
arbetsmiljöpolicy för Ronneby kommun.
________________
Exp:
Jonas Jönsson, Personalchef
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§ 242

Dnr 2014-000117 179

Offentligt nyårsfyrverkeri i Ronneby kommun
Förvaltningschef Tommy Johansson och folkhälsosamordnare Sofie Ceder
lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Bedömningen är att det föreligger stor risk för personskador eller andra
materiella skador med anledning av att många människor samlas på en liten
yta och avfyrar privata fyrverkeripjäser vid nyårsfirandet på Stortorget i
Ronneby. Ett offentligt anordnat fyrverkeri skulle kunna minska problemen
med privata fyrverkerier och möjliggöra ett säkrare nyårsfirande i Ronneby
kommun. Val av plats för ett offentligt nyårsfyrverkeri bör utses från ett
säkerhetsperspektiv.
Att liknelse med Olofströms kommun anordnade fyrverkeriet i samarbete
med föreningslivet och räddningstjänsten anses att föredra.
Kostnaderna för att arrangera ett offentligt fyrverkeri är beroende på dess
storlek men bör vara i liknelse med Olofströms kommun om liknade
samarbete med föreningslivet sker.
Bedömning
Vid brottsförebyggande rådets sammanträde 2014-01-21 framkom att många
människor vid årets nyårsfirande samlades på Stortorget i Ronneby och
avfyrade privata fyrverkeripjäser. Polisen upplever situationen med många
privata nyårsfyrverkerier på torget som kaosartad och menar att det är en
tidsfråga innan någon kommer till skada i samband med firandet. I år sköts
bland annat en fyrverkeripjäs av misstag rakt in bland folkmassan.
Varje år skadas cirka 100 personer i Sverige så allvarligt av fyrverkerier att
de behöver uppsöka en akutmottagning. De allra flesta av dessa skador sker i
samband med nyårsfirande.
Karlskrona kommun har haft ett offentligt fyrverkeri sedan 1994.
Kommunen flyttade fyrverkeriet från Stortorget till Stakholmen med syfte att
förebygga olyckor. Karlskrona har drabbats av en dödsolycka under 2007
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där en ung man omkom när han träffades i ansiktet av en raket. Fyrverkeriet
som anordnades år 2013 kostade ungefär 60 000.
Även Olofströms kommun anordnar ett offentligt fyrverkeri på nyårsafton.
Kommunen står för finansiering och själva arrangemanget sker i samverkan
med en förening samt Räddningstjänsten. Ordningsvakter finns även på
plats. Fyrverkeriet kostar ungefär 11 000 kronor pis moms. Kostnader för
ordningsvakter och polistillstånd tillkommer.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om
att arrangera ett kommunalt nyårsfyrverkeri vid 2014 års nyårsfirande och att
kostnader för 2014 tas från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda
kostnader och att det för kommande år inarbetas i den kommunala budgeten.
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Fritidoch kulturnämnden i uppdrag att planera ett kommunalt nyårsfyrverkeri till
2014 års nyårsfirande och därmed undersöker ett samarbete med
föreningslivet, val av plats samt ta fram ett kostnadsförslag. Återkopplings
till kommunstyrelsen ska ske senast 2014-11-04.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen ger Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att planera ett
kommunalt nyårsarrangemang till 2014 års nyårsfirande och därmed
undersöker ett samarbete med föreningslivet, val av plats samt ta fram ett
kostnadsförslag. Återkoppling till Kommunstyrelsen ska ske senast 2014-1104.
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07
Kommunstyrelsen beslutar ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att
planera ett kommunalt nyårsarrangemang till 2014 års nyårsfirande och
därmed undersöker ett samarbete med föreningslivet, val av plats samt ta
fram ett kostnadsförslag. Återkoppling till Kommunstyrelsen ska ske senast
2014-11-04.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (KD), Peter Bowin
(V), Tommy Andersson (S) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bevilja 75 000 kr till
nyårsarrangemang för år 2014/2015 samt ge fritid- och kulturnämnden i
uppdrag att arbeta vidare på sitt utökade förslag för år 2015/2016.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

bevilja 75 000 kr till nyårsarrangemang 2014/2015 enligt följande
uppdelning, 50 000 kr till pyroteknik, 10 000 kr till vakter, 15 000 till
arrangemang.

-

kostnaden ska belasta Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att arbeta vidare på sitt utökade
förslag för 2015/2016.

________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Sofie Ceder, Folkhälsosamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(80)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-04

Kommunstyrelsen

§ 243

Dnr 2014-000226 109

Besvarande av medborgarförslag angående
fiskmåsarna i staden från Bengt Lennartsson
Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ett medborgarförslag från Bengt Lennartsson inkom den 8 maj angående
fiskmåsarna i staden. Bengt menar att fiskmåsarna inte hör hemma i staden,
de förorenar och är obehagliga när de har sina ungar. I Tingshuset bor det 12
familjer som har tröttnat på fiskmåsarnas nedskräpning och menar att deras
avföring är frätande och innebär en risk för smittspridning av olika
sjukdomar.
Medborgarförslaget innebär att Ronneby kommun föreslås att ta hjälp av
Anticimex för att finna en lösning på problemet. Bengt menar även att
Ronneby kommun bör ta sitt ansvar för kommunen och föregå med gott
exempel som fastighetsägare då de är de som har ansvar för sina fastigheter
och tak. Enligt Bengt Lennartsson som är boende i Tingshuset kommer
fiskmåsarna från Snäckebacksskolans tak och anser därmed att Ronneby
kommun är skyldiga att hantera problemet.
Medborgarförslaget har skickats ut på remiss till Miljö – och
byggnadsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen och remissyttranden har
inkommit från samtliga. Även AB Ronneby Industrifastigheter och AB
Ronnebyhus har inkommit med beskrivning av de åtgärder som vidtages.
Bedömning
Enligt Miljö- och byggnadsförvaltningen inkommer det årligen klagomål på
störande måsar som häckar på tak och vid byggnader i staden. Klagomål
som kommer in till miljö- och byggnadsförvaltningen hänvisas i första hand
till fastighetsägaren, som enligt lagen ansvarar för att vidta åtgärder mot
störande fåglar om det finns risk eller olägenhet för människors hälsa.
Med anledning av förra säsongens framförda klagomål gick miljö- och
byggnadsförvaltningen i februari 2014 ut med information till
fastighetsägare i staden för att informera om deras ansvar och ge tips på vad
man kan göra för att minska problemen, se bilaga Informationsbrev till
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fastighetsägare.
Med anledning av klagomål på måsar vid Snäckebacksskolan översändes
denna information också till tekniska förvaltningen, som ansvarar för denna
fastighet.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsyn över att fastighetsägare och
andra följer miljöbalkens bestämmelser. Gör de inte det och störningen är så
pass allvarlig att den utgör en olägenhet i lagens mening kan vi förelägga en
fastighetsägare om att vidta åtgärder. Men i slutändan är det alltid den som
äger fastigheten som ska åtgärda problemet.
Enligt Tekniska förvaltningen finns det ett antal åtgärder som kan göras för
att undvika den olägenhet förslagsställaren beskriver. Tekniska förvaltningen
har redan idag avtal med entreprenör avseende äggplockning/bo rensning på
ett antal av kommunens fastigheter något de kontinuerligt ser över behovet
av för hela sitt fastighetsbestånd.
Enligt förvaltaren av fastigheten Snäckebacksskolan har ingen rensning
utförts på fastigheten under detta år, möjligheten finns dock att åberopa den
tjänsten av entreprenören om detta anses nödvändigt.
AB Ronneby Industrifastigheter har ett samarbete med Anticimex avseende
fågelproblematiken, både duvor och fiskmåsar. Dessutom läggs mycket egen
tid i förebyggande syfte. Så fort antydning till att det byggs bo uppfattas
rensas taken och detta sker på vårkanten. Fågelbon på taken leder ofta till
igensatta takbrunnar med vattenläckage som påföljd. Som exempel nämns
Brunnsterassen som i somras invaderades att korpar i samband med att
uteserveringen startade och detta fick Anticimex i uppdrag av Ronneby
Brunn att lösa.
AB Ronnebyhus använder sig av Anticimex för att minska de bekymmer
som inte bara fiskmåsar utan även duvor ger. De åtgärder som används är nät
och piggar samt att de tar bort bon och pikar äggen. Var dessa åtgärder sätts
in beror på kontakter från hyresgästerna. I Ronneby centrum finns avtal om
årlig kontroll. Det som blir ett bekymmer är att efter att dessa åtgärder
vidtagits flyttar fåglarna till andra fastighetsägare som inte bryr sig om
problemet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige
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Att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att se över Snäckebacksskolans tak
för att bedöma problematiken. I övrigt finns avtal enligt Tekniska
förvaltningen gällande äggplockning
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att:
-

ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över Snäckebacksskolans
tak för att bedöma problematiken. I övrigt finns avtal enligt Tekniska
förvaltningen gällande äggplockning och borensning.

-

därmed anse motionen besvarad.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt tjänstemannaförslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över Snäckebacksskolans
tak för att bedöma problematiken. I övrigt finns avtal enligt Tekniska
förvaltningen gällande äggplockning och borensning.

-

därmed anse motionen besvarad.

________________
Exp:
Teo Zickbauer, Upphandlare
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§ 244

Dnr 2014-000343 109

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson
gällande kajor som blivit fler i Ronneby kommun
Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Inkommet medborgarförslag från Mats Karlsson om att kajorna i år har blivit
betydligt fler än förr. Uteserveringar invaderas av kajorna och en hel del
måsar/trutar. Förslagsställaren pekar på att internationella undersökningar
visat att det bästa sättet att reducera fåglar inne i städer är att låta rovfåglarna
sköta det. Förslaget innebär att kontakt tas med en rovfågelexpert som talar
om hur kommunen ska få hjälp med rovfåglarna. För Ronnebys del ligger
det nära till hands att prata med Skogsgrupp Ronneby och de tillsammans
med kommunen borde kunna hitta bra ställen för exempelvis holkar.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss hos Tekniska förvaltningen och de
lämnar följande remissyttrande.
Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med Sven Svensson på
Skogsgrupp Ronneby i beredningen av detta yttrande. Han bekräftar
problemet med kajor mm som medborgarförslaget belyser. Orsaken till
ökningen av kajor mm är inte klarlagd men enligt Sven Svensson kan en av
orsakerna vara att konverteringar från oljepannor till alternativa värmekällor
medfört att ett stort antal skorstenar mm blivit tillgängliga som boplatser i
ökad omfattning.
De rovfåglar som skulle vara aktuella för Ronnebys del är, enligt Sven
Svensson, främst berguv och pilgrimsfalk. Totalt sett rör det sig om att
möjliggöra 1-3 häckningsplatser i Ronneby samt ev. 1 häckningsplats i
Kallinge. Häckningsplatserna bör placeras på avskild plats på platt tak av
byggnad som ligger placerad med stöd av skogsparti invid. Den aktuella
häckningsplatsen bör utgöras av ett antal lastpallar med tak över samt med
viss del jord/vegetation som golv, dvs inga stora investeringar bedöms
krävas. Upprättande av häckningsplats innebär dock ingen garanti att
rovfågel verkligen etablerar sig där.
Sven Svensson anser att förslaget är värt att testa och ser ett
samarbetsprojekt mellan Ronneby kommun och Skogsgrupp Ronneby som
fullt möjligt.
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Tekniska förvaltningen bedömer att förslaget kan hanteras inom ramen för
ordinarie budgetanslag och ställer sig positiva till medborgarförslaget samt
ser goda möjligheter att upprätta samarbetsprojekt med Skogsgrupp Ronneby
för att upprätta häckningsplatser i Ronneby och Kallinge.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige
Att bifalla medborgarförslaget.
Att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ingå ett samarbetsprojekt med
Skogsgrupp Ronneby att upprätta häckningsplatser i Ronneby och Kallinge.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att:
-

bifalla medborgarförslaget.

-

ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ingå ett samarbetsprojekt
med Skogsgrupp Ronneby att upprätta häckningsplatser i Ronneby
och Kallinge.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt tjänstemannaförslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

Justerandes sign

bifalla medborgarförslaget.
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-

ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ingå ett samarbetsprojekt
med Skogsgrupp Ronneby för att upprätta häckningsplatser i
Ronneby och Kallinge.

________________
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§ 245

Dnr 2013-000393 109

Besvarande av medborgarförslag från Kristina
Fridensköld om att anordna en gammaldags
julmarknad i Brunnshallarna
Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Inkommet medborgarförslag från Kristina Fridensköld om att anordna en
gammaldags julmarknad i Brunnshallarna. Brunnsparken är välkänd utanför
Blekinge och används för olika evenemang på sommaren. Med tanke på
parkens miljö är det en lämplig plats att i Brunnshallarna ordna en årlig,
riktigt gammaldags julmarknad. Träd som belyses med ljusnät utmed
stammarna och kringaktiviteter för barn såsom ponnyridning och om det är
snö kanske även hundslädesåkning.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen samt till
Fritid- och kulturnämnden.
Tekniska förvaltningen, i rollen som fastighetsägare, ställer sig positiv till
förslaget, men anser att ansvaret för genomförandet inkl budgeten ska
hanteras av Fritid- och kulturförvaltningen.
Fritid- och kulturförvaltningen ställer sig positiva till att entreprenörer ordnar
en traditionell julmarknad i Brunnshallarna och i Brunnsparken. Inom Fritidoch kulturnämndens verksamhet arrangeras sedan flera år Julkul i
kulturkvarteren och på Kulturcentrum.
Kommunen ställer sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och
Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som har
möjlighet att ordna julmarknad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige
Att kommunen ställer sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och
Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som har
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möjlighet att ordna julmarknad och att därmed anse medborgarförslaget
besvarat
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att:
-

kommunen ställer sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och
Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som
har möjlighet att ordna julmarknad och att därmed anse
medborgarförslaget besvarat.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag från
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att:
-

kommunen ställer sig positiv till att upplåta Brunnshallarna och
Brunnsparken till de affärsinnehavare och andra entreprenörer som
har möjlighet att ordna julmarknad och att därmed anse
medborgarförslaget besvarat.

________________
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§ 246

Dnr 2014-000241 252

Inköp av strategisk mark.
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska Förvaltningen har fått i uppdrag att söka strategisk mark för
verksamheter kring Ronneby.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har tittat på lämpliga områden och föreslår Östra
infarten till Ronneby som nytt verksamhetsområde. Kontakt har tagits med
markägare.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtalen.
Ett nytt exploateringskonto öppnas.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att:
-

godkänna köpeavtalet för inköp av strategisk mark till en kostnad av
2 879 820 kr.

-

upplåna 2 879 820 kr externt.

-

upprätta ett exploateringskonto för ändamålet.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C),
Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Bo Johansson (S) och
tjänstgörande ersättare Anders Bromée (M).
Yrkanden
Bo Johansson yrkar på att bifall till tjänstemannaförslaget med tillägget att
arrendeavtalen ses över till Kommunfullmäktige.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att arrendeavtalen ska ses över samt föreslår
Kommunfullmäktige att:
-

godkänna köpeavtalet för inköp av strategisk mark till en kostnad av
2 879 820 kr.

-

upplåna 2 879 820 kr externt.

-

upprätta ett exploateringskonto för ändamålet.

________________
Exp:
Eva Lydin, Fastighetsförvaltare
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§ 247

Dnr 2014-000446 310

Hastighetsändring Idrottsvägen Bräkne-Hoby
Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Anders Bromé har lyft frågan om hastighetsbegränsning till 30 km/h på
Idrottsvägen.
Idrottsvägen ligger inom tättbebyggt område i Bräkne-Hoby och har en
hastighetsbegränsning på 50 km/h.
Det finns ett principbeslut som togs av Tekniska nämnden 2005 avseende
hastighetsbegränsning till 30 km/h inom bostadsområden i kommunens
väghållningsområde. I beslutet kring hastighetsbegränsning i Bräkne-Hoby
(TN 2008/53) inkluderades inte Idrottsvägen.
Bedömning
Idrottsvägen är en anslutningsväg till idrottsplatsen samt till ett flertal
enfamiljshus och andra företagsbyggnader. Att begränsa hastigheten till 30
km/h på Idrottsvägen följer Tekniska nämndens principbeslut och medför en
tryggare miljö för de som bor eller vistas längs denna gata. Tekniska
Förvaltningen bedömer åtgärden som relevant.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KS beslutar införa 30 km/h på
Idrottsvägen i Bräkne-Hoby.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
införa 30 km/h på Idrottsvägen i Bräkne-Hoby.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar införa 30 km/h på Idrottsvägen i Bräkne-Hoby.
________________
Exp:
Sattar Zad, Projektledare gata/trafik
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§ 248

Dnr 2013-000275 821

Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Roger Gardell (FP)
och Anna Carlbrant (RP) angående att anlägga en
näridrottsplats i Brunnsvalls/Älgbackenområdet
Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamöterna Roger Gardell (FP) och Anna Carlbrant
(RP) har lämnat in en motion angående att anlägga näridrottsplats i
Brunnsvalls/Älgbackenområdet.
I motionen påpekas att en minskning skett i föreningsaktiva ungdommar i
vår kommun och att det finns ett behov av en näridrottsplats för den ungdom
som inte är föreningsanknuten. Under våren har det varit problem med att
många personer har tagit sig in på brunnsvallen efter stängningstid och
brukat planerna vilket i sin tur bidragit till en försämring av den. I motionen
refereras även till de tre befintliga näridrottsplatserna och dess höga
nyttjandegrad.
En begäran om remissyttrande skickades till fritid- och kulturnämnden och
ett yttrande har inkommit. Under våren och sommaren har fritid- och
kulturförvaltningen fört en dialog med bla Ronneby hus kring behovet av en
näridrottsplats i Älgbackenområdet. Fritid- och kulturnämnden ställer sig
bakom en utredning av en eventuell ny näridrottsplats och pekar ut ett
område söder om Knut Hahnskolan som lämpligt.
Bedömning
I Ronneby kommun har antalet föreningsaktiva ungdomar minskat. För att
sysselsätta ungdomar som inte är föreningsanknutna med aktiviteter som är
positiv för den enskilde och samhället så finn ett behov av en näridrottsplats.
I kommunen finns tre näridrottsplatser som är mycket populära med en hög
nyttjandegrad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att i samverkan
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med Ronneby hus utreda eventuell ny näridrottsplats i
Brunnsvallen/Älgbackenområdet.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen
2015 (inför 2016) redovisa en utredning kring det totala behovet av
näridrottsplatser i Ronneby kommun.

-

därmed anse motionen besvarad.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen
2015 (inför 2016) redovisa en utredning kring det totala behovet av
näridrottsplatser i Ronneby kommun.

-

därmed anse motionen besvarad.

________________
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§ 249

Dnr 2013-000424 109

Besvarande av medborgarförslag om en näridrottsplats
med konstgräs på Kallingeskolan
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Kristina Alritzon förslår i ett medborgarförslag att det anläggs en
näridrottsplats med konstgräs vid Kallingeskolan för att idag bara finns en
asfaltsplan. Hon beskriver bl a att bollarna går sönder på asfalten och att det
inte gör så ont om man ramlar på konstgräs.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden och
Utbildningsnämnden.
Fritid- och kulturnämnden anser att näridrottsplatser främjar den spontana
aktiviteten och fyller en viktig funktion för alla åldrar, främst barn och
ungdomar. I Kallinge är man välförsedd med dessa ytor för spontan
verksamhet (Slättagårdsskolan och Jernvallen) och det finns platser med
större behov och högre prioritering i kommunen. Fritid- och kulturnämnden
föreslår därför att förslaget avslås.
Utbildningsnämnden föreslår också att medborgarförslaget avslås och yttrar
att även om det vore en positiv insats/åtgärd för Kallingeskolan, ser vi inte
att det ur investeringssynpunkt är rimligt inom de närmaste åren 2014-2015.
En anledning är den som Fritid- och kulturnämnden lyfter i sitt yttrande:
närheten till Jernvallen och Slättagårdsskolan. En annan anledning är att det
trots allt finns stimulerande lekmiljö på Kallingeskolan för de yngre
skoleleverna och att det finns en grusplan nära Sporthallen/simhallen.
Nämnden skriver också i sitt beslut att de förslagsåtgärder som
förslagsställaren tar upp avseende den befintliga utemiljön bör kunna
utvecklas i en dialog med verksamheten, elevråd och föräldraråd.
Med utgångspunkt i nämndernas yttranden förslås att Kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen
2015 (inför 2016) redovisa en utredning kring det totala behovet av
näridrottsplatser i Ronneby kommun.

-

därmed anse motionen besvarad.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen
2015 (inför 2016) redovisa en utredning kring det totala behovet av
näridrottsplatser i Ronneby kommun.

-

därmed anse motionen besvarad.

________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(80)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-04

Kommunstyrelsen

§ 250

Dnr 2014-000454 346

Taxor och investeringsbudget 2015 för Elnät,
Fjärrvärme, VA och Renhållningen Ronneby Miljö och
Teknik AB
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att
besluta följande taxor för 2015.
• Elnät ingen taxehöjning.
• Vatten och avlopp höjning av förbrukningsavgiften med 6 % på den fasta
avgiften och 2 % på den rörliga avgiften. ( se bilaga 1.)
• Renhållningen en höjning av sophämtningen med 4 %. Avgiftema för
tömning av slutna tankar, enskilda avlopp och fettavskiljare föreslås höjas
med 4 %.
För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och
osorterat med 20 %. Se bilaga 2.
Förslag till beslut
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att
besluta enligt föreslagen investeringsbudget.( se bilaga 3).
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att:
-

följande taxor ska gälla för 2015:





Justerandes sign

Elnät ingen taxehöjning.
Vatten och avlopp höjning av förbrukningsavgiften
med 6 % på den fasta avgiften och 2 % på den rörliga
avgiften. ( se bilaga 1.)
Renhållningen en höjning av sophämtningen med 4 %.
Avgifterna för tömning av slutna tankar, enskilda
avlopp och fettavskiljare föreslås höjas med 4 %.
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höjning för både latrin och osorterat med 20 %.
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-

godkänna föreslagen investeringsbudget.

-

notera informationen om budget 2015 till protokollet.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

följande taxor ska gälla för 2015:





Elnät ingen taxehöjning.
Vatten och avlopp höjning av förbrukningsavgiften
med 6 % på den fasta avgiften och 2 % på den rörliga
avgiften. ( se bilaga 1.)
Renhållningen en höjning av sophämtningen med 4 %.
Avgiftema för tömning av slutna tankar, enskilda
avlopp och fettavskiljare föreslås höjas med 4 %.
För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en
höjning för både latrin och osorterat med 20 %.

-

godkänna föreslagen investeringsbudget.

-

notera informationen om budget 2015 till protokollet.

________________
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§ 251

Dnr 2014-000221 011

Länsgemensam Folkhälsopolicy
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Landstinget har tagit initiativ till en länsgemensam Folkhälsopolicy. Under
hösten 2013 genomfördes seminarium som underlag till den policy som
avses beslutas av samtliga aktörers organisationer. Arbetet med policyn och
tillhörande faktabakgrund har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter
från respektive organisation, under ledning av respektive organisations
högste tjänsteman.
En remissgenomgång genomfördes under senvåren och sommaren 2014.
Ronneby kommuns Folkhälsoråd yttrade sig då över denna. Yttrandet
bifogas underlaget. Därefter har ett gemensamt förslag fastställts och
godkänns av respektive organisations högste tjänsteman. Se bifogat missiv.
Bedömning
Policyn syftar till att skapa grunder för ett långsiktig länssamverkan inom
folkhälsoområdet, vilket tidigare saknats. För Ronneby kommuns del innebär
det ett stöd i nuvarande folkhälsoarbete och utveckling av arbetet. Policyn
beskrivs även utgöra en grund för planering och utformande av lokala och
regional handlingsplaner. Ronneby kommun antog hösten 2013
Folkhälsopolicy Ronneby kommun 2013-2016 (KF § 189/2013).
Kommunens policy bedöms utformad i linje med den länsgemensamma
policyn vad gäller utgångspunkter, genomförande och uppföljning men är
dock anpassad utifrån lokala förutsättningar och behov.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018
och att fastställa samverkansformer för folkhälsoarbete i enlighet med
faktabakgrunden till Folkhälsopolicyn. Beslutet gäller under förutsättning av
likalydande beslut av Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region
Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamn kommun, Olofström kommun
samt Sölvesborgs kommun.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018
och att fastställa samverkansformer för folkhälsoarbete i enlighet med
faktabakgrunden till Folkhälsopolicyn. Beslutet gäller under förutsättning av
likalydande beslut av Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region
Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamn kommun, Olofström kommun
samt Sölvesborgs kommun.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M). ledamot Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

anta Folkhälsopolicy för Blekinge län 2014-2018 och att fastställa
samverkansformer för folkhälsoarbete i enlighet med
faktabakgrunden till Folkhälsopolicyn. Beslutet gäller under
förutsättning av likalydande beslut av Landstinget Blekinge,
Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona kommun,
Karlshamn kommun, Olofström kommun samt Sölvesborgs kommun.

________________
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§ 252

Dnr 2013-000332 805

Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare i
kommunfullmäktige, Rune Kronkvist (S) gällande att få
en tidigare hantering av driftbidragen till föreningarna i
Ronneby kommun
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige, Rune Kronkvist (S) föreslår i en
motion att en utredning görs för att kunna få en tidigare hantering av

driftbidragen till föreningarna i Ronneby kommun.
Kronkvist beskriver en situation där mindre föreningar med anläggningar
tvingas hålla igen och spara på underhåll under hösten för att klara de ofta
högre kostnaderna under vintern och våren i väntan på att driftbidraget
utbetalas. Denna utbetalning har vanligtvis skett i början av juni månad.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden som svarat följande:

”Fritid- och kulturnämnden har i sitt förslag till nya bidragsbestämmelser
förordat att ett grundbidrag per m2 införs. Detta bidrags storlek skall enligt
förslaget fastställas redan vid beslut om internbudget vilket innebär att en
utbetalning kan ske i januari på den del som utgör grundbidrag. Resterande
del av bidraget, som har andra parametrar för uträkning, utbetalas efter
beslut i fritid- och kulturnämnden enligt förslaget i april-maj.”
Kommunfullmäktige har beslutat om bidragsbestämmelserna 2014-08-28.
Förvaltningschef Tommy Johansson har därefter bekräftat att tanken är att i
januari utbetala en grundpeng för att sedan utbetala resterande senare. Detta
ska hjälpa föreningarna att klara det ekonomiska utan att behöva begära
förskott.
Utifrån ovanstående föreslås att motionen ska anses vara bifallen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anse motionen vara bifallen.
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Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att anse motionen vara bifallen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen
vara bifallen.

________________
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§ 253

Dnr 2013-000348 109

Besvarande av medborgarförslag att göra Ronneby mer
attraktivt genom större utbud av affärer och nöjen
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Naaba Alshebly har 2013-10-10 lämnat ett medborgarförslag om att göra
Ronneby mer attraktivt genom större utbud av affärer och nöjen, få
certifierad FN-skola samt tillsammans med Arbetsförmedlingen förbättra
information och bemötande till arbetslösa medborgare.
Bedömning
Medborgarförslaget har lämnats för remissyttrande till Näringslivsenheten,
Utbildningsnämnden och Fritid- och kulturnämnden.
Näringslivsenheten konstaterar att såväl utveckling av handelns attraktivitet
som ett brett utbud av evenemang är en prioriterad fråga för Ronneby
kommun. Näringslivsenheten arbetar aktivt med både fastighetsägare och det
lokala näringslivet i fråga om centrums utveckling. Idag finns flera tomma
lokaler i centrum men nya butiksetableringar i centrum är på gång. Gallerian
ligger utanför kommunens inflytande.
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till att diskutera andra former av
loppmarknader utöver den i Brunnsparken men förtydligar att detta sker på
initiativ av föreningsliv och frivilligkrafter. Det samma gäller andra
kulturarrangemang så som konserter. Arrangemangsbidrag och
ungdomsbidrag finns tillgängligt för föreningar att söka.
Utbildningsförvaltningen ser det som viktigt att elevers kunskap om sin
omvärld ökar och får ta del av internationella inslag i undervisningen. En
internationell utvecklingsplan har därför omarbetats för Gymnasieskolan
Knut Hahn för åren 2014-2016. En ansökan om certifiering som FN-skola
skulle innebära en tillkommande årlig kostnad på 55 000 SEK och är i
dagsläget inte en prioriterad insats.
Utefter inkomna remissyttranden kan medborgarförslaget bedömas som
besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(80)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-04

Kommunstyrelsen

Utefter ovanstående bedömning avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att utefter ovanstående bedömning avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
________________
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§ 254

Dnr 2013-000383 109

Besvarande av medborgarförslag från Ghanem Ali om
att invandrare genom SFI ska få sällskap en dag i
månaden för att besöka t ex restauranger, parker,
sporthallar
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ghanem Ali har inkommit med ett medborgarförslag gällande att invandrare
genom Svenska för invandrare (SFI) ska få sällskap en dag i månaden för att
besöka till exempel restauranger, parker, sporthallar eller liknande.
Förslagsställaren förtydligar insatsens positiva påverkan på integrationen
samt språkträningen för invandrare som deltar.
Bedömning
Medborgarförslaget har lämnats på remiss för yttrande till
Utbildningsnämnden samt enheten för arbetsmarknad och integration.
Utbildningsnämnden pekar på att insatser genomförs för att skapa möten
mellan svenskar och nyanlända. Till exempel planeras en insats för att bjuda
in svenska familjer att agera fadderfamiljer åt nyanlända. Insatsen förväntas
sjösättas under början av nästa år. Ronneby kommun medverkar också med
Röda Korset kring ”Träffpunkten” som sker en gång i veckan i SFI:s lokaler.
SFI deltar gärna i fler liknande projekt men det finns idag ingen möjlighet
till projektfinansiering inom ramen för SFI:s budget som förslagsställaren
föreslår.
Enheten för arbetsmarknad och integration har inkommit med en ansökan till
Länsstyrelsen i Blekinge för att kunna bygga upp en fadderverksamhet för
nykomna med medel för aktiviteter som tillexempel att delta i föreningslivet
eller gemensamma studiecirklar. Svar inväntas från Länsstyrelsen.
Vad gäller EU-finansiering som förslagsställaren nämner finns flera fonder
tillgängliga för projekt som syftar till att förbättra integration eller
flyktingmottagande. För tillfället inväntas beslut från Europeiska
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kommissionen om perioden 2014-2020 för fonderna Flyktingfonden som
Migrationsverket ansvarar för samt Integrationsfonden som ESF-rådet
ansvarar för.
Mot ovanstående bedöms medborgarförslaget som besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Utifrån ovanstående bedömning avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
________________
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§ 255

Dnr 2013-000259 109

Besvarande av medborgarförslag om en minnestavla
över Astrid Einarsson
Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Bengt Whilstrand har lämnat ett medborgarförslag om en minnestavla över
teckningsläraren Astrid Einarsson för att uppmärksamma hennes insatser för
att bevara äldre bebyggelse i Ronneby.
Bedömning
Medborgarförslaget har utretts av Fritid- och kulturnämnden. Astrid
Einarsson verkade aktivt för att bevara äldre byggnader i Bergslagsområdet i
Ronneby. Kvarteret och dess byggnation går idag under namnet
”Kulturkvarteren” och är en viktig del av Ronnebys kulturhistoriska arv och
för stadens besöksnäring. Fritid- och kulturnämnden tillstryker förslaget att
placera en minnesplatta i kulturkvarteren. Valet av minnesplatta, textinnehåll
samt lämplig placering bör enligt nämndens remissyttrande utföras av Fritidoch kulturförvaltningen i samråd med Tekniska förvaltningen och Miljö- och
byggnadsförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Godkänna förslaget
Kostnaden för skylten belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
utgifter
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att:

Justerandes sign

-

bevilja avsikten med förslaget.

-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att komplettera med hela
Astrid Einarssons livsgärning och ta fram passande hyllning för detta.

Utdragsbestyrkande

38(80)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-04

Kommunstyrelsen

-

Kostnaden för detta belastar Kommunfullmäktiges konto för
oförutsedda utgifter.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från
Kommunstyrelsens arbetsutskott med ändringen att formuleringen ”bevilja
avsikten med förslaget” byts ut mot ”anse medborgarförslaget besvarat”.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört
ändringsyrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att komplettera med hela
Astrid Einarssons livsgärning och ta fram passande hyllning för detta.

-

kostnaden för detta belastar Kommunfullmäktiges konto för
oförutsedda utgifter.

-

anse medborgarförslaget besvarat.

________________
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§ 256

Dnr 2013-000415 109

Besvarande av medborgarförslag att det offentliga
mötet som hölls inför lykta dörrar gällande PRIO-dialog
med Anders Printz bör göras om då det strider mot
offentlighetsprincipen
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
I form av ett medborgarförslag föreslår Pär Eliasson att ett möte gällande
PRIO-dialog med Anders Prytz görs om då Eliasson har nekats tillträde till
mötet. Förslagsställaren menar att denna behandling strider mot
offentlighetsprincipen.
Bedömning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich har lämnat följande redogörelse:
”Socialdepartementets PRIO-ansvarige samt representant för SKL (Sveriges
kommuner och landsting) bjöd in sig till Blekinge-kommunerna,
landstingspsykiatrin och brukarorganisationer för ett dialogmöte kring
statens PRIO-satsning inom området psykisk ohälsa den 11 oktober
2013.Till mötet inbjöds politiker, tjänstemän samt brukarorganisationer i
Blekinge. Inför mötet annonserade organisationen NSPH (Nationell
samverkan för psykiskt hälsa) som en aktivitet under psykiatriveckan att
mötet skulle ske. Ett antal brukarorganisationer var närvarande med utsedda
företrädare. Önskemål om att få delta skulle föregås av anmälan vilket
framgick av annonsen.”
Denna uppfattning har Eliasson fått till sig brevledes. Meningarna går
därefter isär avseende om det av annonsen framfick att det skulle göras en
anmälan eller ej.
Att göra om mötet är dock ingen lämplig hantering och medborgarförslaget
bör därför avslås.
Det bör också påpekas att en kommun kan anordna möten som ej är
offentliga utan att det strider mot någon av grundlagarna.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
________________
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§ 257

Dnr 2014-000146 109

Besvarande av medborgarförslag från Anna och
Marcus Callenbring angående hastighetssänkning på
Risatorpsvägen
Projektledare för gata och trafik Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Anna och Marcus Callenbring har lämnat ett medborgarförslag om att
genomföra en hastighetssänkning från 70 km/h till 50 km/h mellan
Cirkusplatsen till Droppemåla. Anledningen för förslaget är infarten till
Bustorpsgård som är skymd av krönet som ligger innan infarten om man
kommer norrifrån. Förslagsställarna pekar också på problem när stora fordon
såsom traktorer och lastbilar med släp ska göra en vänstersväng för att
komma till deras gård och de är rädda för att en olycka ska inträffa.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen som
skriver att Callenbrings har fått avslag tidigare, 2007-08-27, då förslaget
skickades som en skrivelse till Tekniska förvaltningen.
Förvaltningen skriver vidare:
”Stoppsiktskravet, enligt VGU fig. 3.1-5, om man färdas i en personbil och
en ögonhöjd på 1,10m och om hindret är 0,35m hög är 90 meter. Vid besök
av den aktuella platsen avståndet uppmättes till 127 meter och är långt över
den gränsen som finns i kravet.”
Som en följd av detta föreslår Tekniska förvaltningen att medborgarförslaget
avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till tekniska
förvaltningen för förtydligande av huvudman för vägen, redovisning av
hastighetsmätning samt resonemang för avslag.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet dras ur dagordningen
då det redan är återremitterat.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet redan är återremitterat.
________________
Exp:
Sattar Zad
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§ 258

Dnr 2014-000258 002

Hyresavtal Sörbycenter.
Äldrenämnden § 117/2014
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har under § 209/2014 återremitterat ärendet
angående Sörbycenter och uppmanat förvaltningen att avtalet upprättas i
treårsintervaller samt att nio månaders uppsägning ska gälla, annars löper
avtalet i ytterligare tre år.
Äldrenämnden har under§ 94/2014 delegerat till äldrechefen att skriva nytt
hyreskontrakt för Sörbycenter.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar nytt förslag till avtal med
Sörbycenter. Hyresavtalet undertecknas av Äldrenämndens ordförande och
äldrechefen.
Äldrenämnden beslut
Äldrenämnden beslutar att överlämna avtalet till Kommunfullmäktige för
godkännande.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
att Kommunfullmäktige godkänner avtalet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Thomas Håkansson (C) och
Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avtalet.
________________
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§ 259

Dnr 2014-000431 001

Uppföljning av utredningsuppdraget om införande av
en dator per elev.
IKT-pedagog Carina Andersson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
IKT-pedagogerna har på mitt uppdrag gjort alternativa kostnadsberäkningar
för införande av datorer 1: 1 på gymnasieskolorna. Uppdraget har sin
bakgrund i den diskussion som förts mellan nämndens presidium och delar
av chefsgruppen samt IKT-pedagogerna. Kostnadsberäkningen bygger på
uppdraget att separera kostnaderna för inköp av datorer å ena sidan och
utbildningskostnader samt supportkostnader å andra sidan. Detta ska ses som
ett alternativförslag till tidigare presenterade leasingförslag.
Totalkostnaden är med denna modell:
2014 - 6 270 000 kr
2015 - 1 349 000 kr
2016 - 1 354 000 kr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget i sin helhet samt föreslår
kommunfullmäktige att riva upp tidigare beslut (Kommunfullmäktige 201311-28) om att samtliga elever i åk 1 i gymnasieskolorna, tilldelas dator enl.
1: 1 princip.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att:
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-

ställa sig bakom förslaget i sin helhet.

-

att riva upp tidigare beslut (Kommunfullmäktige 2013-11-28) om att
samtliga elever i åk 1 i gymnasieskolorna, tilldelas dator enl. 1: 1
princip.

-

bevilja medel på 6 270 000 kr under förutsättning att AFA-medel
beviljas.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till
Kommunstyrelsens arbetsutskott då inga AFA-medel beviljats för 2014.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Kommunstyrelsens
arbetsutskott.
________________
Exp:
Carina Andersson, IKT-pegagog
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§ 260

Dnr 2014-000186 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de
medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas för
kommunfullmäktige.
Följande medborgarförslag är föremål för beredning och anges månaden och
året då medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige.
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ANMÄLD
KF
2010-08-26
2010/279

MEDBORGAR
FÖRSLAG
Medborgarförsla
g angående
hundrastplats på
Hjorthöjden

HANDLÄGGARE

STATUS

Per Drysén /
William
Lavesson/A-K
Sonesson

Återremitterad ksau 17/1
2011.
KS återremitterade igen
2011-08-09
KF
minoritetåterremiss201202-23

2011-10-27
2011/335

Medborgarförs
lag angående
gatbelysning
på
Edestadsvägen

Magnus Graad

Under beredning

Policy för
utbyggnad av
gatubelysning ska
fram först

2011-10-27
2011/340

Medborgarförs
lag om att
anlägga en
hundrastgård

Anna-Karin
Sonesson

Samlad utredning
planeras under hösten

Har inväntat beslut
Medborgarförslag
ang. hundrastplats
Hjorthöjden
2010/279.
Samordning
liknande förslag.
Hög
arbetsbelastning

Utdragsbestyrkande

ORSAK TILL
FÖRSENING
Flera återremisser.
Samordning
liknande förslag.
Hög
arbetsbelastning

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-04
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2012-05-31
2012-217

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

Anna-Karin
Sonesson

Kompletterande yttrande
inkommit Fritid- och
kulturnämnden 2013-0221.
Inga medel avsattes i
budgeten. Under förnyad
beredning.

2012-11-29
2012/401

Medborgarförs
lag om att
anordna en
hundrastgård i
Brunnsparken

Anna-Karin
Sonesson

Samlad utredning
planeras under hösten

Samordning
liknande förslag.
Hög
arbetsbelastning

2012-11-29
2012/403

Medborgarförs
lag från Lisa
Andersson
angående
anläggande av
hundrastgård

Anna-Karin
Sonesson

Samlad utredning
planeras under hösten

Ett samlat grepp
ska tas om alla
medborgarförslagen
om hundrastplats.
Hög
arbetsbelastning

2012-12-19
2012/448

Medborgarförs
lag angående
kommunalt
övertagande ac
drift och
ansvar för
Skärgårdsväge
n

Arne Berg
Daniel Andersson

Återremiss KF 2013-0530
KS 2014-04-01 –
återremiss till Tekniska
förvaltningen

2013-02-28
2013/36

Medborgarförs
lag att driva
Projekt
Panncentralen
Hjorthöjden
med barn- och
ungdomsverks
amhet

Sofie Ceder

Förslag till beslut finns.
Fortsatt utredning
finansiering.
Förnyad utredning

2013-02-28
2013/79

Medborgarförs
lag från
Hörselskadade
s förening att

Sattar Zad

Au 2013-04-22
återremiss

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

utöka
parkeringstide
n från 2 till 4
timmar vid
Kulturcentrum
2013-08-29
2013/259

Medborgarförs
lag om en
minnestavla
över Astrid
Einarsson

Johan Sandevärn

På remiss. Remissvar har
ej inkommit från
samtliga remissinstanser

2013-09-26
2013/308

Medborgarförs
lag om
hastighetsbegr
änsning till 30
km på
Kallingevägen,
sträckan
Willys Wesleys kiosk

Anna-Karin
Sonesson

På remiss till tekniska
förvaltningen

Medborgarförs
lag att göra
Ronneby mer
attraktivt
genom större
utbud av
affärer och
nöjen

Johan Sandevärn

Har inte blivit anmält till
kommunfullmäktige,
utplockad.
Ändå på remiss

2013-10-31
2013/365

Medborgarförs
lag att byta till
LED-lampor i
elljusspåret

Anna-Karin
Sonesson

På remiss till tekniska
förvaltningen

2013-11-28
2013/383

Medborgarförs
lag från
Ghanem Ali
om att
invandrare
genom SFI ska
få sällskap en

Johan Sandevärn

På remiss

2013/348

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

dag i månaden
för att besöka t
ex
restauranger,
parker,
sporthallar

Justerandes sign

2013-11-28
2013/385

Medborgarförs Anna-Karin
Sonesson
lag från Karl
Smedstad om
att utse ett
särskilt område
i
Brunnsskogen
där hundägare
och deras
hundar kan
träffas

2013-11-28
2013/392

Medborgarförs
lag från Filip
Mathisson om
nytt
bokningssyste
m för
Blekingetrafik
en som
förenklas
genom
uppdelning i
närtrafik,
färdtjänst och
sjukhusbesök

2013-11-28
2013/393

Medborgarförs Teo Zickbauer
lag från
Kristina
Fridensköld
om att anordna
en
gammaldags
julmarknad i
Brunnshallarna

Anna-Karin
Sonesson

Samlad utredning
planeras under hösten

På remiss till
Blekingetrafiken.

På remiss

Utdragsbestyrkande

Ett samlat grepp
ska tas om alla
medborgarförslagen
om hundrastplats

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-04
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2014-01-30
2013/415

Medborgarförs Anna-Karin
Sonesson
lag att det
offentliga
mötet som
hölls inför
lykta dörrar
gällande
PRIO-dialog
med Anders
Printz bör
göras om då
det strider mot
offentlighetspri
ncipen

Under beredning.

2013-12-12
2013/424

Medborgarförs
lag om en
näridrottsplats
med konstgräs
på
Kallingeskolan

Anna-Karin
Sonesson

Remissvar inkomna.

2014-01-30
2013/441

Medborgarförs
lag att
parkeringstider
na i Ronneby
revideras

Anna-Karin
Sonesson

På remiss till Tekniska
förvaltningen

2014-01-30
2014/32

Medborgarförs
lag angående
mer
information
om våra
historiska
sedvärdheter
utmed E22

Maria Symbonis

KS september

2014-01-30
2014/33

Medborgarförs
lag angående
ändring av de
allmänna
bestämmelsern

Disa Kristinsdottir
Käppi

Under beredning

Utdragsbestyrkande

Besvarades först ej
som
medborgarförslag.

Sida
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Kommunstyrelsen

a gällande
fyrverkeri och
andra
pyrotekniska
varor.

Justerandes sign

Anna-Karin
Sonesson

2014-01-30
2014/34

Medborgarförs
lag att vid
påfarten mot
Karlskrona
från Sörby
handelsområde
gallra bort allt
sly så att
grönområdet
med en stor fin
ek får en
framträdande
roll

2014-03-27
2014/79

Teo Zickbauer
Anmälan av
medborgarförsl
ag från Roger
Bohman om
införande av
tråd-bunden
internet- och
telefonuppkop
pling i skolor
och förskolor i
Ronneby
kommun

2014-03-27
2014/83

Medborgarförs
lag från Leif
Clintebark om
att gjuta
Bäckahästen
och använda
som
"betonggrisar"
i Ronneby

Johan Sandevärn

På remiss till Tekniska
förvaltningen

På remiss

På remiss

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Anna-Karin
Sonesson

På remiss

2014-03-27
2014/120

Medborgarförs
lag från Lars
Andréason
angående
bryggorna i
Ronnebyån

2014-04-24
2014/145

Medborgarförs
lag angående
en stor
utställning på
Malmö
konsthall

KS september

2014-03-27
2014/146

Medborgarförs Anna-Karin
Sonesson
lag från Anna
och Marcus
Callenbring
angående
hastighetssänk
ning på
Risatorpsvägen

Under beredning efter
remiss

2014-04-24
2014/158

Medborgarförs Maria Symbonis
lag från PerOlof Berggren
som föreslår
att hastigheten
sänks till 30km
i korsningen
Doppingvägen,
Rustorpsvägen
på
Droppemålavä
gen i riktning

KS september

2014-04-24
2014/187

Medborgarförs
lag angående
belysning
Brunnsvallspar
ken.

Anna-Karin
Sonesson

På remiss

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2014-04-24
2014/200

Medborgarförs
lag från
Fredriksbergss
kolans
föräldraråd
angående
tillagningskök

Teo Zickbauer

På remiss

2014-05-09
2014/226

Medborgarförs
lag angående
fiskmåsarna i
staden

Jenny Andersson
Teo Zickbauer

På remiss. Samordnas
med förslaget ang kajor
2014/343

2014-06-02
2014/278

Medborgarförs
lag angående
ett skjul eller
en plats på
Angelskog där
man kan ställa
hela saker som
andra kan
överta, från
Elisabeth
Andersmark

Karin Lundberg

På remiss

2014-06-02
2014/279

Medborgarförs
lag angående
cykelväg
mellan
Ronneby och
Kuggeboda,
från Lennart
Truedsson

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning

2014-06-02
2014-281

Medborgarförs
lag angående
farthindret
"guppet" på
Strandgatan,
från Nils
Danielsson

Anna-Karin
Sonesson

På remiss

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Karin Lundberg

KS september

2014-06-17
2014/302

Medborgarförs
lag om att sätta
upp luftslangar
i centrum för
att pumpa
cyklar, från
Anders
Orrgren

2014-07-04
2014/331

Johan Sandevärn
Anmälan av
medborgarförsl
ag från Per
Petersson
gällande
anpassning av
lekplatsen på
Ekbacksvägen
i Ronneby

Anmäld
kommunfullmäktige 28
aug

2014-07-15
2014/341

Anna-Karin
Anmälan av
medborgarförsl Sonesson
ag från
Christina Båth
gällande
parkeringsfick
a mellan
Millegarne
Häststation
och Västra
Köpevägen

Anmäld
kommunfullmäktige 28
aug.
På remiss

2014-07-15
2014/342

Anna-Karin
Anmälan av
medborgarförsl Sonesson
ag från
Susanne
Olsson
gällande gångoch cykelväg
väg till Ö&B

Anmäld
kommunfullmäktige 28
aug.
P å remiss

2014-07-16
2014/343

Teo Zickbauer
Anmälan av
medborgarförsl
ag från Mats

Anmäld
kommunfullmäktige 28
aug.

Utdragsbestyrkande

56(80)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-04

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Karlsson
gällande kajor
som blivit fler
i Ronneby
kommun

Samordnas med förslaget
om fiskmåsar 2014/226

2014-08-05
2014/356

Maria Symbonis
Anmälan av
medborgarförsl
ag från
Karolina
Ådahl gällande
inrättande av
hundbad

Anmäld
kommunfullmäktige 28
aug
På remiss

2014-08-25
2014/375

Anmälan av
medborgarförsl
ag från Pär
Eliasson om att
Informera om
Psykiatrirerfor
men 1995, en
okänd reform

Anmäld
kommunfullmäktige 28
aug

2014-08-26
2014/376

Johan Sandevärn
Anmälan av
medborgarförsl
ag från Hans
Hedström
angående
förbättring av
Ekenäs
badplats

Anmäld
kommunfullmäktige 28
aug

2014-08-29
2014/378

Anmälan av
medborgarförsl
ag från
Thomas
Lähdet
angående
Sockerbruket kan bli den nya
medelpunkten/
epicentret för
konstnärlig

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

verksamhet, ett
ArtResidence
2014-09-02
2014/381

Medborgarförs
lag angående
en
avkörningsfil
norrifrån mot
Bräkne-Hoby
på väg 27, från
Knut Svensson

2014-09-09
2014/403

Medborgarförs
lag angående
skyltar med
information
om träden i
Brunnsparken,
från Lisa
Johansson

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 261

Dnr 2014-000185 101

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

ANMÄLD

MOTION

HANDLÄGGARE STATUS

ORSAK TILL
FÖRSENING

Motion angående
hemvändarhelg, från
Christer Stenström,
M

Marcus Sandekjer
Anna-Karin
Sonesson
Johan Sandevärn

Remitterat till
Näringslivsenheten
och
informationsansvarig
Heike Rosenqvist

Byte av
handläggare.
Arbetsbelastning

2010-08-26
2010/277

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

Per Elmgren
Johan Sandevärn

Under beredning

Byte av
handläggare.
Arbetsbelastning

2012-03-29
2012/128

Motion angående
tomtpriser i mindre
tätorter inom
Ronneby kommun

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning.

2012-05-31
2012/227

Motion från
kommunfullmäktigel
edamot Nils-Erik
Mattsson, MP, med
en uppmaning till
kommunen, att inför
ingånget EU Borgmästaravtal, låta

Camilla Norrman

Kommunstyrelsen
2013-11-26
återremitterade till
Ronneby Miljö och
Teknik AB:s styrelse

KF
2010-02-25
2010/74

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

utreda möjligheten
att bilda ett säljbolag
för handel med
långsiktigt hållbar
elektricitet

Justerandes sign

2012-06-20
2012/245

Motion från
kommunfullmäktigel
edamot Sune
Håkansson, RP,
angående
samlingslokalerna i
Ronneby kommun

Anna-Karin
Sonesson
Teo Zickbauer

Ks au 8/9

2012-12-12
2012/434

Motion från
tjänstgörande
ersättare Johannes
Chen, KD, om
utökning av
vaktmästare vid
skolorna

Anna-Karin
Sonesson

Skickad på remiss till
Utbildningsnämnden.

2013-02-28
2013-58

Motion från N-E
Mattsson och Helena
Augustsson(
Miljöpartiet De
Gröna) att nya
förskolan i Hulta
förses med både
solvärme och sol-el
och förbereds för
fjärrvärme som
komplement

Camilla Norrman

Under beredning

2013-04-25
2013/175

Motion från
Vänsterpartiet och
Miljöpartiet
angående inköp av
vatten på flaska

Camilla Norrman
Karin Lundberg

Yttrande klart

2013-08-29
2013/275

Motion från
kommunfullmäktigel
edamöterna Roger
Gardell (FP) och
Anna Carlbrant (RP)
angående att anlägga
en näridrottsplats i

Anna-Karin
Sonesson
Karin Lundberg

Yttrande klart

Utdragsbestyrkande

Byte av
handläggare.
Arbetsbelastning

Sida
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Kommunstyrelsen

Brunnsvalls/Älgback
enområdet

Justerandes sign

2013-09-26
2013/332

Motion från
tjänstgörande
ersättare i
kommunfullmäktige,
Rune Kronkvist (S)
gällande att få en
tidigare hantering av
driftbidragen till
föreningarna i
Ronneby

Anna-Karin
Sonesson

På remiss

2013-09-26
2013/333

Motion från
kommunfullmäktigel
edamot Hillevi
Andersson (C),
angående bidrag till
bredband via fiber
för landsbygden i
Ronneby kommun

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning
efter remiss

2013-11-11
2013/361

Motion från
kommunfullmäktigel
edamöterna Monia
Svensson (C) och
Sune Håkansson
(RP) angående
utveckling av
Ronneby som kustoch
skärgårdskommun

Anna-Karin
Sonesson

På remiss

2013-11-11
2013/369

Motion från
kommunfullmäktige
ledamot Willy
Persson, (KD)
angående röjning av
träd och buskar vid
industriområdet norr
om E22

Daniel Andersson

Under beredning

2013-11-11
2013/374

Motion från
kommunfullmäktigel
edamot Nils-Erik
Mattsson (MP)

Camilla Norrman

Under beredning

Utdragsbestyrkande
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gällande modern
fjärrvärmeanslutning
i äldre villaområden
2013-11-11
2013/391

Motion om att en
miljon kronor från
AFA-utbetalning
avsätts till
friskvårdscheckar för
personal i Ronneby
kommun

2014-03-27
2014/54

Motion från
Karin Lundberg
Kommunfullmäktigel
edamot Roger
Gardell (FP) gällande
anläggande av nya
bryggor på öar i
Ronneby skärgård

Yttrande klart

2014-03-27
2014/97

Motion från Willy
Persson, KD
angående
översiktsplanen och
detaljplanerna

Anna-Karin
Sonesson

På remiss

2014-03-27
2014/98

Motion från
kommunfullmäktigel
edamoten Roger
Gardell, FP angående
nybygge eller
totalrenovering av
befintlig ishall i
Kallinge

Karin Lundberg

På remiss

2014-05-19
2014/249

Motion från
Folkpartiet
Liberalerna - Anlägg
en konstgräsplan och
en 7-mannaplan på
Brunnsvallen i
Ronneby.
Motion angående
näringslivets
utveckling

Karin Lundberg

På remiss

Johan Sandevärn

På remiss

2014-05-27
2014/266

Justerandes sign

Anna-Karin
Sonesson

Utdragsbestyrkande

På remiss
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Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2014-05-28
2014/271

Anmälan av motion
från
kommunfullmäktigel
edamot Nils-Erik
Mattsson (MP)
angående elnät som
läker sig själv

Karin Lundberg

På remiss

2014-06-03
2014/282

Motion från
Anna-Karin
Kommunfullmäktige Sonesson
ledamoten Monia
Svensson, (OPOL)
gällande fler bostäder
och nybyggnation av
förskola i Saxemara

2014-06-09
2014/291

Motion angående bro
över ån vid
Ronnebyhamn, från
Kommunfullmäktigel
edamoten Willy
Persson (KD)

Johan Sandevärn

2014-06-23
2014/304

Motion angående
utegym i Ronneby
Brunnspark

Karin Lundberg

På remiss

2014-06-23
2014/305

Motion angående
boulebana i
Rådhusparken.

Cecilia Birgersson

På remiss

2014-08-08
2014/361

Anmälan av motion
från Lena Mahrle
(FP) och Christian
Mahrle (FP)
angående förstelärare
i förskolan

Sofie Ceder

2014-08-21
2014/372

Anmälan av motion
från Anna Carlbrant
och Sune Håkansson,
(RP) om att utveckla
Ronneby som
kunskapskommun

På remiss

Anmäld på KF 201408-28

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2014-09-03
2014/386

Anmälan om motion
- Motion om att
marknadsföra
"Rastplats Viggen".

Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 262

Dnr 2014-000478 300

Omfördelning av medel samt tilläggsäskande
"ventilation Fredriksbergsskolans gamla del"
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har genomför stora ventilationsåtgärder på
Fredriskbergsskolans gamla del under sommaren 2014. Tekniska
förvaltningen hade en budget på 6,8 mkr för projektet men pga.
marknadsläget med få anbud, samt att man fått göra mycket extra
förstärkningar som man inte kunnat förutspå har projektet blir dyrare än
beräknat.
Tekniska förvaltningen informerade KSAU 2014-08-18 om situationen kring
projektet och att man kommer att överskrida projektets budget med 400 –
500 tkr.
Tekniska förvaltningen har genomför ett investeringsprojekt på
Skogsgårdsskolan avseende moduler, vilket har visat sig bli billigare än
budgeterat.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för ventilation Fredriksberg
slutar på 7,21 mkr.
Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för modulerna på
Skogsgårdsskolan bli 240 tkr billigare än beräknat.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott förslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
-Tekniska förvaltningen beviljas ett tilläggs äskande om 170 tkr för
ventilation Fredriksberg.
-Tekniska förvaltningen beviljas att omfördela 240 tkr från "Lokalbehov
Skogsgårdskolan" till " Ventilation Fredriksberg"

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att
-Tekniska förvaltningen beviljas ett tilläggsanslag om 170 tkr för ventilation
Fredriksberg.
-Tekniska förvaltningen beviljas att omfördela 240 tkr från "Lokalbehov
Skogsgårdskolan" till " Ventilation Fredriksberg"
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att:
-

Tekniska förvaltningen beviljas ett tilläggsanslag om 170 tkr för
ventilation på Fredriksberg.

-

Tekniska förvaltningen beviljas att omfördela 240 tkr från
"Lokalbehov Skogsgårdskolan" till " Ventilation Fredriksberg".

________________
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§ 263

Dnr 2014-000461 875

Förslag att Ronneby kommun blir medlem i Stiftelsen
Blekinge Muséum
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2014-03-19 § 22 att ge förvaltningen i
uppdrag att undersöka möjligheter för Ronneby kommun att ingå i Stiftelsen
Blekinge museum; ekonomiska förutsättningar samt samarbetsmöjligheter.
Under våren har samtal förts med länsmuseichefen, som î sin tur har lyft
frågan i Stiftelsens styrelse. Idag har Stiftelsen Blekinge museum tre stiftare;
Landstinget Blekinge, Blekinge Hembygdsförbund med 36
medlemsföreningar, samt Karlskrona kommun, som värdkommun.
Karlskrona kommun bidrar med 4 300 tkr /år vilket motsvarar en kostnad om
64 tkr/invånare. För Ronneby kommun skulle det beräkningssättet motsvara
en årlig kostnad om 1 876 tkr.
Bedömning
Länsmuseichefen ser att ett närmare samarbete med Ronneby kommun kan
tillföra mycket till kommunen såväl som till Blekinge musemn. Exempelvis
kan Blekinge museum tillföra kompetens för att bygga och driva ett museum
i Ronneby, antikvarisk kompetens för bevarande av olika föremål,
museitekniker, pedagogiska insatser, tillgång till föremål som tillhör
Länsmuseet, tillgång till databaser m m. Blekinge museum skulle kunna stå
för en kontinuitet över tid och arbeta för utveckling av verksamheten.
Länsmuseichefen ser också möjligheten att delar av kommunens
medfinansiering kan vikas ått ex nya utgrävningar i Vång, konservering av
föremål från Gribshunden eller utveckling av besöksmål och framhåller
Ronnebys fantastiska historia som skulle kunna användas mer både för att
skapa attraktivitet och stolthet hos invånarna och för att locka fler inflyttare
och invånare.
Ronneby kommun bidrar redan med 1 OO 000 kronor/år till Stiftelsen
Blekinge musemn för verksamhet och marknadsföring av Saxemara Båtvarv.
I en fortsatt utredning i Stiftelsens styrelse om Ronneby kommun som
medlem i stiftelsen, kommer även Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs
kommuner att få frågan om intresse av att ingå i stiftelsen. Dessa kommuner
bidrar inte idag med ekonomiska medel till Stiftelsen Blekinge museum.
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Om styrelsen för Stiftelsen Blekinge museum har ett intresse av att Ronneby
kommun, eller flera kommuner, upptas som medlem i stiftelsen måste
troligtvis stiftelsen upplösas och ombildas. Länsmuseichefen ser som ett
alternativ att stiftelsen och Ronneby kommun tecknar avtal om ett ökat
bidrag, riktat mot preciserad verksamhet.
l det fallet kommer Ronneby kommun att sakna representation i styrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar med
Stiftelsen Blekinge museum om att Ronneby kommun ska ingå som medlem
i stiftelsen.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att ge
Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar med
Stiftelsen Blekinge museum om att Ronneby kommun ska ingå som medlem
i stiftelsen alternativt se över möjligheten med ett avtal samt att arbeta fram
en skrivning om förväntad effekt och resultat i ett eventuellt medlemskap.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall med ändringen att
formuleringen ”förhandling” byts ut till ”diskussion” och ”i ett” byts ut mot
”vid ett”.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget
ändringsyrkande och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge Fritidoch kulturnämnden i uppdrag att fortsätta diskussioner med Stiftelsen
Blekinge museum om att Ronneby kommun ska ingå som medlem i
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stiftelsen alternativt se över möjligheten med ett avtal samt att arbeta fram en
skrivning om förväntad effekt och resultat vid ett eventuellt medlemskap.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

69(80)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-04

Kommunstyrelsen

§ 264

Dnr 2014-000310 779

Remiss från Socialdepartementet rätt information på
rätt plats och i rätt tid SOU 2014:23
Sammanfattning
Socialdepartementet har till Ronneby kommun översänt remiss – Rätt
information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23) för yttrande. Remissvar ska
ha inkommit senast den 7 november 2014. Svar ska lämnas i elektronisk
form. Äldrenämnden har yttrat sig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med Äldrenämndens
yttrande.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna yttrandet utan
ställningstagande men ger ansvarig handläggare i uppdrag att inför
Kommunstyrelsen redovisa ett förtydligande av signeringstvånget.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, efter redovisning av
signeringstvånget, bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Äldrenämndens yttrande och
anta det som sitt eget.
________________
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§ 265

Dnr 2014-000067 170

Hemställan om ändring i ändamålsparagrafen,
Förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra
Blekinge
Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer hos sina medlemskommuner
att anta ett tillägg i förbundsordningens ändamålsparagraf. Detta behövs
eftersom Räddningstjänsten efter en tidigare ändring numera både har
tillståndshantering och tillsynsärenden enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor. Då Räddningstjänsten även själva innehar varor som är
tillståndspliktiga enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor så kan
räddningstjänsten inte handa uppgiften att besluta om tillstånd för den egna
verksamheten.
Bedömning
Direktionen förelår att följande tillägg görs i förbundsordningens
ändamålsparagraf:
Ansvaret enligt lagen brandfarliga och explosiva varor omfattar inte
tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens egen verksamhet
och tillståndspliktiga varor enligt lagen.
När Kommunfullmäktige 2013-05-30 beslutade om att Räddningstjänsten
Östra Blekinge skulle ta över ansvaret för tillståndsprövning, enligt lagen
(2010:1011) om hantering av brandfarlig och explosiv vara, ändrades även
reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden. I samband med beslut om att
ändra förbundsordningens ändamålsparagraf måste därför även reglementet
för Miljö- och byggnadsnämnden ändras igen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att anta följande tillägg till
ändamålsparagrafen i förbundsordningen för räddningstjänsten Östra
Blekinge: Ansvaret enligt lagen brandfarliga och explosiva varor omfattar
inte tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens egen
verksamhet och tillståndspliktiga varor enligt lagen.
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Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 6 § får en ny punkt
med följande lydelse:
svara för och besluta i ärenden enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av
brandfarliga och explosiva varor avseende Räddningstjänsten Östra
Blekinges egen verksamhet (ansvar för övrig tillståndsprövning och tillsyn
enligt lagen är överfört till Räddningstjänsten Östra Blekinge)
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att anta följande tillägg till ändamålsparagrafen
i förbundsordningen för räddningstjänsten Östra Blekinge: Ansvaret enligt
lagen brandfarliga och explosiva varor omfattar inte tillståndshantering och
tillsyn avseende Räddningstjänstens egen verksamhet och tillståndspliktiga
varor enligt lagen.
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 6 § får en ny punkt
med följande lydelse:
svara för och besluta i ärenden enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av
brandfarliga och explosiva varor avseende Räddningstjänsten Östra
Blekinges egen verksamhet (ansvar för övrig tillståndsprövning och tillsyn
enligt lagen är överfört till Räddningstjänsten Östra Blekinge)
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta följande
tillägg till ändamålsparagrafen i förbundsordningen för räddningstjänsten
Östra Blekinge: Ansvaret enligt lagen brandfarliga och explosiva varor
omfattar inte tillståndshantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens
egen verksamhet och tillståndspliktiga varor enligt lagen.
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Miljö- och byggnadsnämndens reglemente ändras så att 6 § får en ny punkt
med följande lydelse:
svara för och besluta i ärenden enligt lag (SFS 2010:1011) om hantering av
brandfarliga och explosiva varor avseende Räddningstjänsten Östra
Blekinges egen verksamhet (ansvar för övrig tillståndsprövning och tillsyn
enligt lagen är överfört till Räddningstjänsten Östra Blekinge).
________________
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§ 266

Dnr 2014-000452 101

Uppräkning av ekonomiska förmåner till
förtroendevalda 2015
Ekonomichef Johan Sjögren lämna följande beslutsförslag
Sammanfattning
Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antogs
KF § 332/2010. Inför år 2015 föreslås att ersättningsnivåerna, i likhet med
tidigare år, revideras med det genomsnittliga utfallet. Det genomsnittliga
utfallet enligt 2014 års lönerevision blev 2,98 %.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att arvodena
till förtroendevalda för 2015, ska räknas upp med 2,98 % utifrån de nivåer
som gäller för 2014. Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt
konto för lönerevision
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer att arvodena
till förtroendevalda för 2015, ska räknas upp med 2,98 % utifrån de nivåer
som gäller för 2014. Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt
konto för lönerevision.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa
arvodena till förtroendevalda för 2015, ska räknas upp med 2,98 % utifrån de
nivåer som gäller för 2014. Budgetanslag omfördelas i budget och plan från
centralt konto för lönerevision.
________________
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§ 267

Dnr 2014-000425 001

Gemensam organisation och gemensamt system för earkiv
Sammanfattning
2013 startade ett samarbete i Kronoberg och Blekinge kring e-arkiv. En
gemensam förstudie genomfördes som sedan följdes av en fördjupad studie.
I februari i år påbörjades en konceptstudie med syftet att bl a arbeta fram ett
konkret förslag på gemensam organisation för e-arkiv. Första resultatet av
studien var en avsiktsförklaring som bl a fastställde roller och ansvar samt
vilka åtaganden den deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att
bilda en gemensam organisation. Av avsiktsförklaringen framgår att
kommunalförbund är den funktionella och lagliga samverkansformen för en
gemensam myndighetsfunktion. Till avsiktsförklaringen fanns även en
verksamhetsbeskrivning för gemensam e-arkivorganisation samt en
preliminär långsiktig budget.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-18 att godkänna avsiktsförklaringen
och uppdrog till kommunalråd och kommundirektör att underteckna
densamma.
Enligt tidplanen skulle arbetet i september resultera i ett beslutsunderlag för
bildandet av gemensam organisation. Det är detta beslutsunderlag som nu
föreligger för beslut om förbundsordning samt godkännande av kostnaden
för 2015 och ekonomisk plan för 2016-2017.
Från Ronneby kommuns sida har arkivarie Anders Karlsson samt chefen för
Enheten för kommunikation och medborgarservice Leif Söderlund deltagit i
arbetsgrupp respektive som kontaktperson.
Bedömning
Att införa och förvalta ett e-arkiv är en komplex och omfattande uppgift över
tid för att garantera en långsiktig informationsförsörjning. Ett e-arkiv är inte
bara ett tekniskt stödsystem utan är även en bemannad organisation med
krav på kompetens, säkerhet och pålitlighet.
Ett e-arkiv som hanteras med rätt kompetens, i samverkan med andra och
med likartade riktlinjer bedöms ge kvalitativa och ekonomiska nyttor.
Att varje kommun upprättar egna e-arkiv med personal bedöms i nuläget inte
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vara realistiskt.
Förslaget innebär att ett kommunalförbund, Sydarkivera, bildas. Idagsläget
baseras förslaget på att de 12 kommuner samt det regionförbund som skrivit
på avsiktförklaringen blir medlemmar. För Ronnebys del innebär det en
andel på 8,23% och en kostnad för 2015 på 380 967 kr. Förbundsordningen
är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och möjlighet att utöka
förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att förbundsordningen
behöver ändras. Utkast till förbundsordning har funnits tillgänglig för
kontaktpersonerna under sommaren och dessa har också uppmanats att
lämna synpunkter innan 1 sept.
För att vara med i den gemensamma organisationen från start krävs ett
likalydande beslut i fullmäktige före årsskiftet av alla organisationer som
önskar delta från starten.
Som bilagor till förbundsordning ligger lista över medlemmarna samt
medlemsavgifterna. Förslaget är att ändringar i bilagorna görs av
förbundsfullmäktige efter samråd och beslut hos förbundsmedlemmarna.
Detta innebär att själva förbundsordningen inte behöver antas på nytt av
samtliga kommuner om det t ex tillkommer nya medlemmar till
kommunförbundet.
Det finns sedan tidigare upptaget en post i SUS-enhetens budget för e-arkiv.
Dessa siffror var dock ytterst preliminära och förslaget som föreligger
innebär utökade kostnader för kommunen utöver det som redan finns
budgeterat. Dessa ökande kostnader har enheten äskat pengar för hos
budgetberedningen. Det innebär att slutligt Kommunfullmäktigebeslut inte
kan ske förrän i samband med att budgeten för 2015 beslutas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
föreslå Kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun inträder i
Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015.
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare
till förbundsfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för
kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen för
2016-2017.
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Finansiering av Ronneby kommuns del av Sydarkivera:s kostnader år 2015
sker genom att totalt 380 967 kr anslås till SUS-enheten i budgeten för 2015.
Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för förbundsstyrelsen
Sydarkivera.
Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i
kommunalförbundet Syarkivera.
Ovanstående beslut gäller med villkoret att ingående kommuner och
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildandet av
kommunalförbundet Sydarkivera Enbart kommuner och regionförbund som
beslutar innan årsskiftet 2014-2015 kommer att bilda kommunalförbundet
Sydarkivera.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun inträder i
Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015.
Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare
till förbundsfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för
kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen för
2016-2017.
Finansiering av Ronneby kommuns del av Sydarkivera:s kostnader år 2015
sker genom att totalt 380 967 kr anslås till SUS-enheten i budgeten för 2015.
Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för förbundsstyrelsen
Sydarkivera.
Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i
kommunalförbundet Syarkivera.
Ovanstående beslut gäller med villkoret att ingående kommuner och
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildandet av
kommunalförbundet Sydarkivera Enbart kommuner och regionförbund som
beslutar innan årsskiftet 2014-2015 kommer att bilda kommunalförbundet
Sydarkivera.
Att nuvarande arkivkostnad redovisas inför Kommunstyrelsen.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S) och tjänstgörande ersättare Anders
Bromée.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun inträder i
Kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015.

-

Kommunfullmäktige antar förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor.

-

Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt beslut utse ledamot och
ersättare till förbundsfullmäktige.

-

Kommunfullmäktige godkänner sin del av kostnaden för
kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den ekonomiska planen
för 2016-2017.

-

Finansiering av Ronneby kommuns del av Sydarkivera:s kostnader år
2015 sker genom att totalt 380 967 kr anslås till SUS-enheten i
budgeten för 2015.

-

Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för
förbundsstyrelsen Sydarkivera.

-

Kommunfullmäktige noterar förslag till reglemente för revisorerna i
kommunalförbundet Syarkivera.

-

Ovanstående beslut gäller med villkoret att ingående kommuner och
regionförbund fattar motsvarande beslut om bildandet av
kommunalförbundet Sydarkivera Enbart kommuner och
regionförbund som beslutar innan årsskiftet 2014-2015 kommer att
bilda kommunalförbundet Sydarkivera.

________________
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§ 268

Dnr 2014-000510 100

Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Bo
Johansson (S), Kenneth Michaelsson (C), Thomas Håkansson (C), Peter
Bowin (V) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremiss samt att ge
personalchef Jonas Jönsson i uppdrag att besvara frågeställningarna kring
tjänstepension, skuldavskrivning och grupplivförsäkring.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Kommunstyrelsens
arbetsutskott och ge personalchef Jonas Jönsson i uppdrag att besvara
frågeställningarna kring tjänstepension, skuldavskrivning och
grupplivförsäkring i arvodesreglementet.
________________
Exp:
Jonas Jönsson, personalchef
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