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2013/35
§ 101 Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om ”Förenkla helt Enkelt” bli bättre på att möta
företagen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
_____________________
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2013/113
§ 102 Rekrytering av kommundirektör
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-26

Rekryteringsplan ny Kommundirektör

Personalchef Jonas Jönsson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Nuvarande kommundirektör Jörn Wahlroth har sagt upp sig och avslutar sin tjänst den
14/8-2013. Då Jörn har en del innestående ledighet att ta ut så blir det faktiska slutdatumet
31/5-2013.
Rekryteringsarbete kan ibland ta lång tid. Det innebär troligtvis ett behov av en tf
kommundirektör under en övergångsperiod.
Förslag på rekryteringsplan för ny kommundirektör är framtagen med målet att ny
kommundirektör ska börja 1/11-2013.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag att hantera rekryteringsprocessen av
kommundirektör enligt bilagd rekryteringsplan. Personalutskottet presenterar efter
rekryteringsprocessen en framtagen kandidat för beslut i kommunstyrelsen.
Att kommunstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag att rekrytera en tillfällig ersättare för
kommundirektören för perioden fram till dess att ny kommundirektör börjar.
Att kommunstyrelsen ger personalutskottet mandat att lösa kostnader kopplade till
rekrytering av tillfällig ersättare inom kommunstyrelsens budgetram.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot Thomas Håkansson, C.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge personalutskottet i uppdrag att hantera rekryteringsprocessen av kommundirektör enligt bilagd rekryteringsplan. Personalutskottet presenterar
efter rekryteringsprocessen en framtagen kandidat för beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag att rekrytera en tillfällig ersättare för
kommundirektören för perioden fram till dess att ny kommundirektör börjar.
Kommunstyrelsen ger personalutskottet mandat att lösa kostnader kopplade till rekrytering
av tillfällig ersättare inom Kommunstyrelsens budgetram.
_____________________
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2010/311
§ 103 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP,
angående en vitbok om ombyggnationen av Vidablick
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 78/2013 2013-03-18,
Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamot Sune
Håkansson, RP, angående en vitbok om
ombyggnationen av Vidablick

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-26

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson för Ronnebypartiet om
en vitbok om ombyggnationen av
Vidablick

3

Beslut allmänt ärende

2010-10-13

KF § 254/2010 2010-09-30, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson, RP, angående en
vitbok om ombyggnationen av Vidablick

4

Handling

2010-08-27

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

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson för Ronnebypartiet har inkommit med motion om en
vitbok om ombyggnationen av Vidablick.
Ombyggnationen av Vidablick är nu någorlunda klar. Slutresultatet blev, såvitt motionären kan
bedöma, i enlighet med planerna. Samtidigt kan man se att byggnationsprocessen inte har fungerat
alltför bra. Det finns olika möjliga förklaringar till de uppkomna problemen. För att undvika att
liknande misstag görs i framtiden bör lärdomar dras av det inträffade.
Motionären föreslår att:
a. kommunens revisorer, med lämplig hjälp, gör en särskild utvärdering av ombyggnaden av
Vidablick. Till vissa delar bör en utomstående utvärderare anlitas. Bland annat skall också
revisorernas agerande under byggnationen bedömas
b. Kommunstyrelsen skall skyndsamt undersöka möjligheterna att rikta skadeståndskrav mot
det företa, som skulle utföra kontrollen under byggnationen
c. Initialt skall revisorerna bedöma hur stort anslag, som behövs för att kunna genomföra
utvärderingen
Bedömning
Precis som motionären pekar på har det förmodligen funnits olika möjliga förklaringar till de
uppkomna problemen såsom att det upprättade förfrågningsunderlaget var för dåligt, kontrollen
under byggtiden var för dålig m.m.Det finns en del dokumentation i detta ärende som kan ligga till
grund för en utvärdering. Kommunens revisorer kan, på eget initiativ, genomföra en utvärdering
och ev. anlita utomstående expertis.
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Frågan som uppstår är hur kommunen ska undvika att liknande situationer uppstår. Då kommunen
kommer att ha framtida behov av om- och nybyggnationer är det viktigt att arbeta fram rutiner för
hur sådana processer ska hanteras. Den rättsliga processen i ombyggnationen av Vidablick är
avslutad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
Att uppdra åt Tekniska förvaltningen att arbeta fram ett kvalitetssäkringssystem för om- och
nybyggnation inom Ronneby kommun
Att till kommunstyrelsen redovisa ett kvalitetssäkringssystem senast 2013-06-30
Att anse motionen besvarad
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att
arbeta fram ett kvalitetssäkringssystem för om- och nybyggnation inom Ronneby kommun som
säkerställer de rutiner som föreligger.
Att till Kommunstyrelsen redovisa ett kvalitetssäkringssystem senast 2013-12-31.
Att anse motionen besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
JanAnders Palmqvist, S.
Yrkanden
Kenneth Michaelsson, C, yrkar om en ändring/tillägg i första att-satsen enligt följande:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att
tillsammans med de Kommunala bolagen ta fram ett gemensamt kvalitetssäkringssystem för omoch tillbyggnad inom Ronneby kommunkoncern som säkerställer de rutiner som föreligger. I övrigt
bifall till Arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att tillsammans med de
Kommunala bolagen ta fram ett gemensamt kvalitetssäkringssystem för om- och tillbyggnad inom
Ronneby kommunkoncern som säkerställer de rutiner som föreligger.
Att till Kommunstyrelsen redovisa ett kvalitetssäkringssystem senast 2013-12-31.
Att anse motionen besvarad.
_____________________
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2013/81
§ 104 Förslag till energikrav för energieffektivt byggande med återbetalning av
bygglovsavgift/tomtrabatt
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 80/2013 2013-03-18, Förslag till
energikrav för energieffektivt byggande
med återbetalning av
bygglovsavgift/tomtrabatt

2 Handling

2013-02-06

Förslag till energikrav för energieffektivt
byggande med återbetalning av
bygglovsavgift/tomtrabatt, Miljö- och
byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden § 12/2013
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att om man bygger ett passivhus betalar
nämnden tillbaka bygglovsavgiften om man uppfyller vissa krav.
Kommunstyrelsen beslutade nyligen att om man bygger ett passivhus/lågenergihus inom
det nya bostadsområdet med 10 tomter intill Hultagölen skall kommunen återbetalar 50000
kr.
Plan- och byggenhet har tagit fram ett förslag krav som kommunen kan ställ på byggnation
av passivhus/lågenergihus samt hur kommunen följer upp kraven innan man återbetalar
pengar.
Förslaget är att begreppet är passivhus/lågenergihus för att anknyta till krav enligt
Boverkets Byggregler, BBR.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden remitterar förslag till energikrav för energieffektivt
byggande till Kommunstyrelsen med förslag att Miljö- och byggnadsnämnden får
delegation att besluta om återbetalning av bygglovsavgift/tomtrabatt.
Återbetalning av bygglovsavgift belastar Miljö- och byggnadsnämndens intäktskonto.
Återbetalning av tomtrabatt belastar Kommunstyrelsens markkonto.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att Miljö- och byggnadsnämnden får delegation att dels utvärdera
inkomna ansökningar om återbetalning av tomtrabatt samt dels återbetala tomtrabatten i de fall där
byggnation möter kraven i dokumentet ”Energieffektivt byggande”, godkänt av Miljö- och
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byggnadsnämnden 2013-01-24, § 12/2013. Återbetalning av tomtrabatt belastar exploateringskontot
för Hultagölen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Thomas
Håkansson, C, samt ersättare Monika Lindqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Miljö- och byggnadsnämnden får delegation att dels utvärdera
inkomna ansökningar om återbetalning av tomtrabatt samt dels återbetala tomtrabatten i de fall där
byggnation möter kraven i dokumentet ”Energieffektivt byggande”, godkänt av Miljö- och
byggnadsnämnden 2013-01-24, § 12/2013. Återbetalning av tomtrabatt belastar exploateringskontot
för Hultagölen.
_____________________
Exp.
Miljö- och byggnadsnämnden

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2013-04-02

9(51)

2012/309
§ 105 Detaljplan för Svanevik 1:57
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 81/2013 2013-03-18, Detaljplan
för Svanevik 1:57

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-25

Detaljplan för Svanevik 1:57 m.fl.

3

Beslut allmänt ärende

2012-10-08

KS § 281/2012 2012-10-09, Detaljplan för
Svanevik 1:57

4

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU § 344/2012 2012-10-01,
Detaljplan för Svanevik 1:57

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-17

Detaljplan för Svanevik 1:57 m.fl.

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Adress: Svaneviksvägen 16, 18, 20, 22-31 samt 33-38
Samhällsbyggnadsenheten har enligt uppdrag upprättat förslag till detaljplan på fastigheten
Svanevik 1:57 m.fl.
Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen ersätta en gammal plan från 1962 som blivit
inaktuell då flertalet bygglov getts med avvikelser. Bebyggelsens höjd och utbredning, anpassning
till kommande havsnivåhöjning och vatten och avlopp är viktiga planfrågor.
Handlingarna finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/svanevik
Planen har varit utställd på samråd under september-oktober 2012. Under samrådsskedet inkom 16
yttranden, varav 3 var utan erinran. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i en
samrådsredogörelse, 2013-02-08.
Sammanfattningsvis efterfrågas förtydningar runt VA och övervägningar om ytterligare skydd mot
översvämning. Flertalet av de boende vill öka byggnadsarean till 175 kvm samt sänka
byggnadshöjd och nockhöjd för att få en lägre bebyggelse samt förbjuda takkupor. En sakägare
motsätter sig att bestämmelsen för minsta tillåtna fastighetsstorlek som hindrar avstyckning ändras.
Bedömning
Byggnadsarean föreslås utökas till 175 kvm. Byggnadshöjd och nockhöjd föreslås även
fortsättningsvis vara 3,9 m resp. 6 m då skisser visat att de höjderna möter energikraven och
samtidigt håller nere höjden på större byggnadsvolymer. Takkupor tillåts, men storleken begränsas.
Att fastighetsdelning ej bör ske föreslås även fortsättningsvis vara inställningen. Bedömningen har
gjorts att med en utökad byggnadsarea kan styckning av fastigheter ej ske på ett sätt så att den
karakteristiska skärgårdsnaturen, områdets luftiga karaktär och skydd mot kommande
havsnivåhöjder kan säkerställas.
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Planbeskrivningen har kompletterats gällande VA med information om alternativa lösningar och
mindre avvikelse samt genomförande och säkerställande av ledningsdragningen. Ett undantag har
lagts till bestämmelsen om höjning/sänkning av marknivå för åtgärder som görs för skydd av
befintliga byggnader mot översvämning samt vid pumpstationer och brunnar. Det har också
förtydligats att bedömningen om huruvida en viss grundläggningstyp är godtagbar med hänsyn till
översvämningsrisk görs vid bygglovsskedet.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha något att erinra mot
förslaget i avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
granskningsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Thomas
Håkansson, C, samt Willy Persson, KD.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
granskningsförfarandet.
_____________________
Exp.
Helena Sandberg
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2012/396
§ 106 Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m fl (Hulta Förskola)
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-25

Detaljplan för del av Hulta 2:115,
Eternellen 1 m.fl. (Hulta Förskola) till ks 2
april

2

Beslut allmänt ärende

2013-03-04

KS § 70/2013 2013-03-05, Detaljplan för
del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m fl
(Hulta Förskola)

3

Beslut allmänt ärende

2013-02-11

KS AU § 34/2013 2013-02-11, Detaljplan
för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m fl
(Hulta Förskola)

4

Handling

2013-02-05

Detaljplan för del av Hulta 2:115
§ 11/2013, Miljö- och byggnadsnämnden

5

Handling

2013-02-01

Detaljplan för del av Hulta 2:115,
Eternellen 1

6

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-01-28

Detaljplan för del av Hulta 2:115,
Eternellen 1 m fl (Hulta Förskola)

7

Handling

2012-12-18

Synpunkter gälland Hulta förskola, Maria
och Sven-Åke Sibbesson

8

Handling

2012-12-17

Synpunkter gällande byggandet av Hulta
förskola, Susanne och Magnus Borg

9

Handling

2012-12-17

Synpunkter gällande förslag till byggande
av Hulta förskola, Lavendelvägens
samfällighetsförening

10

Handling

2012-12-17

Synpunkter angående ev byggnation av
Hulta förskola, Tommy Nilsson

11

Handling

2012-12-10

Synpunkter gällande vägar och
parkeringar vid förskolan, Företrädare för
de boende på Brunkulla gruppbostad

12

Beslut allmänt ärende

2012-11-23

KS § 336/2012 2012-11-27, Detaljplan för
del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m fl
(Hulta Förskola)

13

Beslut allmänt ärende

2012-11-16

KS AU § 413/2012 2012-11-19,
Detaljplan för del av Hulta 2:115,
Eternellen 1 m fl (Hulta Förskola)

14

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-11-12

Detaljplan för del av Hulta 2:115,
Eternellen 1 m fl (Hulta Förskola)

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Brunkullavägen + Mjölkörtsvägen/Stormhattsvägen i Hulta
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Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan på fastigheten del av Hulta 2:115,
Eternellen 1 m.fl.
Samtliga planhandlingarna finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/Hulta2-115.
Planförslaget innebär att det skapas en förskoletomt på cirka 9000 kvm intill gruppboende på
Eternellen 4 på Brunkullavägen. Hulta Förskola som fanns norr om Hultaleden har rivits. Planen
föreslår här att tre till fyra stycken villor, cirka 1000 kvm var, kan uppföras. Alternativt kan, om
man vill ha en tätare bebyggelse, 5-6 radhus, kedjehus eller parhus uppföras.
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 1 februari tom 22 februari 2013. Inkomna
synpunkter har sammanfattats och kommenterats i granskningsutlåtande 2013-02-21. Miljö- och
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 21 mars beslutat att revidera planförslaget enligt
följande:
Plankarta
 Gränsen mellan området med 1-planshus med bl.a. nockhöjd 6,5 meter och området med
1½-planshus med bl.a. nockhöjd 8,2 meter flyttas söderut till en linje strax söder om
Mandolinen 1.
 Planbestämmelse f1 revideras enligt följande: Takkupa skall placeras minst 0.7 meter
innanför vägglivet, ha en sammanlagd längd på maximalt 2.5 meter samt placeras endast åt
söder eller väster. Takkupa kan utföras utan inverkan på byggnadshöjd. Takkupans tak skall
vara minst 0,5 meter lägre än huvudbyggnadens nockhöjd.
Planbeskrivning
 Avsnitt fastighetsbildning revideras.
 Texten revideras avseende 1-planshus mittemot Mandolinen 1.
Vidare har nämnden beslutat att godkänna förslaget och skickar planen vidare till
Kommunfullmäktige för antagande (§45/2013). Nämndens beslut innebär att förslaget ändras efter
granskningsutställningen. Ändringarna bedöms dock inte vara väsentliga att kommunen behöver
ställa ut förslaget för en ny granskning enligt PBL 5 kap 25.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget och skicka planen vidare till Kommunfullmäktige
för antagande.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och skickar planen vidare till Kommunfullmäktige för
antagande.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2013-04-02

13(51)

2013/97
§ 107 Cefur
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-22

SWL för KSAU 2013-03-18

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 82/2013 2013-03-18, Cefur

Projektutvecklare Johan Sandberg, Cefur, lämnar information om Swedish Water Jet Lab.
Sammanfattning
Swedish Waterjet Lab [SWL] i Ronneby har drivits av BTH i samverkan med
vattenskärningsindustrin sedan 2007.
BTH har svårt att motivera varför ett laboratorium skall finnas i Ronneby och p g a snävare
ekonomiska ramar har redan personal från labbet friställts.
SWL’s styrgrupp kontaktade Ronneby kommun i juni för att diskutera möjliga åtgärder
Där startades en utredning för att se över möjligheten för Ronneby kommun att ta över
verksamheten och på så sätt rädda kvar den i Ronneby.
Efter diskussion med BTH (nya rektorn) finns nu tre alternativ:
1. Labbet avvecklas och utrustning säljs eller flyttas till BTH.
2. Ronneby Kommun tar över huvudmannaskap för labbet.
3. Ronneby Kommun finansierar en utvärderingsperiod varefter nytt beslut fattas.
1. Verksamheten avvecklas
 Kompetensen (Anders Jönsson & Johan Wall) anställs direkt av företagen som behöver den
för att säkra sina leveranser (t ex till BMW i München).
 Badwill - Ronny Johannesson arbetar för att etablera fler företag kring labbet – den chansen
går Ronneby miste om.
2.









Ronneby kommun/Cefur tar över labbet och all utrustning
För det betalar Ronneby kommun 300 tkr/ år i tre år.
Pengarna används till BTH:s forskning i labbet.
Ronneby kommun anställer följande personal: Anders Jönsson anställs på 50% som
föreståndare, Anna Harding anställs på 100% som projektledare.
BTH har tillgång till labbet för sin forskning och anställer Anders Jönsson på 50% som
lärare och forskare.
För externt finansierade projekt betalar BTH hyra för lokal och utrustning.
Total kostnad för Ronneby Kommun (efter intäkter) ca 700 tkr/år.
Det finns möjliga intäkter därutöver men de är inte säkrade.
Kräver insats i form av ledarskap utöver SWL-personal.

3. BTH föreslår en utvärderingsperiod på 18 månader
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

2013-04-02





14(51)

Ronneby Kommun betalar 250 tkr/ halvår till BTH.
Efter perioden avgörs labbets framtid.
Osäkert om företagen accepterar lösningen utan någon sorts garanti om långsiktig lösning.

Ekonomisk kalkyl
Labbets kostnader – 1 320 tkr.
Lönekostnad för 1,5 tjänst.
Ca 390 tkr för hyra, material, utrustning m m.
Labbets intäkt (exkl. BTH:s forskning) – 900 tkr.
500 tkr från KMT & Waterjet.
400 tkr från övriga projekt.
Avgift till BTH (första tre åren) – 300 tkr.
Total kostnad för Ronneby kommun – 703 tkr.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka alternativ nr 3, att Ronneby Kommun gör en utvärderingsperiod om 24 månader, betalar 250 tkr till BTH/ halvår.
Finansiering sker genom Ronneby Helsobrunn.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning i
Kommunstyrelsens arbetsutskott. SWL:s styrgrupp har bjudit in till ett möte.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare
utredning.
_____________________
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2012/291
§ 108 Avstämning blockhyresavtal mellan Ronnebyhus och Socialförvaltningen,
Socialnämnden
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 79/2013 2013-03-18,
Avstämning blockhyresavtal mellan
Ronnebyhus och Socialförvaltningen,
Socialnämnden

2

Handling

2013-02-05

Avstämning blockhyresavtal mellan
Ronnebyhus och Socialförvaltningen,
Socialnämnden

3

Beslut allmänt ärende

2012-09-27

KF § 276/2012 2012-09-27, Ny
gruppbostad Peder Holm, ny
gruppbostad i befintliga lokaler
Älgbacken 8

4

Handling

2012-09-18

Förslag blockhyresavtal och hyresavtal,
Ronnebyhus

5

Beslut allmänt ärende

2012-09-11

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

6

Beslut allmänt ärende

2012-08-31

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

7

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-29

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

Socialnämnden § 7/2013
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med ekonomichef Johan Sjögren.
Sammanfattning
I beslut av Kommunfullmäktiges § 276/2012 gavs Socialförvaltningen i uppdrag ”att omförhandla
blockhyresavtalen med Ronnebyhus avseende Socialnämndens verksamheter”.
I de blockhyresavtal samt lokalavtal som är tecknade med Ronnebyhus finns reglerat i avtalen att
avstämning av hyresnivå mot redovisade kostnader/intäkter och beräknad underhållskostnad ska
göras vart tredje år på initiativ av hyresvärden. Skrivningen gemensamt med Kommunfullmäktiges
beslut är grunden för den genomgång som nu är genomförd.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich har tillsammans med kommunjurist, ekonomichef och VD för
Ronnebyhus haft en genomgång av samtliga hyresobjekt. Mellan parterna finns tecknade
blockhyresavtal och lokalavtal.
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Ägardirektivet till Ronnebyhus AB anger att bolaget ska ha ett avkastningskrav om 5-9 %.
Avstämning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich har erhållit kommunledningens ekonomiska och juridiska stöd i
diskussionerna och avstämningen med Ronnebyhus AB. Avstämning har även skett i förhållande
till de avtal som Äldrenämnden tecknat. Bolaget räknar avkastningskravet på bokfört värde och inte
som avsetts fastigheternas verkliga värde. Avkastningskravet som bolaget själv formulerat på
bokfört värde är 6,9 %. Avkastning består av genomsnittsränta, kommunal borgensavgift,
värdeminskning, riskpremie för fastighets-, ränte- och vakansrisk.
Enligt upprättad driftnettoredovisning är aktuell medelavkastning inom handikappomsorgens
anläggningar de senaste tre åren 7,5 % på bokfört värde eller 5,5 % på beräknat uppskattat värde år
2012. Motsvarande värde för Äldreomsorgens anläggningar är 6,7 % respektive 6,3 %.
Om man använder sig av en schabloniserad modell som beräknat verkligt värde för avkastningskrav
hamnar man på 9,8 % enligt VD för Ronnebyhus AB.
Slutsats
Bolagets avkastning håller sig inom ägardirektivets värde.
Av den redovisning som lämnats av Ronnebyhus AB och genomgång av avtalsvillkoren bör de
olika förvaltningarna bevaka tid för uppsägning av kontrakten för justering av hyra när så kan ske.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att översända ärendet till
Kommunfullmäktige.
Ekonomichef Johan Sjögren föredrar ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Att ge förvaltningscheferna för Socialförvaltningen och Äldrenämnden i uppdrag att säga upp.
omförhandla och teckna nya avtal med Ronnebyhus.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Att ge förvaltningscheferna för Socialförvaltningen och Äldrenämnden i uppdrag att säga upp.
omförhandla och teckna nya avtal med Ronnebyhus.
_____________________
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2013/50
§ 109 Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om yttrande angående
investeringar
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 83/2013 2013-03-18,
Räddningstjänsten Östra Blekinge
hemställer om yttrande angående
investeringar

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-11

Hemställan om yttrande angående
investeringar hos Räddningstjänsten
Östra Blekinge

3

Handling

2013-02-15

Räddningstjänsten Östra Blekinge
hemställer om yttrande angående
investeringar, Räddningstjänsten Östra
Blekinge

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har gett räddningschefen i uppdrag att inhämta
medlemskommunernas samtycke/yttrande avseende investeringar överstigande 500 tkr.
Investeringsutgifterna bedöms inte påverka Räddningstjänstförbundets nuvarande upplåning och
kostnaderna beräknas rymmas inom befintliga ramar.
Under förutsättning att investeringarna tillstyrks uppdrar direktionen åt räddningschefen att påbörja
investeringar inom ramen 13 600 tkr för åren 2013-2014.
Hemställan och utdrag ur Direktionsprotokoll 2013-02-13 bifogas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker Räddningstjänstens förslag till investeringar.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka Räddningstjänstens investeringsförslag och
föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka detsamma.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Thomas
Håkansson, C, Willy Persson, KD, samt ersättare Monika Lindqvist, S.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att investeringsförslaget tillstyrks samt att frågan om
placering av övningsanläggningen ska utredas vidare.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Räddningstjänstens investeringsförslag.
Att frågan om placering av övningsanläggningen ska utredas vidare.
_____________________
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2013/64
§ 110 Leader Blekinge ansöker om utbetalning av räntemedel
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 94/2013 2013-03-18, Leader
Blekinge ansöker om utbetalning av
räntemedel

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-04

Ansökan om utbetalning avseende
räntekostnad i Leader Blekinge

3

Handling

2013-02-20

Leader Blekinge ansöker om utbetalning
av räntemedel, Leader Blekinge

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Leader Blekinge är ett EU-program för länets fem kommuner avseende landsbygds- och
skärgårdsutveckling. EU-medlen betalas ut först i efterhand varför Leader Blekinge måste använda
sig av en checkkredit i bank. Detta ger upphov till en icke stödberättigad räntekostnad som måste
finansieras. År 2012 utbetaldes räntemedel för perioden 2008-01-01-2012-03-31 enligt beslut i KS.
Leader Blekinge har nu ansökt om utbetalning av räntemedel för perioden 2012-04-01-2012-12231. Totalt uppgår räntekostnaden till 59 234 kronor, varav Ronnebys andel beräknas till 11 847
kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka utbetalning om 11 847 kronor enligt ansökan.
Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta att utbetalning om 11 847 kronor ska ske
enligt ansökan 2013-02-14 från Leader Blekinge.
Beslutet förutsätter att övriga kommuner i länet accepterar att betala sin respektive andel.
Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka utbetalning om 11 847 kronor enligt ansökan.
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att utbetalning om 11 847 kronor ska ske enligt ansökan 2013-02-14
från Leader Blekinge.
Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Thomas Håkansson, C, samt Tommy Andersson, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utbetalning om 11 847 kronor ska ske enligt ansökan 2013-02-14
från Leader Blekinge.
Kostnaden ska belasta kommunens centrala konton.
_____________________
Exp.
Johan Sjögren
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2013/91
§ 111 Redovisning av utförda AFA-åtgärder inom Tekniska förvaltningen
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 85/2013 2013-03-18,
Redovisning av utförda AFA-åtgärder
inom Tekniska förvaltningen

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-06

Redovisning av utförda AFA-åtgärder
inom Tekniska förvaltningen

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar tillsammans med fastighetschef Ola Liljerum följande
redovisning:
Sammanfattning
Nedan följer en redovisning kring Tekniska förvaltningens utfall avseende totalt tilldelade tilldelade
AFA-medel under 2012. Utfallet redovisas verksamhetsvis.
Totalt tilldelade medel:
13 500 tkr
Totalt nyttogjorda medel: 12 768 tkr
Ej utnyttjade medel:
732 tkr
Gatu- och Parkenheten
Redovisning (totalt 2242 tkr):
 Underhållsbeläggning Ådalsvägen (Mölleskogsvägen – Aspvägen), 662 tkr.
 Underhållsbeläggning Ekbacksvägen (Aspvägen – Bräknevägen), 77 tkr.
 Underhållsbeläggning Slättanäsvägen (Storsegelvägen – söder till vändzon), 267 tkr.
 Underhållsbeläggning Skolvägen (Kockumsvägen – Mandelblomsvägen), 140 tkr.
 Åtgärdande av sättningar i stenlagda ytor, 242 tkr.
 Byte av glaskupor samt uppmålning av belysningsstolpar, 88 tkr.
 Inköp och montering av lekredskap, bord, papperskorgar mm, 450 tkr.
 Inköp och montering av nya julljusslingor, 120 tkr.
 Byte av stängsel utmed Ronnebyån i Kallinge, 60 tkr.
 Inköp av nya trädstöd längs Karlskronagatan, 66 tkr.
 Ansiktslyft avseende p-yta vid Resecentrum, 70 tkr.
Kostenheten
Redovisning (totalt 660 tkr):
 2 st helugnar, Vidablicksköket, 274 tkr.
 2 st halvugnar, Vidablicksköket, 138 tkr.
 1 st brässeringspanna, Vidablicksköket, 20 tkr.
 1 st halvugn, Backens kök, 71 tkr.
 2 st kylar, kompressor, tillh. elinst., Backens kök, 90 tkr.
 2 st kylar, tillh. Elinst., Ålyckes kök, 67 tkr.
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Lokalförsörjningsenheten
Redovisning (totalt 9866 tkr):
 Målning utvändigt Villa Gymnastiken, 140 tkr.
 Målning utvändigt Brunnshallarna, 272 tkr.
 Målning utvändigt Gamla Brunnskontoret, 35 tkr.
 Målning utvändigt Kallvattenkuren, 100 tkr.
 Målning utvändigt villa Flora, 470 tkr.
 Målning utvändigt villa Viola, 540 tkr.
 Nytt styrsystem värme Stadshuset, 231 tkr.
 Målning utvändigt PRO Kallinge, 80 tkr.
 Målning utvändigt Espedalsvägen 2, 300 tkr.
 Målning utvändigt Myran, 95 tkr.
 Målning utvändigt Björken, 160 tkr.
 Målning utvändigt Ekorren, 163 tkr.
 VVS-åtgärder Kallinge sporthall, 770 tkr.
 Nytt golv Hoby sporthall, 854 tkr.
 Takbyta Vandrarhemmet Brunnsparken, 290 tkr.
 Målning utvändigt Rydsgården, 160 tkr.
 Plåtarbete utvändigt Knut Hahnsskolan, 325 tkr.
 VVS-åtgärder Fredriksbergsskolan, 526 tkr.
 Takbyte Listerbyskolan, 1570 tkr.
 Målning utvändigt Kuggebodaskolan, 112 tkr.
 Målning utvändigt Kallingeskolan, 70 tkr.
 VVS-åtgärder Slättagårdsskolan, 65 tkr.
 Takbyte Ronneby Bibliotek, 380 tkr.
 Takbyte Hoby bibliotek, 834 tkr.
 Målning utvändigt Hobyskolan byggnad 1, 390 tkr.
 Invändig målning Björken, 70 tkr.
 Invändig målning Galaxen Hoby, 5 tkr.
 Invändig målning Savannen, 80 tkr.
 Invändig målning Ekorren, 5 tkr.
 Invändig målning Fredriksbergsskolan, 30 tkr.
 Invändig målning Snäckebacksskolan, 180 tkr.
 Invändig målning Skogsgårdsskolan, 65 tkr.
 Invändig målning Hobyskolan, 66 tkr.
 Invändig målning Saxemaraskolan, 160 tkr.
 Invändig målning Johannishusskolan, 120 tkr.
 Invändig målning Eringsbodaskolan, 38 tkr.
 Invändig målning Hallabroskolan, 70 tkr.
 Invändig målning Backarydsskolan, 45 tkr.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisningen till protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, och Malin
Norfall, S.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att en detaljredovisning/
uppföljning ska ske till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____________________
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2013/77
§ 112 Arkivcentrum Bräkne-Hoby
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 86/2013 2013-03-18,
Arkivcentrum Bräkne-Hoby

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-06

Beslutsförslag avseende Arkivcentrum i
Bräkne-Hoby

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-06

Yttrande angående flytt av kommunarkiv
och SVAR till Bräkne-Hoby

Byggprojektledare William Lavesson, Anna-Karin Sonesson, och Roland Edvinsson föredrar
ärendet lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare fattat inriktningsbeslut 2012-03-06 att godkänna ett
prospekt avseende ett arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Arkivcentrum avser tillbyggnad och renovering av Tingsgården för att möjliggöra större
arkivkapacitet samt samordningsvinster. I förslaget var inriktningen att Svarsarkivet,
Blekingearkivet och ev. Kommunarkivet skulle inrymmas. Total investeringskostnad
uppskattades till 15 Mkr.
I förslaget redovisades att Region Blekinge accepterar en ny hyreskostnad om 850 tkr/år
(motsv. 2011 års hyresnivå) vilket sedermera godkänts i Region Blekinges Kultur- och
Fritidsnämnd.
Svarsarkivet inryms idag i lokaler hyrda av ABRI, men önskar flytta till Arkivcentrum i
Bräkne-Hoby, se skrivelse från Kommunledningsförvaltningen.
Vidare utredning har skett avseende värdet av att även inrymma Kommunarkivet i
arkivcentrat, och därmed utrymma arkivets lokaler på Vidablick, en befintlig lokalisering
som i dagsläget inte är hyresgrundande. Detta innebär ytterligare samordnings- och
tillgänglighetsfördelar, se skrivelse från Kommunledningsförvaltningen.
Föreslagen flytt gör, utöver ovan redovisade investeringsmedel, även anspråk på redan till
Kommunledningsförvaltningen tilldelade investeringsmedel om 540 tkr. Befintliga
arkivhyllor på Vidablick återanvänds inom projektet.
Bedömning
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att det ur samhällssynpunkt bästa
förslaget är att slå samman alla 3 arkiv till ett arkivcentrum. Alternativet till detta är att
endast inrymma Blekingearkivet och Svarsarkivet, och låta Kommunarkivet kvarstå på
Vidablick. Nedan redovisas ekonomiska konsekvenser av båda förslagen.
Sammanslagning av samtliga 3 arkiv:
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Investeringssumma om 15 Mkr samt genererade totala drifts-, underhålls- och
kapitaltjänstkostnader om 1064 tkr/år.
Extern hyresintäktsökning avseende Blekingearkivet om 329 tkr/år (indexeras).
Omfördelning av ram för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till
Tekniska förvaltningen om 143 tkr/år.
Tilläggsäskande till Tekniska förvaltningen avseende tillkommande nettokostnader
(internhyresgrundande) om 592 tkr/år, gradvis sjunkande.
Friställande av arkivlokaler på Vidablick samt flytt av tilldelade investeringsmedel avseende
kommunarkivsinvesteringar om 540 tkr från Kommunledningsförvaltningen till Tekniska
förvaltningen.

Sammanslagning av Blekingearkivet och Svarsarkivet:
 Investeringssumma 13,5 Mkr samt genererade totala drifts-, underhålls- och
kapitaltjänstkostnader om 946 tkr/år.
 Extern hyresintäktsökning avseende Blekingearkivet om 329 tkr/år (indexeras).
 Omfördelning av ram för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till
Tekniska förvaltningen om 143 tkr/år.
 Tilläggsäskande till Tekniska förvaltningen avseende utökade drifts- och
underhållskostnader om 474 tkr/år, gradvis sjunkande.
Vid beslut att slå samman samtliga 3 arkiv blir lokalerna på Vidablick utrymda. Dessa
lokaler är främst lämpliga att hyra ut till föreningsverksamhet (rep-lokaler e.d.) eller till
förråd. Möjligen skulle de även kunna hyras ut till företag, men detta känns mer
svårgenomfört.
Förslag till beslut
Alternativ 1 – Sammanslagning av samtliga 3 arkiv:
 Att Kommunstyrelsen beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta investeringsmedel
om 15 Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 14 Mkr år 2014.
 Att omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från
Kommunledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen from 2015.
 Att justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader
(internhyresgrundande) om 592 tkr/år from 2015.
 Att Kommunstyrelsen beslutar att flytta kommunarkivet till Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
 Att Kommunstyrelsen beslutar att flytta redan tidigare tilldelade investeringsmedel om 540
tkr till Tekniska förvaltningen.
Alternativ 2 – Sammanslagning av Blekingearkivet och Svarsarkivet:
 Att Kommunstyrelsen beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta investeringsmedel
om 13,5 Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 12,5 Mkr år 2014.
 Att omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från
Kommunledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen from 2015.
 Att justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader
(internhyresgrundande) om 474 tkr/år from 2015.
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Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta
investeringsmedel om 15 Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 14 Mkr år 2014.
Omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till
Tekniska förvaltningen from 2015.
Justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader (internhyresgrundande)
om 592 tkr/år from 2015.
Flytta kommunarkivet till Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Flytta redan tidigare tilldelade investeringsmedel om 540 tkr till Tekniska förvaltningen.
Detta under förutsättning att hyresavtal tecknas med Blekingearkivet enligt tidigare beslut i
Kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy
Andersson, S, Thomas Håkansson, C, samt ersättarna Monika Lindqvist, S, och Gilbert Nilsson, C.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta investeringsmedel om 15
Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 14 Mkr år 2014.
Omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till
Tekniska förvaltningen from 2015.
Justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader (internhyresgrundande)
om 592 tkr/år from 2015.
Flytta kommunarkivet till Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Flytta redan tidigare tilldelade investeringsmedel om 540 tkr till Tekniska förvaltningen.
Detta under förutsättning att hyresavtal tecknas med Blekingearkivet enligt tidigare beslut i
Kommunstyrelsen.
_____________________
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2013/88
§ 113 Hastighetsbegränsning längs Slättanäsvägen, Listerby
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 88/2013 2013-03-18,
Hastighetsbegränsning längs
Slättanäsvägen, Listerby

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-06

Förslag på hastighetsbegränsning längs
Slättanäsvägen, Listerby

Förvaltningschef Magnus Graad fördrar ärendet. Projektledare Sattar Zad lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen fick ett mejl från Sixten Berglund boende på Slättanäsvägen 28 avseende
trafikfaran för de oskyddade trafikanterna som passerar Slättanäsvägen till och från Yxnarumsvägen
på grund av fordon som håller hög hastighet.
Bedömning
Gällande hastighet på den aktuella sträckan är 50 km/h. Vägen är smal, trottoarer saknas,
byggnader, häckar och en stenmur finns alldeles intill vägen.
Gatuenheten har utfört trafikmätning längs den aktuella sträckan under en veckas tid i oktober 2012.
Nedan sammanfattas denna:

Antal passerande fordon
Årsdygnstrafik
Vardagsdygnstrafik
Max timtrafik

4423 fordon
640 fordon/dygn
660 fordon/dygn
90 fordon/timme

Hastighetsprofil (50km/h)

Hastighetsöverträdelse 5%
V85 – 47 km/h
Vmedel – 39 km/h
Vmax – 61 km/h

Den aktuella sträckan längs Slättanäsvägen har karaktären av en trång gatusektion (invid
näraliggande stenmur, staket, buskage mm) vilken medför att hastigheten redan idag är relativt låg.
En hastighetsbegränsning till 30 km/h skulle fungera som en ytterligare markering att inom detta
område skall man köra lugnt och försiktigt.
Enligt TrF 10 kap. 3§ 1.c beslutar kommunen om lokala trafikföreskrifter inom tätbebyggt område
avseende färdhastighet.
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Förslag till beslut
Gatuenheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar införa 30 km/h längs Slättanäsvägen enligt
bifogat förslag till trafikföreskrift.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar införa 30 km/h längs Slättanäsvägen enligt bifogat förslag till
trafikföreskrift.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar införa 30 km/h längs Slättanäsvägen enligt bifogat förslag till
trafikföreskrift.
_____________________
Exp.
Sattar Zad
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2013/90
§ 114 Upphävande av 30 km/h på Kallebergavägen i Kallinge
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 89/2013 2013-03-18,
Upphävande av 30 km/h på
Kallebergavägen i Kallinge

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-06

Förslag på upphävande av 30 km/h på
Kallebergavägen i Kallinge

Förvaltningschef Magnus Graad fördrar ärendet. Projektledare Sattar Zad lämnar följande
beslutsförslag
Sammanfattning
Den aktuella sträckan längs Kallebergavägen, se bifogad lokal trafikföreskrift 1081-2010-00318,
har sedan länge haft en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Anledning för detta var främst på grund
av skolan som låg i anslutning till denna sträcka. I dagsläget finns ingen skolverksamhet i
anslutning till sträckan.
Bedömning
Avvecklingen av skolan samt att det finns en separat GC-bana längst med Kallebergavägen gör att
en hastighetsbegränsning till 30 km/h inte är motiverad och den aktuella sträckan kan återställas till
den generella hastigheten inom tättbebyggt område, dvs 50 km/h.
Enligt TrF 10 kap. 3§ 1.c beslutar kommunen om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område
avseende färdhastighet.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KS beslutar upphäva LTF 1081-2010-00318 om 30 km/h längs
aktuell sträcka på Kallebergavägen i Kallinge.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva LTF 1081-2010-00318 om 30 km/h längs aktuell sträcka på
Kallebergavägen i Kallinge.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva LTF 1081-2010-00318 om 30 km/h längs aktuell sträcka på
Kallebergavägen i Kallinge.
_____________________
Exp.
Sattar Zad
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2012/183
§ 115 Försäljning av fastigheten Gertrud 9, f n föreningshus Järnvägsgatan 5,
Ronneby
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 90/2013 2013-03-18, Försäljning
av fastigheten Gertrud 9, f n föreningshus
Järnvägsgatan 5, Ronneby

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-05

Förslag försäljning av fastigheten Gertrud
9, f n föreningshus, Järnvägsgatan 5,
Ronneby

3

Beslut allmänt ärende

2012-05-14

KS AU § 171/2012 2012-05-14,
Försäljning av fastigheten Gertrud 9, f n
föreningshus Järnvägsgatan 5, Ronneby

4

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-05-08

Förslag försäljning av fastigheten Gertrud
9, f n föreningshus Järnvägsgatan 5,
Ronneby

Projektledare Per Engkvist föredrar ärendet tillsamman med fastighetschef Ola Liljerum och lämnar
följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. En lista som omfattar
fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som
erfordrar ett nytt ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 171/2012, att återremittera ärendet för komplettering.
Bedömning
Vad gäller Gertrud 9, f n föreningshus, beslutades i KS 2010 § 310: ”Fortsatt utredning (inriktning
försäljning)”.
Följande föreningar hyr lokaler i fastigheten:
Förening
SPRF Ronneby
Bosniska föreningen BIH-94
Hjärt- & Lungsjukas förening
Handikappföreningarna

Antal
medl
229
16
99
(165)

Lokalyta
m2
63 m2
87,5 m2
16 m2
57 m2

Hyra
20 436 kr/år
30 624 kr/år
5 018 kr/år
17 876 kr/år

Drift-/anlbidrag
fr FoK-nämnden
4 000 kr
11 000 kr
2 000 kr
(2 000 kr)

Ovanstående föreningar har informerats om och varit inbjudna till besök på Soft Center och
Sörbycentret för att titta på lämpliga lokaler. Efter det har de uppmanas att till Fritids- och
kulturförvaltningen före 2013-03-31 komma in med intresseanmälan och detaljerat lokalbehov från
respektive förening.
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Gertrud 9,
Järnvägsgatan 5, Ronneby samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till
Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Gertrud 9.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Gertrud 9, Järnvägsgatan
5, Ronneby, rivs och att rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Tommy Andersson, S, deltar ej i beslutet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot Malin Norfall, S.
Yrkanden
Malin Norfall, S, yrkar att före verkställighet av beslutet ska lokalfrågan för föreningarna vara löst.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Gertrud 9, Järnvägsgatan 5, Ronneby, rivs och att
rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Att före verkställighet av beslutet ska lokalfrågan för föreningarna vara löst.
_____________________
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2012/313
§ 116 Listerby 14:20 - Ansökan om markköp
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 91/2013 2013-03-18, Listerby
14:20 - Ansökan om markköp

2

Handling

2013-02-14

Karta Listerby

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-14

Listerby 14:20 - ansökan om köp av mark

4

Ansökan

2012-09-19

Ansökan om markköp, Martin Bolin

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sökanden önskar köpa till ca 700 kvm från Listerby 14:20, den fastighet som Listerby
Idrottsplats ligger på. Berörd mark ligger utanför staketet kring idrottsplatsen.
Bedömning
Marken ligger utanför detaljplan.
Listerby IK godkänner en försäljning av marken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att sälja ca 700 kvm av Listerby
14:20 till ägaren av Listerby 3:10. Pris 40 kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av
köparen.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 700 kvm av
Listerby 14:20 till ägaren av Listerby 3:10. Pris 40 kronor/kvm. Fastighetsregleringen
betalas av köparen.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 700 kvm av Listerby 14:20 till ägaren av Listerby
3:10. Pris 40 kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av köparen.
Jäv
Roger Gardell, FP, anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet.
_____________________
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2013/70
§ 117 Ansökan om medel till Blekinge cykelfestival 18 maj
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 92/2013 2013-03-18, Ansökan
om medel till Blekinge cykelfestival 18 maj

2 Handling

2013-02-25

Ansökan om medel till Blekinge
cykelfestival 18 maj, Bräknetrampen/Bygd
i samverkan

Sammanfattning
Under de senaste 5 åren har Blekinges egen cykelfestival – Bräknetrampen – vuxit snabbt och varje
år har det satts nya rekord i antalet deltagare.
Bräknetrampens lyckade och framgångsrika koncept har inneburit att de tilldelats Cykelfrämjandets
årligen återkommande ”Cykelturistvecka” som i år arrangeras med Bräkne-Hoby som centralort den
28 juli- 2 augusti.
I år firar Bräknetrampen 5-års jubileum och det innebär att programpunkterna blir fler och mer
innehållsrika. Deras mål är att även detta år ska innebära nytt deltagarrekord. De senaste åren har
lockat drygt 1 000 deltagare och i år siktar de på flera och även deltagare från Europas cykelländer.
Bräknetrampen har med åren blivit Bräknebygdens starkaste marknadsförare, inte bara i Blekinge
utan i stora delar av Sverige och även i grannländerna.
För att arrangemanget ska kunna fungera behövs bidrag både från lokala sponsorer och från
Ronneby kommun. Bräknetrampen/Bygd i Samverkan ideell förening ansöker om ekonomiskt
bidrag från Ronneby Kommun om 30 tkr enligt presenterad kalkyl.
Utöver nämnden ekonomiska bidrag önskar föreningen att Ronneby kommun har duschar
tillgängliga i Bräkne-Hoby lördagen den 18 maj 2013 för deltagande cyklister, samt att få låna
avspärrningsanordningar, skyltar och i övrigt vad kommunen har för genomförande av liknande
projekt. De skulle även ha stor nytta av att få hjälp med vissa trycksaker på kommunens tryckeri.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja, Bräknetrampen/Bygd i Samverkan ideell förening, ett bidrag
för arrangemanget om 15 tkr och att kostnaden belastar kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Malin Norfall, S, Susanne
Lundgren, M, tjänstgörande ersättare Claes Diurhuus-Gundersen, M, samt ersättare Monika
Lindqvist, S.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja, Bräknetrampen/Bygd i Samverkan ideell förening, ett bidrag
för arrangemanget om 15 tkr och att kostnaden belastar kontot för Kommunstyrelsens oförutsedda.
_____________________
Exp.
Bräknetrampen/Bygd i samverkan
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2013/45
§ 118 Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2013/2014
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 93/2013 2013-03-18, Förslag till
tilläggstrafik trafikåret 2013/2014

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-07

Förslag till beslut angående tilläggstrafik
trafikåret 2013/2014

3

Handling

2013-02-13

Förslag till tilläggstrafik trafikåret
2013/2014, Blekingetrafiken AB

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Blekingetrafiken har liksom tidigare år skickat en remiss angående turer med lågt antal resande. Det
är den trafik som redan idag hanteras som tilläggstrafik eller som av Blekingetrafiken föreslås
läggas ner eller hanteras som tilläggstrafik i fortsättningen. Bolaget önskar få besked om
kommunen önskar köpa till tilläggstrafik senast den 29 mars 2013.
Bedömning
Blekingetrafiken föreslår inga nya nedläggningar av turer i kollektivtrafiken inom Ronneby
kommun utan önskar beslut om fortsatt köp eller ej av den tilläggstrafik som finns idag.
Den tilläggstrafik som körs i Ronneby kommun innevarande år är:
- Linje 255 till och från Johannishus under sommarperioden. Alla turer, två i vardera riktningen, är
sedan juni 2008 tilläggstrafik. Dessförinnan var trafiken nerlagd under två somrar. Efter en negativ
resandeutveckling från ca 4 resande per tur 2008 till endast 1 i snitt per tur 2010 så vände det uppåt
2011 med ett snitt på 2 resande per tur. 2012 var antalet resande i snitt 2,49. Från och med
sommartidtabellen 2013 kommer turerna 16.10 och 17.10 få samma linjesträckning som under
vintertidtabellen. Det innebär att turerna startar i Listerby och har anslutning till linje 150 från både
Ronneby och Karlskrona. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 37 tkr per år.
- Linje 173 Eringsboda Alnaryd med en morgon- och en eftermiddagstur under skoldagar. Denna
tilläggstrafik var ny från trafikåret 2011/2012 och startade i praktiken vid höstterminens början
2011. Antalet resande per tur 2011 var ca 3,8. Det har nu sjunkit till 1,9 resande per tur.
Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 57 tkr per år.
Kostnaden för befintlig tilläggstrafik ingår i det ägarbidrag som betalas av Ronneby kommun.
Anna-Karin Sonesson lämnar utöver ovanstående följande information:
Det har kommit in förfrågningar från boende i Kuggeboda om möjligheten att få bussturer på linje
256 som tilläggstrafik under sommaren. Blekingetrafiken har därför kontaktats för att få uppgifter
om pris och antal resande. Kommunen köpte tilläggstrafik på turerna under sommaren fram till
trafikåret 2007/2008. Därefter har inga bussar gått till och från Gö och Kuggeboda under
sommaren. När trafiken lades ner hade den ca 2 resande på morgonen och ca 1,5 resande på em.
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Blekingetrafiken redovisar att köra följande turer 16/6-17/8 kostar brutto 23 300 kr. Tas 16.12 turen
bort blir bruttokostnaden 16 000 kr.
06.54 Korsanäs-Listerby (anslutning 150)
16.12 Listerby-Heaby (anslutning 150)
17.12 Listerby-Korsanäs (anslutning 150)
Vintertid går ytterligare en tur på morgonen anpassad till skolan. Morgonturen kl 06.54 har ca 8,2
resande, turen 15.45 från Ronneby med avgång 16.12 från Listerby har ca 15,4 resande inklusive
skolbarn och turen 17.12 från Listerby har ca 4,0 resande.
Blekingetrafiken har också meddelat att man vill göra förändringar på linje 240 till och från Växjö.
De flesta turerna på vardagarna föreslås göras om till snabbturer. Det innebär att bussen, genom att
bara stanna i de större orterna och ej längs sträckningen, skulle spara in 14 minuter och restiden till
Växjö skulle då bli 1 timme och 24 minuter. Linjen skulle få namnet 840. 240 skulle gå på helgerna,
240 och 241 tillsammans 2 turer mot Ronneby på morgonen samt 241 norrut anpassat till skolan.
Boende längs med sträckan får rätt att åka öppen närtrafik klockan 8-18. Antalet berörda är troligen
ca 12-13 personer (dessa kliver i nuläget på vid hållplatser som ej kommer att trafikeras).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att under trafikåret 2013/2014 köpa in samma
tilläggstrafik som för trafikåret 2012/2013 dvs sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby
samt en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173 Eringsboda-Alnaryd.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Malin
Norfall, S, Thomas Håkansson, C, Tommy Andersson, S, Anna Carlbrandt, RP, JanAnders
Palmqvist, S, tjänstgörande ersättare Anders Bromée, M, samt ersättare Gilbert Nilsson, C.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna yttrande i
ärendet.
Att innan beslut om yttrande fattas gällande linjetrafiken 240 och 840 ha en dialog med Blekinge
Trafiken.
_____________________
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2012/229
§ 119 Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012 4:e kvartalet
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 95/2013 2013-03-18,
Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportering enl 16 kap 6f
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012
4:e kvartalet

2 Handling

2013-02-26

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och
rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen
4 kvartalet ÄN § 23/2013, Äldrenämnden

Äldrenämnden § 23/2013
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och rapportering
enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, tredje kvartalet 2012 för äldreomsorgen, presenteras för
ledamöterna.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet, samt att ett förtydligande av
ärendet ska ske till Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet:
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Susanne
Lundgren, M, JanAnders Palmqvist, S, Bo Johansson, S, samt Peter Bowin V.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/260
§ 120 Besvarande av medborgarförslag gällande Surfplatta till alla äldre från Bo
Arnesjö
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 96/2013 2013-03-18,
Besvarande av medborgarförslag
gällande Surfplatta till alla äldre från Bo
Arnesjö

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-11-06

Utredning av medborgarförslag från Bo
Arnesjö gällande Surfplatta till alla äldre

3

Beslut allmänt ärende

2012-08-29

KF § 219/2012 2012-08-30, Anmälan av
medborgarförslag från Bo Arnesjö
gällande Surfplatta till alla äldre

4

Handling

2012-08-01

Medborgarförslag gällande Surfplatta till
alla äldre, Bo Arnesjö

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Bo Arnesjö har lämnat in ett medborgarförslag gällande Surfplatta till alla äldre.
Medborgarförslaget pekar på möjligheterna att via webben tillhandahålla offentlig information och
service men att då datorer och mobiltelefoner är alltför komplicerade och besvärliga att utnyttja för
många äldre går de miste om detta.
Lösningen är enligt förslaget geografiskt utspridda offentliga routrar med hög kapacitet och till
dessa trädlöst anslutna, delvis förhandsprogrammerade så kallade surfplattor utan tvekan skulle råda
bot på det tekniska dilemma äldre är utsatta för.
Bedömning
Även om digitalt utanförskap innebär ett reellt problem för många äldre så kan kommunen inte
enligt likställighetsprincipen särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder.
Dialog har dock inletts mellan bland andra CELA, BTH, äldreförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen för att undersöka möjligheterna till metodutveckling för att förbättra
äldres digitala innanförskap inom ramen för bland andra EU-programmen Ambient Assistant Living
och ICT Policy Support Programmet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige:
Att efter ovanstående bedömning anse medborgarförslaget som besvarat.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att efter ovanstående bedömning anse
medborgarförslaget som besvarat.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att efter ovanstående bedömning anse medborgarförslaget som
besvarat.
_____________________
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2013/86
§ 121 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 97/2013 2013-03-18,
Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade motioner

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-05

Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade motioner

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

MOTION

HANDLÄGGARE

STATUS

KF
2010-0225
2010/74

Motion angående
hemvändarhelg, från Christer
Stenström, M

Marcus Sandekjer
Anna-Karin
Sonesson

Remitterat till
Näringslivsenheten
och
informationsansvarig
Heike Rosenqvist

2010-0826
2010/277

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

Per Elmgren

Under beredning

2010-0930
2010/311

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

Teo Zickbauer

Under beredning

2012-0329
2012/102

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

Maria Landgren

Ksau 18 mars 2013

Justeras
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Bl a flera
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2012-0329
2012/128

Motion angående tomtpriser
i mindre tätorter inom
Ronneby kommun

Anna-Karin
Sonesson

Varit på remiss till
Tekniska
förvaltningen. Under
beredning.

2012-0531
2012/193

Motion från
kommunfullmäktigeledamot
Monika Lindqvist, S,
angående Handlingsplan för
att stoppa Hedersrelaterat
våld

Sofie Ceder

Kf 27 mars 2013

2012-0531
2012/227

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

Skickad på remiss till
Ronneby Miljö och
Teknik AB

2012-0620
2012/245

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

Anna-Karin
Sonesson

Remissvar inkommit
från Fritid- och
kulturnämnden.
Beredning pågår.

2012-0830
2012/279

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

Marcus Sandekjer
Anna-Karin
Sonesson

Bytt handläggare.
Remiss till
Näringslivsenheten

2012-0830
2012/286

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

Anna-Karin
Sonesson

Ka au 2013-03-18

2012-1212
2012/434

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

Anna-Karin
Sonesson

Skickad på remiss till
Utbildningsnämnden

2013-0228
2013/58

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

Anna-Karin
Sonesson

Anmäld på
kommunfullmäktige
28 februari

Justeras
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el och förbereds för
fjärrvärme som komplement

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
Roger Gardell, FP.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelses förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2013/85
§ 122 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §98/2013 2013-03-18,
Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade medborgarförslag

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-05

Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade medborgarförslag

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Enligt fastställd arbetsordning för Kommunfullmäktige skall de medborgarförslag vilkas beredning
ej slutförts redovisas för Kommunfullmäktige.
Följande medborgarförslag är föremål för beredning och anges månaden och året då
medborgarförslaget väcktes i Kommunfullmäktige.
Sammanfattning
ANMÄLD
KF
2010-0128
2010/34

MEDBORGARFÖRSLAG

HANDLÄGGARE STATUS

Medborgarförslag från
Daniel Häggander gällande
möjlighet till Idrottsprofil i
Ronnebys högstadier

Anna-Karin
Sonesson

KS beslutade om
återremiss till
Utbildningsnämn
den 2013-01-08

2010-0826
2010/279

Medborgarförslag angående
hundrastplats på
Hjorthöjden

Per Drysén /
William
Lavesson/A-K
Sonesson

Behandlad ksau
17/1 2011.
Återremitterad.
KS
återremitterade
igen 2011-08-09
minoritetåterremi
ss

2011-0929
2011/310

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

Theo Zickbauer

2011-1027
2011/335

Medborgarförslag
angående gatbelysning
på Edestadsvägen

Magnus Graad

Justeras

ORSAK TILL
FÖRSENING

Återremitterad av ksau för
kompletteringar av
underlaget. Återremiss av
KS för att ta fram enklare
o billigare förslag.
Ärendet överlämnat till
Kommunledningsförvaltn.
från Tekniska förvaltn.
Ksau 2012-03-12
Återremiss
Inväntar
personalpolitiska
programmet.

Under beredning
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2011-1027
2011/340

Medborgarförslag om att
anlägga en hundrastgård

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning

2012-0126
2010/431

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

Anna-Karin
Sonesson

Kompletterande
yttrande
inkommit från
Fritid- och
kulturnämnden
2013-02-21.
Under beredning.

2012-0531
2012/217

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

Anna-Karin
Sonesson

Kompletterande
yttrande
inkommit Fritidoch
kulturnämnden
2013-02-21.
Under beredning.

2012-0830
2012/260

Medborgarförslag
gällande Surfplatta till
alla äldre från Bo
Arnesjö

Johans Sandevärn

Ksau 18 mars
2013

2012-0830
2012/290

Medborgarförslag
avseende en träningsoch tävlingsbana för
dragracing samt konbana

Anna-Karin
Sonesson

Remissyttrande
inkommit Fritidoch
kulturnämnden.
Nu under
beredning.

2012-0927
2012/299

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

Anna-Karin
Sonesson

Remissyttrande
inkommit från
Tekniska
förvaltningen. Nu
under beredning.

2012-0927
2012/305

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

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till
Tekniska
förvaltningen

Justeras
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2012-0927
2012/308

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

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till
Tekniska
förvaltningen.
Remissvar
inkommit. Nu
under beredning.

2012-1025
2012/351

Medborgarförslag från
Gisela Håkansson
angående lekplatsen på
Kalleberga Hallar,
Synaregatan

Anna-Karin
Sonesson

Remiss till
Tekniska
förvaltningen.
Remissvar
inkommit. Nu
under beredning

2012-1129
2012/380

Medborgarförslag
angående tvåtaktsfritt i
Ronneby 2015, från Åke
Tärntoft

Anna-Karin
Sonesson

2012-1129
2012/401

Medborgarförslag om att
anordna en hundrastgård
i Brunnsparken

Anna-Karin
Sonesson

Ett samlat grepp
ska tas om alla
medborgarförslag
en om
hundrastplats

2012-1129
2012/403

Anna-Karin
Medborgarförslag från
Lisa Andersson angående Sonesson
anläggande av
hundrastgård

Ett samlat grepp
ska tas om alla
medborgarförslag
en om
hundrastplats

2012-1129
2012/404

Medborgarförslag från
Christine Johansson
angående anläggande av
skatepark där den gamla
isrinken på Brunnsvallen
tidigare fanns

Maria Landgren

2012-1129
2012/405

Medborgarförslag
angående en skateboardoch bmxbana i Kallinge

Maria Landgren

2012-1212
2012/440

Medborgarförslag från
Åke Tärntoft (C) om att
bygga en Medeltids- och
Framtidshall i
Snäckebackens
outnyttjade
parkanläggning

Anna-Karin
Sonesson

Justeras
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2013-0131
2012/448

2013-0131
2013/3

Arne Berg
Medborgarförslag
angående kommunalt
övertagande av drift och
ansvar för
Skärgårdsvägen från
Vierydsvägen till gränsen
mellan fastigheterna
Saxemara 1:16 och 1:82
Anna-Karin
Medborgarförslag att
Sonesson
kommunen trycker upp
klistermärken med texten
"Här får du lägga din
hundbajspåse" som delas
ut till kommunens
villaägare som sedan
sätter upp den på sin
soptunna

Lämnat till Ks au
2013-03-18

Under beredning

2013-0131
2013/28

Medborgarförslag att
bygga en cykelbana
mellan Sörby center och
Ronneby centrum

Sattar Zad

Under beredning

2013-0131
2013/29

Medborgarförslag att
införa fria resor inom
kollektivtrafiken för 65+
och förtidspensionärer

Anna-Karin
Sonesson

Under beredning

2013-0228
2013/36

Medborgarförslag att
driva Projekt
Panncentralen
Hjorthöjden med barnoch ungdomsverksamhet

2013-0228
2013/39

Medborgarförslag att pga
trafikfara anlägga en
gångväg vid AlfaLaval
bort mot korsningen
MetallgatanAngelskogsvägen

2013-0228
2013/52

Medborgarförslag från
Agne Petersson gällande
att det byggs ett
medborgarhus i AMU:s

Justeras
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gamla lokaler

2013-0228
2013/68

Medborgarförslag
gällande att hålla
brunnsparkens toaletter
tillgängliga hela året

2013-0228
2013/79

Medborgarförslag från
Hörselskadades förening
att utöka parkeringstiden
från 2 till 4 timmar vid
Kulturcentrum

Hos KF
presidium

Sattar Zad

Hos KF
presidium

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, och ledamot Kenneth Michaelsson, C.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2013/24
§ 123 Val av ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanfattning
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Malin Norfall, S, har utsetts till ledamot i Kommunstyrelsen
arbetsutskott. En ersättare ska utses till arbetsutskottet.
Yrkanden
Malin Norfall, S, föreslår JanAnders Palmqvist, S, som ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse JanAnders Palmqvist, S, till ersättare i Kommunstyrelsens
arbetsutskott.
_____________________
Exp.
JanAnders Palmqvist
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2013/123
§ 124 Teckningsrätt Kommunstyrelsen
Ordförande Roger Fredriksson, M, redovisar att en ny attestant för teckningsrätt till
Kommunstyrelsen ska utses efter JanAnders Palmqvist, S. Förslag är att andre vice ordförande
Malin Norfall, S, ersätter JanAnders Palmqvist, S.
En ändring ska även göras i Kommunal författningssamling.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse andre vice ordförande Malin Norfall, S, som ersättare för
JanAnders Palmqvist, S.
_____________________
Exp.
Malin Norfall
JanAnders Palmqvist
Infoenheten
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2013/1
§ 125 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 99/2013 2013-03-18,
Delegationsärenden

2 Handling

2013-02-27

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Miljö- och
byggnadsförvaltningen

3 Handling

2013-02-22

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Äldrenämnden

Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut i personalfrågor har inkommit från Äldrenämnden och Miljöoch byggnadsnämnden.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
_____________________
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2013/19
§ 126 Delgivningsärenden
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-04-03

Delgivningsärenden

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU § 101/2013 2013-03-18,
Delgivningsärenden

Sammanfattning
Folkhälsorådet, minnesanteckningar.
Kommunassurans Syd Försäkringar AB, årsstämma 14 maj.
Kommuninvest, åtagandebesked.
Kommuninvest, bokslutskommuniké 2012.
Lantmäteriet, avslutad förrättning, Plankan 14, 15 och Ronneby 22:1.
Lantmäteriet, avslutad förrättning, Loket 1.
Länsstyrelsen, yttrande över Tillväxtverkets rapport om riksintressen för industriell produktion.
Migrationsverket, informations- och prognosbrev.
Protokoll
Region Blekinge 2013-02-06.
Protokollsutdrag
Fritid- och kulturnämnden § 3/2013.
Region Blekinge § 3/2013.
Utbildningsnämnden §§ 1, 4/2013.
Äldrenämnden §§ 25, 26/2013.
_____________________
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