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Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2020-02-19 samt kungjorts i Blekinge-Posten
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Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.
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§ 41

Dnr 2020-000015 101

Val av justerare och justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av
dagordningen:
-

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige, Jessika Jönsson (S) lyfts in som ärende sju på
dagordningen.

Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) föreslås till att jämte
ordförande justera kvällens protokoll på torsdag 5/3 2020 kl. 15:00.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen och utser Roger Fredriksson
(M) och Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera kvällens
protokoll på torsdag 5/3 2020 kl. 15:00.
________________
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§ 42

Dnr 2020-000012 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande konstaterar att det inte lämnats in några frågor till kvällens möte.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.
________________
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§ 43

Dnr 2020-000056 610

Besvarande av interpellation från Amani EL-Ali
Mazloum (S) ställd till utbildningsnämndens ordförande
Åsa Evaldsson (M) angående förskoleplatser
Amani El-Ali Mazloum (S) har ställer följande interpellation till Åsa
Evaldsson (M):
Sammanfattning
Vad har ni för snabba planer för att bemöta det stora behovet av
förskoleplatser? Läget är allvarlig. Förtvivlade föräldrar, inga lokaler,
personal som inte räcker till och chefer som försöker trolla med knäna.
Lagen om rätt till plats inom fyra månader kan kanske inom kort inte hållas,
syskonförtur kan inte gälla på flera förskolor i dagsläget, föräldrar kan bli
tvungna att säga upp sig eller ta tjänstledigt för ingen plats kan erbjudas.
Några får t.o.m. söka sig till andra orter eller flyttar helt och hållet från
kommunen. Vart är vi på väg? Säg mig, vad ska ensamstående föräldrar
göra? Eller föräldrar som inte har bil och får plats på en förskola dit bil
behövs för att hinna lämna och vara i tid på sitt jobb?
Ett brev skickas ut innan jul för att berätta för väntande föräldrar om läget.
Man ber om ursäkt och förståelse. Men är det verkligen verksamhetschefen
och inte politikerna som styr som ska be om ursäkt? Och vem har förståelse
för föräldrarnas situation? Vem ska betala deras räkningar om de inte kan
jobba?
Många frågor. Jag hoppas på tydliga svar. Jag tycker inte om att måla upp en
mörk bild av vår vackra stad men i detta läge, finns det inget annat att måla
upp gällande denna situation tyvärr. Sådan är verkligheten just nu. Vi måste
agera snabbt. Ingen kan vänta längre. De som behöver plats måste få det!
Så svara tack, vad har ni för snabba planer för att bemöta det stora behovet
av förskoleplatser?
Åsa Evaldsson (M) lämnar följande svar:
Amani El-Ali Mazloum ställer i sin interpellation många frågor om
förskoleplatser i Ronneby kommun. Läget är bekymmersamt. Ronneby
kommun har det högsta födelsetalet i Blekinge. Ronneby har fått drygt 300
fler förskolebarn de senaste 4 åren. Det är ett problem att erbjuda
förskoleplatser i Ronneby inom 4 månader och lagkraven är svåra att hålla.
Problemet i Ronneby kommun, gällande förskoleplatser, är bristen på
lämpliga lokaler. Förvaltningen söker intensivt efter lokaler och har gjort det
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en längre tid. Detta är ett problem som många kommuner har idag. Lagkrav
finns också på lokaler där man bedriver förskoleverksamhet.
Amani El-Ali Mazluom skriver flera gånger "vad har ni för snabba planer"?
Jag vill dock vara tydlig med att det inte bara skall lösas "snabbt" - det är
viktigt att det är kvalitét på det vi gör också. Förskolan är till för våra barn de är det viktigaste vi har.
Vad det gäller syskonförtur så försöker förvaltningen så långt det går att
tillgodose det - men platsbristen gör det svårt att leva upp till i alla lägen.
När det gäller "föräldrar som inte har bil, som måste åka buss och då får
svårt att vara i tid på sitt arbete" - så får föräldrarna planera för det i sin
förskole tid Utbildningsnämnden/förvaltningen kan inte planera för om man
har bil eller ej och vilka arbetstider man har. Det gör förälder/föräldrarna.
Självklart tar man så långt det går, hänsyn till var man erbjuder förskoleplats
i förhållande till bostad och arbete.
Åtgärder - genomförda och under planering:
-

Rävens förskola i Kallinge - öppnade våren -19

-

"Nattis" - kommer att ha förskola på dagtid - våren -20

-

Privat aktör öppnar förskola i Kallinge - ca 120 platser - beräknas
öppna hösten -20

-

Ytterligare en privat aktör i Kallinge - det har påbörjats diskussioner
- förskola ca 120 platser?

-

Remissyttrande angående vård- och omsorgsboende med förskola i
Södra Johannishus - 6 förskoleavdelningar?

-

Utbildningsnämndens marsmöte - principritningar kommer att
presenteras till nya Skogsgårdens förskola.

-

Friskyttevägen - vattenskada idag. Förslag från nämnden på att öppna
förskoleplatser - politiska beslut krävs för det.

-

Fler diskussioner pågår om förskoleplatser - men har inte kommit så
långt ännu.

Deltar i debatten
I debatten deltar Åsa Evaldsson (M), Amani El-Alin Mazloum (S), Stefan
Österhof (S), Peter Bowin (V), Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP),
Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C) och Magnus Pettersson (S).
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Beslut
Kommunfullmäktige noterar interpellationen och svaret till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 44

Dnr 2020-000014 101

Interpellationer
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några
interpellationer.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(93)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-27
Kommunfullmäktige

§ 45

Dnr 2019-000687 023

Fyllnadsval till ersättare i äldrenämnden efter Kerstin
Johansson (L)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-18 § 369 att entlediga Laila
Andersson (L) från uppdraget som ledamot i äldrenämnden. Till ny ledamot
valdes Kerstin Johansson (L). Frågan om en ny ersättare i nämnden efter
Kerstin Johansson bordlades.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L).
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar på att kommunfullmäktige utser Marianne Thorell
(L) till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Marianne Thorell (L) till ny ersättare i vård- och
omsorgsnämnden.
________________
Exp:
Marianne Thorell
Vård- och omsorgsnämnden
Kanslienheten
Personalenheten
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§ 46

Dnr 2020-000064 023

Fyllnadsval till ersättare i valnämnden efter Amanda
Pihl (L)
Sammanfattning
Amanda Pihl (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget som
ersättare i valnämnden. Kommunfullmäktige entledigade Amanda Pihl (L)
från uppdraget 2020-01-30 § 19. Frågan om fyllnadsval bordlades.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L).
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar på att kommunfullmäktige utser Joel Nordgren (L)
till ny ersättare i valnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Joel Nordgren (L) till ny ersättare i valnämnden.
________________
Exp:
Joel Nordgren
Vård- och omsorgsnämnden
Kanslienheten
Personalenheten
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§ 47

Dnr 2020-000136 023

Anhållan om entledigande av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, Jessica Jönsson (S)
Sammanfattning
Jessika Jönsson (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige
entledigar Jessika Jönsson (S) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige samt översänder beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge
Län för sammanräkning och utseende av en ny ledamot.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Jessika Jönsson (S) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige samt översänder beslutet till Länsstyrelsen i
Blekinge Län för sammanräkning och utseende av en ny ledamot.
________________
Exp:
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Kanslienheten
Personalenheten
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§ 48

Dnr 2020-000020 349

Vattenskyddsområde i Karlsnäs
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB lägger fram förslag till ansökan om inrättande
och fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Karlsnäs
Vattentäkt.
Beslut om att gå vidare med ansökningen krävs av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ansökan om
fastställande vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Karlsnäs
vattentäkt.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Sune Håkansson (RP), Nicolas
Westrup (SD), Jan-Eric Wildros (S), Roger Fredriksson (M), Lova Necksten
(MP), Hillevi Andersson (C) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar enligt följande:
Centerpartiet föreslår att följande ändringar görs i ansökan om fastställande
av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde och för Karlsnäs:
§ 4 Växtnäringsämnen. Primär skyddszon.
Tillstånd av tillsynsmyndigheten ersätts med generellt krav på skyddsavstånd
till vattendrag/vattenförande dike på 12 m.
Sekundär skyddszon
Anmälan till tillsynsmyndigheten ersätts med generellt krav på
skyddsavstånd till vattendrag/vattenförande dike på 6 m.
§ 5 Skogsbruk, upplag av timmer mm. Primär skyddszon.
Maskinell markberedning och skyddsdikning i skogsmark kräver tillstånd.
Ersätts med ett generellt krav på skyddsavstånd till vattendrag/vattenförande
dike på 12 m.
Sekundär skyddszon
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Maskinell beredning och skyddsdikning i skogsmark kräver anmälan. Ersätts
med ett generellt krav på skyddsavstånd till vattendrag/vattenförande dike på
12 m.
Nicolas Westrup (SD), Jan Eric Wildros (S), Lova Necksten (MP) och Bengt
Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Kenneth Michaelssons (C) förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
De som önskar bifall Kenneth Michaelssons (C) förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga
b, avges trettio (30) ja-röster, arton (18) nej-röster och en (1) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ansökan om fastställande av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Karlsnäs vattentäkt.
Reservation
Ledamöterna från Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig
mot beslutet till förmån för Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
________________
Exp:
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin
Ronneby Miljö & Teknik AB, Ida Schyberg
Ronneby Miljö & Teknik AB, Conny Miketinac
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§ 49

Dnr 2019-000729 303

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spill
Kalleberga 8:267
Sammanfattning
Fastigheten Kalleberga 8:267 som är belägen strax söder om Kallinge är
markanvisad till ett företag med planerad byggnation av förskola.
Fastigheten behöver kommunala anslutningar varpå verksamhetsområdet för
vatten och spill behöver utökas.
Bedömning
Fastigheten Kalleberga 8:267 som är belägen strax söder om Kallinge är
markanvisad till företaget Hoivatilat med planerad byggnation av förskola.
Fastigheten behöver kommunala anslutningar varpå verksamhetsområdet för
vatten och spill behöver utökas. Befintligt verksamhetsområde finns i
närheten. Dagvattenhantering kan lösas inom egen fastighet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta utöka verksamhetsområdet för vatten
och spill att gälla Kalleberga 8:267.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka
verksamhetsområdet för vatten och spill att gälla Kalleberga 8:267.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för vatten och spill att gälla
Kalleberga 8:267.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Ronneby Miljö och Teknik AB, Jörgen Holmström
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§ 50

Dnr 2019-000728 303

Utökning av verksamhetsområde för dagvatten, vatten
och spill, Bustorp 1:26 mfl
Sammanfattning
På Bustorp 1:25, 1:26 samt Risatorp 1:10 pågår detaljplanearbete för att
möjliggöra bostadsbebyggelse. Kommande bebyggelse kommer att anslutas
till kommunalt nät för vatten, spill och dagvatten.
Bedömning
På Bustorp 1:25, 1:26 samt Risatorp 1:10 pågår detaljplanearbete för att
möjliggöra bostadsbebyggelse. Bostäderna kommer att byggas utav BoKlok.
Kommande bebyggelse kommer att anslutas till kommunalt nät för vatten,
spill och dagvatten. Området behöver därför anslutas till kommunalt
verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta om utökning av verksamhetsområde för
del av Risatorp 1:10, Bustorp 1:26 och 1:25.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområde för del av Risatorp 1:10,
Bustorp 1:26 och 1:25.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Ronneby Miljö och Teknik AB, Jörgen Holmström
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§ 51

Dnr 2019-000156 253

Järnavik 1:1 och 3:1 ansökan köp av mark
Sammanfattning
I enlighet med beslut från kommunstyrelsen daterat 2019-04-09 har Markoch exploateringsenheten låtit utföra värdering av marken, i underlaget
området kallat Jä-02. Stefan ägare till Järnaviks camping är informerad och
önskar gå vidare med köpet.”.
Bedömning
I enlighet med beslut från kommunstyrelsen daterat 2019-04-09 har det
gjorts en värdering av den mark, enligt underlag det område som heter Jä-02,
som önskas köpas.
Värdet för marken ca 9 hektar är satt till 600 000kr.
Stefan ägare till Järnaviks camping är informerad om detta och önskar
fortsätta köpet till den värderade summan om 600 000kr.
Vid godkännande av försäljning bekostas lantmäteriförrättning av
fastighetsägaren i sin helhet.
Förslag till köpekontrakt finns upprättat och biläggs denna skrivelse.”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna och ge i uppdrag till Mark- och
exploateringsenheten att slutföra försäljning av Jä-02.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna och ge i
uppdrag till mark- och exploateringsenheten att slutföra försäljning av Jä-02
i enlighet med upprättat köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet för en ny värdering
av området utifrån ändamålet att det ska bedrivas camping/affärsverksamhet.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner och ger i uppdrag till mark- och
exploateringsenheten att slutföra försäljning av Jä-02 i enlighet med
upprättat köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 1.
Reservation
Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng
Exploateringsingenjör Sandra Danielsson
Sökande
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§ 52

Dnr 2019-000724 250

Exploateringskonto för exploatering av södra
Johannishus
Sammanfattning
På fastigheten Hjortsberga 4:73 i södra Johannishus har arbetet startat upp
med ny detaljplan för bostäder, förskola samt vård- och omsorgsboende.
Bedömning
På fastigheten Hjortsberga 4:73 i södra Johannishus har arbetet startat upp
med ny detaljplan för bostäder, förskola samt vård- och omsorgsboende.
Detaljplanen är ett uppdrag från Kommunfullmäktige och en del av den
framtida exploateringen av södra Johannishus. Detta område är en del av
planen för Johannishus och den andra delarna inkluderar Ålycke och
Prästgården. Den nya detaljplanen kommer att möjliggöra att nya bostäder
byggs i samma område som även en samhällsfastighet kan komma att
byggas. Det finns ett intresse från företag att realisera planen och exploatera
området. För att ligga i fas med en kommande exploatering föreslås att ett
exploateringskonto upprättas som täcker kostnader för främst utredningar
inom detaljplanearbetet men även vissa åtgärder som kan bli aktuella efter
lagakraftvunnen detaljplan. Främst behövs kostnadstäckning för
projektledare, naturutredning, trafikutredning och övriga utredningar
infrastruktur (el, VA, fiber, gata, GC) samt fastighetsbildningskostnaden. En
beräknad kostnad hamnar på ca 500 000 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Hjortsberga
4:73 om 500 000 kronor
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upprätta
exploateringskonto för Hjortsberga 4:73 om 500 000 kronor. Finansiering
sker via extern upplåning.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige upprättar exploateringskonto för Hjortsberga 4:73 om
500 000 kronor. Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Ekonomienheten
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§ 53

Dnr 2019-000725 289

Rivning av Espegården på Björnen 10
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2019 om att godkänna markanvisning
för företaget Acasa Bostad AB (§184) som vill bygga bostäder på Björnen
10. På fastigheten finns idag Espegården där hemtjänsten har lokaler. För att
kunna genomföra exploateringen krävs att befintlig byggnad på fastigheten
rivs.
Bedömning
I september 2019 vann den nya detaljplanen för Björnen 10 laga kraft. Under
planarbetet har kommunen haft samarbete med företaget Acasa Bostad AB
som önskar bygga bostäder på fastigheten. På fastigheten finns idag
Espegården där hemtjänsten har lokaler.
Mark- och exploateringsenheten bedömer att Espegården som inrymmer
lokaler för hemtjänsten kan rivas så fort rivningslov och ekonomiska beslut
erhållits. Hemtjänsten får nya lokaler på Sörby center och kommer att flytta
månadsskiftet februari/mars 2020 enligt nuvarande tidsplan.
Nybyggnation på fastigheten kommer ske i regi av företaget Acasa bostad
AB som har markanvisning till 200920 med option på förlängning i
ytterligare sex månader.
Mark- och exploateringsenheten har tagit in prisuppskattningar för rivning
av Espegården. Rivningskostnaden är uppskattad till 1 000 000 kronor. 6700 000 för själva rivningen och resterande till avgifter för bland annat
deponi och dokumentation av rivningen. Med tanke på byggnadsår för
Espegården så är det en bedömning att bygganden innehåller diverse
material som idag inte är tillåtna att lägga som byggavfall utan att det krävs
deponi.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta att Espegården på Björnen 10 rivs och
att mark- och exploateringsenheten tilldelas 1 000 000 kr för genomförande
av rivningen..
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Espegården på Björnen
10 rivs och att mark- och exploateringsenheten tilldelas 1 000 000 kr för
genomförande av rivningen. Finansiering sker via extern upplåning.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med förändringen att finansieringen sker via kommunfullmäktiges konto för
oförutsedda utgifter och inte extern upplåning.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Roger Fredrikssons (M) och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Roger Fredrikssons (M) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Espegården på Björnen 10 rivs och att
mark- och exploateringsenheten tilldelas 1 000 000 kr för genomförande av
rivningen. Finansieringen sker via kommunfullmäktige konto för
oförutsedda utgifter.
________________
Exp:
Fastighetschef Sören Andersson
Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng
Ekonomienheten
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§ 54

Dnr 2019-000705 009

Lönepolicy, revidering
Sammanfattning
En bra lönepolicy ska vara ett stöd för chefen, både vid lönesättningen och
vid lönesamtalet. Den ska också vara ett stöd för medarbetaren och tydligt
visa hur man kan påverka sin egen lön utifrån verksamhetens vision,
strategier och övergripande mål. Policyn säkerställer att det finns ett
gemensamt sätt att se på lön och löneutveckling.
I enlighet med strukturen för styrdokument i Ronneby kommun, är det
kommunfullmäktige som beslutar om vilken policy och vilket
förhållningssätt arbetsgivaren har på ett visst område.
För den praktiska tillämpningen av policyn i form av riktlinjer, svarar
kommundirektören.
Med anledning av hur lönebildningen förändrats över åren, finns ett behov
av att revidera såväl lönepolicy som riktlinjer.
Båda föreslagna dokument har varit föremål för samverkan på Central
samverkans grupp den 29 november 2019.
Lönepolicyn ska förklara hur lönen är ett styrmedel för verksamheten samt
vägleda chefer i deras ansvar att hantera lönebildning och lönesättning. Där
ska också framgå hur lönerna sätts individuellt och vad som ligger till grund
för lönesättningen.
Riktlinjerna ska tydliggöra när, hur och av vem lönen sätts.
För information bifogas gällande styrdokument, samt det förslag till riktlinjer
som kommundirektören avser besluta om, som en tillämpning av en
reviderad lönepolicy.
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Bedömning
Det finns ett behov av en revidering av lönepolicyn, då
lönebildningsprocessen har utvecklats över tid. Det finns också ett behov av
att riktlinjerna som beslutas av kommundirektören, finns i ett separat
styrdokument.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att besluta att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta förslag till lönepolicy.
Därmed upphör det tidigare styrdokumentet att gälla.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
lönepolicy. Därmed upphör det tidigare styrdokumentet att gälla.
Deltar i debatten
I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S) och Roger Fredriksson (M).
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till lönepolicy. Därmed upphör det
tidigare styrdokumentet att gälla.
________________
Exp:
Personalenheten, Kristina Wramsby
Personalenheten, Anna Isaksson
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§ 55

Dnr 2019-000730 041

Drift- och investeringsbudget 2020 AB Ronnebyhus
Sammanfattning
AB Ronnebyhus överlämnar förslag till drift- och investeringsbudget för år
2020 i enlighet med nedan:
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att godkänna AB Ronnebyhus förslag till drift- och
investeringsbudget för år 2020.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna AB
Ronnebyhus förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M).
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner AB Ronnebyhus förslag till drift- och
investeringsbudget för år 2020.
________________
Exp:
AB Ronnebyhus, Peter Persson
AB Ronnebyhus, Caroline Jönsson
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§ 56

Dnr 2019-000388 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämndens sammanträde 2019-11-26 § 175
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. En skriftlig
redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap I g och rapportering enligt
16kap 6f$ socialtjänsten, tredje kvartalet 2019, redovisas för ledamöterna.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att notera återrapporteringen till protokollet
samt översända densamma till kommunfullmäktige.
Socialnämndens beslut 2019-11-26
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen
till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(93)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-27
Kommunfullmäktige

§ 57

Dnr 2019-000700 101

Forskning- och utvecklingsavtal mellan (FoU) Region
Blekinge och kommunerna i Blekinge
Sammanfattning
Föreligger förslag till avtal mellan Region Blekinge och kommunerna i
Blekinge om gemensam forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) för år
2020. Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2019 och nytt avtal föreslås
tecknas.
Avtalet reglerar för parterna gemensam forskning och
utvecklingsverksamhet.
Det sammanlagda ekonomiska bidraget till FoU-verksamheten föreslås
uppgå för år 2020 till 5 734 000 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till
2 867 000 år 2020. Kommunernas sammanlagda ekonomiska bidrag uppgår
för året 2020 till 2 867 000. Kostnadsfördelningen mellan kommunerna är
enligt den sedvanliga principen 40-20-20-10-10. För Ronneby kommuns del
innebär det en kostnad om 20 procent av 2 867 000 kronor, alltså 573 400
kronor.
Äldrenämndens beslut 2019-11-20
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna FoU-avtal mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner
för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020 i enlighet med
upprättat förslag, med ekonomiskt bidrag från Ronneby kommun
motsvarande 573 400 kronor, under förutsättning att samtliga länets
kommuner respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut och
att i Ronneby kommun ska kostnaden fördelas enligt principen att
äldreförvaltningen ska betala två tredjedelar och socialnämnden en tredjedel
av denna kostnad. Det motsvarar för äldrenämndens del 382 228 kronor.
Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att redovisa avtalet för
nämnden senast i mars 2020.
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Socialnämndens beslut 2019-11-26
Socialnämnden beslutar att godkänna Fou-avtal mellan Region Blekinge och
Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december
2020 i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets
kommuner respektive regionfullmäktige fattar motsvarande beslut.
Att bilägga mer information i ärendet, tex årsberättelse inför nästa
avtalstecknande.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Fou-avtal
mellan Region Blekinge och Blekinges kommuner för perioden 1 januari
2020 till och med 31 december 2020 i enlighet med upprättat förslag under
förutsättning att samtliga länets kommuner respektive regionfullmäktige
fattar motsvarande beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Fou-avtal mellan Region Blekinge och
Blekinges kommuner för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december
2020 i enlighet med upprättat förslag, till detta protokoll bifogad bilaga 2,
under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive
regionfullmäktige fattar motsvarande beslut.
________________
Exp:
Region Blekinge
Kommunerna i Blekinge
Socialnämnden
Socialförvaltningen, Birgitta Ratcovich
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen, Carina Ringtun
Ekonomienheten
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§ 58

Dnr 2019-000290 049

Omprövning- Taxa/avgifter tobakstillstånd
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-12-10 § 187
De nya reglerna om tillståndsplikt för tobak innebär att den som säljer
tobaksvaror måste ha tillstånd för detta. Det gäller såväl den som säljer tobak
till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning
av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen som bland annat
ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskas
ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig
belastning (vandel).
För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva
särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det
finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett
egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd
ska anses vara komplett.
I tillståndsprocessen ingår ett remissförfarande. Vid prövningen av en
ansökan om tillstånd för detaljhandel får kommunen inhämta ett yttrande
från Polismyndigheten.
Vid prövningen av en ansökan om tillstånd för partihandel måste både
Polismyndighetens och Tullverkets yttranden inhämtas för att ansökan ska
kunna bifallas.
Enligt Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut
en avgift för prövning av ansökan om tillstånd till försäljning av tobaksvaror
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen ska
också få ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig
försäljning av tobaksvaror.
Den ovan nämnda lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft
2019-07-01. Innan dess krävdes en anmälan till Miljö och hälsa för att få
sälja tobak och liknande varor. 2019-06-19 antar kommunfullmäktige förslag
till avgifter enligt nedan:
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Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel
Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel

12 000:6 000:15 000:8 000:-

Vid tidpunkten för utarbetande av förslag till taxor för ansökningar om
tobaksförsäljning fanns inga centrala riktlinjer för hur utredningarna skulle
bedrivas. Det fanns inte heller några jämförelser hur det såg ut i övriga
kommuner. Under utarbetandet av avgifterna gjordes uppskattningar för hur
omfattande en utredning skulle kunna vara. Det kan i efterhand konstateras
att dessa uppskattningar var i överkant av vad som är rimlig tid för en
utredning gällande tobakstillstånd.
På Socialnämndens ordinarie möte 2019-11-26 beslutades att ge
förvaltningen i uppdrag att se över taxorna för tobakstillstånd. Detta med
anledning av att Ronneby har de högsta taxorna i Sverige.
Förslag till nya taxor omfattar handläggning av ansökningar rörande
tillståndspliktig försäljning av tobak och liknande produkter.
Förslaget som presenteras nedan tar sikte på att utredningen om tillstånd till
försäljning av tobak och liknande produkter till stor del kommer att följa
samma principer som för utredning av serveringstillstånd. I förslaget är
grunden att hanteringen ska bära sina egna kostnader. Uträkningen av nya
taxor bygger på handläggares lön, enhetschefs lön, faktisk arbetstid,
kostnader för verksamhetssystem och overheadkostnader. Utifrån detta har
en timkostnad räknats ut. Hänsyn har tagits till ett snittvärde av det totala
antalet timmar som läggs på en utredning gällande tobaksförsäljning.
Avgift för tillsyn av tobaksförsäljning behandlas av Miljö- och hälsa med
anledning av att tillsynsansvaret hanteras av dem. För närvarande tas en
timavgift om 865 konor per timme ut vid tillsyn. Varje tillsynstillfälle
beräknas ta 2-4 timmar totalt. Detta innefattar förberedelse för tillsyn,
platsbesök, administrativt arbete etc. Varje handlare som har tillstånd för att
sälja tobak och liknande produkter kan förvänta sig ett tillsynsbesök
vartannat år.
Förslaget som följer gäller för:

Ny taxa:

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel

8 300:-

Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel

4 200:-

Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel
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Förslag till beslut
Att Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att anta
förslaget om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande
varor.
Socialnämndens beslut 2019-12-10
Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige antar förslaget
om nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och liknande varor.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Anta förslag till nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och
liknande varor.
2. De som betalat avgift enligt tidigare taxa, antagen av
kommunfullmäktige 2019-06-19 § 222, återbetalas.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta förslag till nya taxor för ansökan om försäljning av tobak och
liknande varor.
2. De som betalat avgift enligt tidigare taxa, antagen av
kommunfullmäktige 2019-06-19 § 222, återbetalas.
________________
Exp:
Socialnämnden
Socialförvaltningen, Birgitta Ratcovich
Socialförvaltningen, Peter Börjesson
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§ 59

Dnr 2019-000737 141

Skyltpolicy och - riktlinjer 2019
Sammanfattning
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-11 § 287
Syftet med skyltpolicy och efterföljande riktlinjer är att vägleda och
informera om hur Ronneby kommun ser på utformning och placering av
skyltar. Styrdokumenten ska inspirera till genomtänkt skyltning samt leda till
tydlig och enhetlig bedömning av skyltärenden i kommunen. Policy och
efterföljande riktlinjer ska utgöra ett stöd för både medborgare, företagare,
föreningar och kommunens tjänstemän.
Bedömning
Hur företagare, föreningar med flera skyltar sin verksamhet påverkar hur
både gaturum och landskapsbild uppfattas. Idag finns mycket information
och intryck i gaturummen som ska bearbetas och tas in. En väl utformad och
placerad skylt kan leda till bättre orientering och attraktivitet i ett område.
Tvärt om kan skyltning som inte är väl genomtänkt leda till att en plats
uppfattas som stökig och otillgänglig.
Antalet skyltärenden har ökat de senaste åren och förvaltningen ser ett stort
behov av att samla information om skyltning samt skapa riktlinjer och
vägledning till företagare, föreningar med flera som önskar sätta upp skyltar.
En av Kommunfullmäktige antagen skyltpolicy ska visa Ronneby kommuns
mål och ställningstaganden i frågan på övergripande nivå. Efterföljande
riktlinjer kommer att grundas i de ställningstaganden som fastställs i policyn,
men ska på ett djupare plan redogöra och vägleda hur miljö- och
byggnadsnämnden ser på frågan om skyltning i kommunen.
Bedömningen är att arbetet med att ta fram policy och efterföljande riktlinjer
kan ske parallellt. Däremot kommer Kommunfullmäktiges beslut om att anta
policyn att tas innan Miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta
riktlinjerna.
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Förslag till beslut
Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att miljö- och
byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för
Ronneby kommun.
Att miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till
Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med föreslagen
projektplan. Beslutet gäller förutsatt att Kommunfullmäktige ger
förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för Ronneby
kommun.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-12-11
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar;
Att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att miljö- och
byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för
Ronneby kommun.
Att miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till
Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med föreslagen
projektplan. Beslutet gäller förutsatt att Kommunfullmäktige ger
förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till skyltpolicy för Ronneby
kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag
till skyltpolicy för Ronneby kommun.
2. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag
till Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med
föreslagen projektplan. Beslutet gäller förutsatt att
Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag
till skyltpolicy för Ronneby kommun.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag
till skyltpolicy för Ronneby kommun.
2. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag
till Riktlinjer för skyltning i Ronneby kommun, i enlighet med
föreslagen projektplan. Beslutet gäller förutsatt att
Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag
till skyltpolicy för Ronneby kommun.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 60

Dnr 2019-000619 003

Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet
Sammanfattning
Som ett svar på ett medborgarförslag om att införa sammanträdesarvoden
och bilersättning till alla ledamöter i pensionärsrådet beslutade
kommunfullmäktige 2019-10-31 att
1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de
ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning
enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller
erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,
2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser,
3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder,
4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med
ovanstående.
Nu föreligger förslag till ändring av reglementet för kommunala
pensionärsrådet.
Bedömning
I förslag till reviderat reglemente har ett nytt avsnitt för ersättning skrivits in
och med anledning av att äldrenämnden byter namn fr o m 2020-01-01 så
har även denna förändring gjorts i dokumentet. Reglementet har också
överförts till nya mallen för reglementen. Äldrenämnden har inget att erinra
mot förändringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nytt
reglemente för kommunala pensionärsrådet.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för kommunala
pensionärsrådet, till detta protokoll bifogad bilaga 3.
________________
Exp:
Kanslienheten, Anna-Karin Sonesson
Kommunjuristerna
Kommunala Pensionärsrådet
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 61

Dnr 2019-000620 003

Ändring av reglementet för kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
Sammanfattning
Som ett svar på ett medborgarförslag om att införa sammanträdesarvoden
och bilersättning till alla ledamöter i pensionärsrådet beslutade
kommunfullmäktige 2019-10-31 att
1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de
ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning
enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller
erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,
2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser,
3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder,
4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med
ovanstående.
Nu föreligger förslag till ändring av reglementet för kommunala rådet för
funktionshinderfrågor med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut.
Bedömning
I förslag till reviderat reglemente har ett nytt avsnitt för ersättning skrivits in
och reglementet har också överförts till nya mallen för reglementen.
Socialnämnden har yttrat att man sig positiv till förslag till förändring
gällande reseersättning till de utsedda representanterna i rådet. Nämnden
yttrar dock
”Om kostnaderna ska belasta socialnämndens budget ska det överföras
budgetmedel för ändamålet. Socialnämndens nuvarande budget är endast
avsedd för socialnämndens förtroendevalda.”
Kommunfullmäktige har redan beslutat att kostnaden ska belasta den nämnd
under vilken respektive råd lyder. Om kostnaderna framöver visar sig blir så
stora för nämnden att de inte kan hanteras inom ram föreslås att nämnden då
äskar om utökad ram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
nytt reglemente för kommunala rådet för funktionshinder.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för kommunala rådet
för funktionshinderfrågor.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Fredriksson (M), Anna
Carlbrant (-) och Ola Robertsson (S).
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reglemente för kommunala rådet
för funktionshinderfrågor, till detta protokoll bifogad bilaga 4.
________________
Exp:
Kanslienheten, Anna-Karin Sonesson
Kommunjuristerna
Kommunala rådet för funktionshinder
Socialnämnden
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§ 62

Dnr 2020-000017 100

Avslut av uppdrag givna av kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar om uppdrag både i samband med att budgeten
tas och under löpande år. Statusen på dessa uppdrag redovisas på lite olika
sätt. De uppdrag som ges under året redovisas enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning tillbaka till kommunfullmäktige två gånger om året, i april och
oktober. Statusen för uppdrag givna i budgeten redovisas i samband med
tertialredovisningar samt vid årsredovisning.
Flera uppdrag som kommunfullmäktige har gett har inte genomförts, helt
eller delvis. Skälen till det varierar. Äldre uppdrag kan t ex ha blivit liggande
så att de nu inte längre är aktuella.
Kommundirektören har gett förvaltningarna i uppdrag att genomföra givna
uppdrag alternativt att lyfta uppdrag som inte bedöms vara aktuella att
genomföra för avslut eller avskrivning av kommunfullmäktige.
Bedömning
Nedan redovisas sådana uppdrag där respektive förvaltning föreslagit att
uppdraget avslutas eller där uppdrag i Stratsys har markerats med Ej aktuellt
att genomföra. Motiveringar framgår av bilaga.
Kommunledningsförvaltningen inkl Näringslivskontoret
1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att
skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen (budget
2015)
2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att
kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem
(budget 2015)
3. Arbete med en utvecklingsplan för kollektivtrafiksstråk i Ronneby
kommun uppstartat (budget 2017)
4. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens
helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga
investeringsanalysen (budget 2017)
5. Prioritera arbetet med etableringar av nya företag i kommunen
(budget 2018)
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Socialförvaltningen
6. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i BräkneHoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i
upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017)
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen
7. Undersöka möjligheten att skapa ett "Ronnebykort" för tillträde till
fritidsanläggningar i Ronneby kommun samt koppla dessa till
taxekonstruktion för anläggningarna (budget 2018)
8. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att avsluta
uppdragen:
1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med att
skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen (budget
2015)
2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att
kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem
(budget 2015)
3. Arbete med en utvecklingsplan för kollektivtrafiksstråk i Ronneby
kommun uppstartat (budget 2017)
4. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens
helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga
investeringsanalysen (budget 2017)
5. Prioritera arbetet med etableringar av nya företag i kommunen
(budget 2018)
6. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i BräkneHoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i
upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017)
7. Undersöka möjligheten att skapa ett "Ronnebykort" för tillträde till
fritidsanläggningar i Ronneby kommun samt koppla dessa till
taxekonstruktion för anläggningarna (budget 2018)
8. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80).
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Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta uppdragen:
1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med
att skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen
(budget 2015)
2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att
kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem
(budget 2015)
3. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens
helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga
investeringsanalysen (budget 2017)
4. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i
Bräkne-Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i
upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017)
5. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80).
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige avslutar uppdragen:
1. För att stärka besöksnäringen kommer vi att fortsätta arbetet med
att skapa nya besöksmål och rekreationsområden i kommunen
(budget 2015)
2. Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att
kommunens verksamheter har ett väl fungerande kvalitetssystem
(budget 2015)
3. Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens
helägda bolags verksamheter utefter den framtagna långsiktiga
investeringsanalysen (budget 2017)
4. Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i
Bräkne-Hoby avseende 6 st lägenheter. Ronnebyhus får delta i
upphandlingen på lika villkor som andra aktörer (budget 2017)
5. Anläggande av motorcrossbana i Hasselstad (KF 2011 § 80).
________________
Exp:
Kanslichef, Anna-Karin Sonesson
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§ 63

Dnr 2019-000746 004

Överlämnande av allmänna handlingar med anledning
av namnbyte från äldrenämnden till vård- och
omsorgsnämnden
Sammanfattning
Från och med 2020-01-01 byter äldrenämnden namn till vård- och
omsorgsnämnden. För att namnbytet ska vara möjligt att på ett bra sätt i
framtiden eftersöka och administrera samt upprätthålla de krav som
arkivlagen och offentlighet- och sekretesslagen ställer på organisation och
registrering av allmänna handlingar krävs att ett nytt arkiv med namn vårdoch omsorgsnämnden upprättas. I och med detta bör vården av
äldrenämndens allmänna handlingar, som inte överlämnats till
arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) senast 2019-12-31 övertas av vårdoch omsorgsnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av
kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna avhända sig
allmänna handlingar.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna
handlingar från äldrenämnden som inte är överlämnade till
arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till vård- och omsorgsnämnden
Äldrenämndens beslut 2019-12-18
Äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna
handlingar från äldrenämnden som inte är överlämnade till
arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till vård- och omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna
handlingar från äldrenämnden som inte är överlämnade till
arkivmyndigheten 2019-12-31 överlämnas till vård- och omsorgsnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar från
äldrenämnden som inte är överlämnade till arkivmyndigheten 2019-12-31
överlämnas till vård- och omsorgsnämnden.
________________
Exp:
Kommunsekreterare, Christoffer Svensson
Arkivarie, Anders Karlsson
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 64

Dnr 2019-000748 619

Höjda avgifter för Kulturskolans inriktningar
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-12-12- § 154
I samband med kommunfullmäktige i november 2019 beslutades att
avgifterna för kulturskolans verksamheter skall höjas för hamna i nivå med
övriga närliggande kommuners avgiftsnivå.
Bedömning
Genom att undersöka övriga Blekingekommuners avgifter ser vi att Ronneby
kommun ligger långt under. Som jämförelse kan nämnas att Ronneby ligger
mellan 200 – 300 kr under samtliga övriga kommuner i Blekinge gällande
terminsavgiften. Gällande instrumenthyra ligger vi dock på samma nivå, d v
s 200 kr. För att kunna möta det ekonomiska läget som vi befinner oss i samt
anpassa avgifterna till en nivå med övriga kommuners så är en höjning
nödvändig.
För närvarande är avgiften 300 kr/termin för samtliga inriktningar förutom
Bild som ligger på 400 kr/termin. Genom att besluta om en avgift på 600
kr/termin för samtliga inriktningar gör vi den nödvändiga anpassningen.
Hittills har elever som betalar för ett instrument- eller sångkurs fått rabatt på
100 % på avgiften för att delta i en ensemblekurs. I praktiken blir det ett
”paketpris” för både spellektionen och ensemblelektionen.
Det finns inga klara indikationer på att antalet elever skulle minska på grund
av avgiftsförändringen men det finns heller inga signaler på att det inte
skulle kunna medföra minskat antal elever.
Ovan är med anledning av beslut taget i Kommunfullmäktige gällande ökad
avgift i budget behandlad 2019-11-28.
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Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om


Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom
Kulturskolan på 600 kr/termin och elev.



Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.



Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrumenteller sångkurs.

Utbildningsnämndens beslut 2019-12-12
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att besluta om




Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom
Kulturskolan på 600 kr/termin och elev.
Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.
Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrumenteller sångkurs.

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom
Kulturskolan på 600 kr/termin och elev.
2. Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.
3. Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrumenteller sångkurs.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Fredriksson (M), Åsa
Evaldsson (M), Roger Gardell (L), Ola Robertsson (S), Malin Månsson
(S) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) Malin Månsson (S) och Ola Robertsson (S) avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Roger Fredriksson (M), Åsa Evaldsson (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) m.fl. förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga
c, avges tjugonio (29) ja-röster, nitton (19) nej-röster och en (1) är
frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Att införa en ny terminsavgift för samtliga inriktningar inom
Kulturskolan på 600 kr/termin och elev.
2. Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.
3. Att ha kvar rabatten för ensemblespel för elever som tar instrumenteller sångkurs.
________________
Exp:
Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad
Utbildningsförvaltningen, Suzanne Koken Knutsson
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§ 65

Dnr 2018-000559 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Lova Necksten (MP) om amning i det offentliga rummet
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Lova Necksten (MP) har lämnat en motion om
amning i det offentliga rummet. Motionären föreslår:
– att ta fram en policy under lokala föreskrifter, som ger ammande rätt att
amma i kommunens samtliga lokaler, verksamhet och övriga miljöer. Samt
att det därmed inte ska vara tillåtet att på grund av amning kränka eller
avvisa en kvinna.
– att det i kommunens offentliga lokaler, där ammande kan vistas ex.
bibliotek och idrottsanläggningar, sätts upp skyltar som visar att amning är
tillåten. Förslagsvis genom användandet av materialet ” Du kan amma här”.
Motionen bifogas.
Motionen har remitterats till Teknik-fritid- och kulturnämnden. Kommunens
jurister har konsulterats avseende de lagtekniska delarna.
Teknik-fritid- och kulturnämnden lyfter i sitt yttrande att behov av att
begränsa amning till specifika ytor inte föreligger med hänvisning till att
förbud mot amning i det offentliga rummet inte existerar och föreslår att
motionen ska avslås.
Bedömning
Då det är tillåtet med amning i det offentliga rummet bedöms det inte
nödvändigt att koppla frågan till kommunens lokala föreskrifter. En policy
kan utifrån gällande struktur för kommunens regelverk inte tas fram under
lokala föreskrifter. Motionen bedöms därav avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med motiveringen att det
inte föreligger något förbud mot amning i det offentliga rummet.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med
motiveringen att det inte föreligger något förbud mot amning i det offentliga
rummet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD), Magnus
Pettersson (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L) och Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar
bifall till motionens andra att-sats.
Nicolas Westrup (SD) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
De som önskar bifalla Lova Neckstens (MP) m.fl. förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga
d, avges tjugoåtta (28) ja-röster, tjugo (20) nej-röster och en (1) är
frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att det inte
föreligger något förbud mot amning i det offentliga rummet.
________________
Exp:
Lova Necksten
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§ 66

Dnr 2019-000199 109

Besvarande av medborgarförslag - bygg en
pumpstation för upptagning av åvatten
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med följande lydelse:
Varför tankar Miljöteknik, Ragn Sells och Räddningskåren dricksvatten för
att sedan spola avlopp och släcka bränder. Bygg en pumpstation tex. i
anslutning till reningsverket och ta åvatten till dessa uppgifter. Ni vill att
kommuninvånarna ska spara på vattnet men slösar på detta sätt med
dricksvatten. Räddningskårens tankbil tar 12KBM vid varje tankning. I vårt
hushåll gör vi av med ca. 6 tankningar. Alltså 60 KBM.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till Räddningstjänsten Östra Blekinge
och Ronneby Miljö och Teknik AB. Kontakter har även tagits med gatu- och
parkchefen.
Räddningstjänsten skriver: ”Räddningstjänsten har tagit del av
medborgarförslaget och anser att det kan vara ett komplement till
dricksvatten.
Åvatten kan vara användbart vid bränder och vid större övningar. Vi vill
dock fästa uppmärksamhet på att det inte kan ersätta Räddningstjänsten
användning av dricksvatten i sin helhet;
vid akut behov av vattenförsörjning i samband med bränder måste
Räddningstjänsten fylla vatten på enklaste och snabbaste sätt, detta kan
exempelvis vara genom brandpostsystemet (dricksvatten)
i den dagliga verksamheten finns behov av att fylla på fordonen med mindre
mängder vatten och detta måste ske på ett praktiskt och effektivt sätt utan
längre körsträckor
vattnet i Räddningstjänstens fordon kan bli stående längre tider utan
omsättning och det är en fördel ur en vattenkvalitetssynpunkt att fordonen
garageras med rent vatten i tankarna.
I det fall en pumpstation för åvatten ska anordnas, bör detta ske i samråd
med Räddningstjänsten med hänsyn till placering och tillgänglighet.”
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Ronneby Miljö och Teknik ABs styrelse föreslår kommunstyrelsen besluta
att anse medborgarförslaget vara besvarat från Miljötekniks sida och
hänvisar till bilaga med följande text:
”Varför använder Miljöteknik dricksvatten för att spola avlopp?
Idag använder vi en spolbil för att kunna utföra våra arbetsuppgifter vid
avloppsstopp och underhållsspolning av vårt avloppsledningsnät.
Den spolbilen vi använder idag kan inte använda sig av ytvatten som inte
filtrerats, därav måste vi tanka bilen med dricksvatten.
Miljötekniks syn på förslaget - är det genomförbart eller ej?
Förslaget skulle kunna genomföras genom att ett nytt framtaget ytvattenfilter
installeras i spolbilen. Nedanstående aspekter bör dock tas hänsyn till innan
beslut tas
1. Hur länge håller filtret, hur fungerar filtret i skarpt läge?? Det är ingen stor
kostnad för ett filterbyte men kan komma att innebära störningar för våra
kunder under pågående åtgärd om filtret inte fungerar tillfredsställande. En
ny spolbil kostar ca 4,5-5 Mnkr.
2. Lagstiftning, anmälningsplikt till länsstyrelsen för att ta upp ytvatten från
t.ex. Ronnebyån.
3. PFAS-problematiken, spridning, om ytvatten skall tas från Ronnebyån!
4. Vi kan använda oss av gatuenhetens tankställe vid Ronnebyån.
Förslag till beslut:
Att Miljöteknik ser över möjligheterna att spolbilen kan använda sig av
ytvatten genom att installera ett ytvattenfilter i den spolbilen som används
idag.”
Gatu- och parkchefen Patrik Hellsberg har meddelat att de har tre
pumpstationer för åvatten.
Sedan Miljöteknik skrev sitt yttrande har ett filter installerats på spolbilen för
att möjliggöra att annat vatten än dricksvatten används. Vatten har dock inte
tagits från ån utan det är renat avloppsvatten direkt från reningsverket i
Rustorp.
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Med andra ord har medborgarförslaget medverkat till en förändring i alla fall
avseende Miljötekniks användning av dricksvatten, dock utan att någon
pump har byggts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 67

Dnr 2018-000572 109

Besvarande av medborgarförslag - Gratis att åka buss
för alla över 65 år
Sammanfattning
I ett medborgarförslag förslås att det ska vara gratis att åka buss i Ronneby
kommun för alla över 65 år.
Bedömning
Kommunfullmäktige svarade senast 2017 på ett likadant medborgarförslag
från samma förslagsställare. Frågan har även varit uppe i tidigare
medborgarförslag och det finns en skrivelse från en pensionärsorganisation
om samma sak liksom en motion. Gratis eller snarare avgiftsfri
kollektivtrafik är en återkommande fråga och var extra aktuell i samband
med valet hösten 2018.
Vid senaste behandlingen i kommunfullmäktige 2017 ansågs
medborgarförslaget vara besvarat med följande:
Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock
anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än
fria resor.
Det är ett återkommande önskemål från flera grupper i samhället att få gratis
eller rabatterade resor med kollektivtrafiken. Det är unga, äldre,
funktionshindrade m fl.
I Blekinge ser taxorna likadana ut i hela länet. Det är till och med så att det
finns ett ännu större samarbete kring taxorna i Sydsverige – Sydtaxan.
Skulle Ronneby kommun stödja en eller flera grupper får det i första hand
hanteras så att dessa grupper erhåller resekort som kommunen tillhandahåller
och finansierar. I Skåne och i Västsverige finns flera kommuner som
erbjuder seniorkort inom kollektivtrafiken genom avtal mellan kommunen
och trafikbolaget. Vad som ingår i dessa kort varierar liksom från vilken
ålder man har möjlighet att få ett sådant kort. Några har en åldersgräns på 65,
några 70 och några 75 år. I en del kommuner gäller kortet under lågtrafik, i
andra hela dygnet. I de allra flesta fall gäller kortet också enbart för resor
inom kommunen. Gemensamt för denna lösning är att kommunerna själva
står för kostnaden. Ingen kostnad belastar kollektivtrafikbolaget eller
motsvarande. Fördelarna är att man sett att de äldre kommer ut mer och blir
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mer socialt aktiva. Kostnaderna för färdtjänst har också sjunkit i några fall.
Kostnaderna för de enskilda kommunerna är dock höga.
Enligt Skånetrafiken så är det ca 40 % av de som har rätt till seniorkort som
använder sig av kortet. De lösningar som finns genom avtal mellan
Skånetrafiken och flera kommuner i Skåne är dock annorlunda än den
lösning som Blekingetrafiken erbjuder efter beslut i Regionfullmäktige
2019-11-06.
Den lösning som finns att tillgå i Blekinge är följande: Kommunerna kan
köpa seniorbiljett till app eller till kort för berättigade seniorer. Kommunen
beslutar från vilken ålder de riktar sitt erbjudande till. Erbjudandet innebär
fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom kommunen, alla dagar och
dygnet runt. Priset för en seniorbiljett är detsamma som för 365dagarsbiljetten med kommungiltighet (2 zoner). Biljetten rabatteras med 25
procent och därtill ges ytterligare 25 procent i volymrabatt. Priset för år 2020
är 3 487 kronor per biljett, vilket motsvarar 291 kronor per månad.
Blekingetrafiken gör varje månad en avstämning och aktiverade biljetter
faktureras med en 12-del av årspriset. Fakturering sker endast av aktiverade
biljetter.
Med utgångspunkt från priset ovan, befolkningsstatistik och ett antagande att
40 % kommer att använda sig av kortet skulle kostnaden för att införa
avgiftsfri kollektivtrafik inom Ronneby kommun för de som är 65 år och
äldre bli knappt 10 179 000 kr år 2020. Skulle åldersgränsen höjas till 70 år
skulle kostnaden bli knappt 7 627 000 kr och vid en åldersgräns på 75 år
hamnar kostnaden på knappt 4 893 000 kr.
Det är naturligtvis en stor osäkerhet i kostnaderna och framför allt är det
frågan om hur många som skulle använda sig av kortet som är avgörande.
Med en åldrade befolkning i kommunen kommer kostnaderna troligtvis att
öka efterföljande år.
Med tanke på den höga beräknade kostnaden och kommunens ekonomiska
situation föreslås att medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lova Necksten (MP).
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 68

Dnr 2019-000374 109

Besvarande av medborgarförslag - Mötesplats för
invandrarkvinnor och svenska kvinnor
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Eva Kopitar om en mötesplats i
Ronneby för integration mellan utländska och svenska kvinnor liknande
Yalla Trappan
Bedömning
I Ronneby kommun finns det redan idag flera mötesplatser som bedrivs av
den ideella sektorn, och där kommunen har varit behjälplig vid start och
fortfarande deltar i utveckling av dessa med råd och stöd.
Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) och
kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening i Malmö. Ronneby
kommun arbetar kontinuerligt med att initiera och stimulera ideella
föreningar att starta ASF och starta liknande verksamheter. Kommunen
tillstår med råd och stöd vid eventuell start av ASF. Kommunen får inte själv
driva den typen av näringsverksamhet som en restaurang innebär, eftersom
det inte träffas av 2 kap. 7 § kommunallagen och är inte en kommunal
angelägenhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 69

Dnr 2019-000082 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel
och kosten på Listerbyskolan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på
Listerbyskolan.
Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska
ätas eller slängas?
Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln,
om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får
ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga
grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och
utvecklas.
Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då
många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och
vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten
innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det
mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet.
Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av
maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte
tilltalar eleverna.
Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna
genomföra den gemensamma matsedeln.
Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det
kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever
och personal.


Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med
eleverna och personal på berörd skola.

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har
kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.
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Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
för yttrande.
Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen:
Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig
skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning.
Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom
Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans
med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut
Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter
får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna
önskar.
Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom
framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid
dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma
maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar.
Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.
Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att
fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer
Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020.
Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt
i kostenheten som kommer följas upp.
Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande
och ser det som sitt eget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 70

Dnr 2019-000043 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel
och kosten på Listerbyskolan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på
Listerbyskolan:
Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska
ätas eller slängas?
Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln,
om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får
ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga
grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och
utvecklas.
Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då
många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och
vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten
innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det
mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet.
Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av
maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte
tilltalar eleverna.
Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna
genomföra den gemensamma matsedeln.
Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det
kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever
och personal.


Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med
eleverna och personal på berörd skola.

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har
kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
för yttrande.
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Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen:
Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig
skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning.
Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom
Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans
med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut
Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter
får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna
önskar.
Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom
framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid
dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma
maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar.
Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.
Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att
fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer
Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020.
Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt
i kostenheten som kommer följas upp.
Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande
och ser det som sitt eget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 71

Dnr 2019-000042 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel
och kosten på Listerbyskolan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på
Listerbyskolan.
Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska
ätas eller slängas?
Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln,
om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får
ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga
grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och
utvecklas.
Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då
många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och
vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten
innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det
mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet.
Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av
maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte
tilltalar eleverna.
Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna
genomföra den gemensamma matsedeln.
Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det
kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever
och personal.


Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med
eleverna och personal på berörd skola.

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har
kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
för yttrande.
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Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen:
Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig
skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning.
Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom
Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans
med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut
Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter
får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna
önskar.
Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom
framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid
dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma
maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar.
Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.
Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att
fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer
Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020.
Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt
i kostenheten som kommer följas upp.
Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande
och ser det som sitt eget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 72

Dnr 2019-000041 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel
och kosten på Listerbyskolan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på
Listerbyskolan.
Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska
ätas eller slängas?
Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln,
om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får
ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga
grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och
utvecklas.
Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då
många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och
vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten
innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det
mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet.
Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av
maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte
tilltalar eleverna.
Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna
genomföra den gemensamma matsedeln.
Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det
kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever
och personal.


Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med
eleverna och personal på berörd skola.

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har
kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.
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Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
för yttrande.
Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen:
Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig
skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning.
Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom
Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans
med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut
Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter
får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna
önskar.
Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom
framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid
dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma
maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar.
Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.
Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att
fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer
Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020.
Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt
i kostenheten som kommer följas upp.
Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande
och ser det som sitt eget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 73

Dnr 2019-000039 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel
och kosten på Listerbyskolan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på
Listerbyskolan.
Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska
ätas eller slängas?
Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln,
om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får
ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga
grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och
utvecklas.
Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då
många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och
vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten
innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det
mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet.
Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av
maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte
tilltalar eleverna.
Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna
genomföra den gemensamma matsedeln.
Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det
kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever
och personal.


Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med
eleverna och personal på berörd skola.

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har
kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
för yttrande.
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Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen:
Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig
skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning.
Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom
Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans
med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut
Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter
får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna
önskar.
Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom
framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid
dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma
maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar.
Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.
Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att
fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer
Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020.
Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt
i kostenheten som kommer följas upp.
Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande
och ser det som sitt eget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 74

Dnr 2019-000038 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel
och kosten på Listerbyskolan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på
Listerbyskolan.
Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska
ätas eller slängas?
Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln,
om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får
ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga
grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och
utvecklas.
Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då
många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och
vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten
innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det
mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet.
Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av
maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte
tilltalar eleverna.
Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna
genomföra den gemensamma matsedeln.
Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det
kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever
och personal.


Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med
eleverna och personal på berörd skola.

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har
kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
för yttrande.
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Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen:
Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig
skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning.
Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom
Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans
med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut
Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter
får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna
önskar.
Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom
framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid
dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma
maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar.
Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.
Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att
fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer
Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020.
Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt
i kostenheten som kommer följas upp.
Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande
och ser det som sitt eget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

80(93)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-27
Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 75

Dnr 2019-000037 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel
och kosten på Listerbyskolan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på
Listerbyskolan.
Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska
ätas eller slängas?
Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln,
om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får
ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga
grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och
utvecklas.
Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då
många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och
vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten
innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det
mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet.
Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av
maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte
tilltalar eleverna.
Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna
genomföra den gemensamma matsedeln.
Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det
kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever
och personal.
Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med eleverna och
personal på berörd skola.
Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har
kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
för yttrande.
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Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen:
Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig
skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning.
Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom
Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans
med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut
Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter
får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna
önskar.
Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom
framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid
dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma
maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar.
Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.
Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att
fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer
Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020.
Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt
i kostenheten som kommer följas upp.
Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande
och ser det som sitt eget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 76

Dnr 2019-000036 109

Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel
och kosten på Listerbyskolan
Sammanfattning
Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på
Listerbyskolan.
Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska
ätas eller slängas?
Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln,
om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får
ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga
grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och
utvecklas.
Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då
många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och
vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten
innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det
mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet.
Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av
maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte
tilltalar eleverna.
Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna
genomföra den gemensamma matsedeln.
Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det
kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever
och personal.


Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med
eleverna och personal på berörd skola.

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har
kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.
Bedömning
Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
för yttrande.
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Yttrande från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen:
Syftet med skolmåltiden är att eleverna ska erbjudas en god och näringsriktig
skollunch för att kunna tillgodogöra sig skolans undervisning.
Idag har Ronneby kommun en gemensam matsedel för alla skolor utom
Naturbruksgymnasiet. Den gemensamma matsedeln planeras tillsammans
med 1:e kockar från våra stora tillagningskök för skolor, köket på Knut
Hahn, Kallingeskolan och Backsippans förskola. Genom deras erfarenheter
får vi till oss vad eleverna tyckt om tidigare rätterna och vad dom gärna
önskar.
Kostenheten genomför också matråd på alla skolor med eleverna där dom
framför vilka maträtter dom tycker om och vilka dom tycker mindre om. Vid
dessa matråd hör vi ofta att eleverna tycker väldigt olika om samma
maträtter vilket även vi i kostenheten kan konstatera vid våra serveringar.
Det är således svårt att få 100 % nöjda gäster.
Listerbyskolan får mat som lagas på Backsippans förskola. Som ett led i att
fortsätta utveckla skolmåltiderna och även minska svinnet kommer
Backsippans 1:e kock planera sin egen matsedel med start vårterminen 2020.
Barnen kommer även få en önskevecka per termin. Detta blir ett pilotprojekt
i kostenheten som kommer följas upp.
Kostenheten anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.
Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande
och ser det som sitt eget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 77

Dnr 2019-000287 109

Besvarande av medborgarförslag - Östra piren
Ronnebyhamn
Sammanfattning
Ken Andersson har lämnat medborgarförslag med frågor kring Östra Piren i
Ronnebyhamn. Medborgarförslag har frågor kring rivningen av
båtförvaringen och hur alternativa lösningar ska komma till.
Bedömning
Tomten där båtförvaringen har varit fram till idag är såld till båtföretaget
1852 Marin & Fritid AB genom beslut i kommunfullmäktige 2019-05-23
§183. Företaget kommer att bygga ny vinterförvaring för båtar samt erbjuda
tjänster kring båtförvarandet såsom uppdragning, rengöring och underhåll.
Kommunen vill att det är företag som driver vidare verksamheten och att det
genom företagande skapar möjligheter att utveckla verksamheten. Det är
också därför som marken erbjudits företag och inte privatpersoner.
Kommunen har inga planer på att uppföra båtförvaring i kommunal regi utan
privatpersoner hänvisas till privata företag som erbjuder den typen utav
tjänster. På Fornanäs 1:5 kommer sannolikt en båtförvaring i mindre storlek
att uppföras under förutsättning att bygglov beviljas. Det är en företag som
köpt marken och kommer att driva den verksamheten.
Kommunen har intresse av båt/hamnverksamhet på Östra Piren och ser 1852
som ett bra komplement och som en seriös intressent till att utveckla området
vidare. Försäljningen har gått till genom intressekontakt till
näringslivskontoret, precis som många etableringar går till. När en etablering
leder till försäljning blir det därmed offentligt genom bland annat politiska
beslut.
Gällande västra piren så pågår det utvecklingsplaner där som ännu inte är
offentliga. Kommunen kommer dock inte att erbjuda båtförvaring där.
Cisterntomten är såld till Tarkett för att möjliggöra expansion för företaget.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.
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Kommunstyrelsens beslut 2020-02-04
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 78

Dnr 2020-000049 001

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson (RP) - gör om Blekinge till en kommun
Sammanfattning
Jag, och andra, har haft förslaget förr: Låt hela Blekinge utgöra en kommun!
En förklaring till att förslaget återkommer är att det spekuleras i att staten
kommer att ge bidrag, i form av skuldavskrivningar, till de kommuner som
frivilligt slår sig samman. För Blekinges del skulle det kunna röra sig om
flera hundra miljoner kronor.
En viktigare förklaring är att jag menar att en enda kommun i Blekinge
skulle verka effektivitetshöjande. Det bör påpekas att Blekinges utveckling
inte är den bästa. Exempelvis var Blekinge det enda län i landet där antalet
arbetstillfällen sjönk mellan 2017 och 2018. Befolkningsutvecklingen är
också dålig. Länets befolkningsändring tillhör de sämre i landet.
Idag synes planeringen av nya bostadsområden ske utifrån den egna
kommunens skolor, etc. Om Blekinge utgör en enda kommun, kan
planeringen bli annorlunda.
Det konstateras att det just nu pågår en befolkningsomflyttning mot kusten. I
Ronneby kommun torde mer än 90 procent av nybyggnationen ske söder om
E22.
Det kan vara så att de enskilda kommunerna i Blekinge är för små för att
kunna ”förhandla” med staten. Den sena upprustningen av E22 är ett
exempel.
En enda, större, kommun bör ge utrymme för rationaliseringar. Det behövs
specialkompetens inom flera sektorer, exempelvis inom miljöområdet.
Rationaliseringsvinster torde kunna göras i administrationen.
Dagens uppdelning i flera kommuner synes medföra att onödiga resurser
används till inbördes konkurrens. Karlskrona försöker värva företag, som har
bäst förutsättningar om det placeras i Ronneby, och tvärtom.
Inom exempelvis fritidssektorn finns stora önskemål. Det är dyrt om varje
kommun skall bygga sin motocrossbana, sin ridanläggning för
tävlingsändamål, etc. Om en kommun bildas, kan anläggningarna spridas
”rättvist” över länet. Motsvarande torde gälla för kultursektorn.
I vissa fall kan även verksamheter inom den kommunala sektorn tjäna på ett
samarbete över de nuvarande gränserna. Äldreomsorgen kräver större
enheter än tidigare, Vård- och omsorgsboenden torde knappast byggas
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mindre än med 54 lägenheter. I skolans värld torde 10 elever per årsklass
snart vara ett minimum, såvida inte gränsen sätt till 20.
På gymnasienivå kan det vara lämpligt att försöka sprida olika program över
hela Blekinge, samtidigt som det eftersträvas att klasserna inte blir för små.
Jag föreslår att
Ronneby kommun tar initiativ till att Blekinges kommuner går samman till
en kommun.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 79

Dnr 2020-000140 252

Anmälan av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Roger Gardell (L) och
Nils-Ingmar Thorell (L) - Köp, riv och bygg bostäder i
Gallerian
Roger Gardell (L) och Nils Ingmar Thorell (L) lämnar följande motion om
att köpa, riva och bygga bostäder i Gallerian:
Sammanfattning
Idag finns en galleria vid torget med endast två butiker som är öppna. Denna
galleria öppnades 2008 och under senare år har det varit problem att fylla
gallerian med butiker. Tidigare inrymdes varuhuset Epa men även Prisma.
Idag känns denna byggnad öde och om kvällarna är det väldigt mörkt runt
byggnaden vilket inbjuder till otrygghet för förbipasserande. Själva
byggnaden är i sig inte heller någon skönhet och den är totalt stängd mot tex
Kungsgatan.
Detta är inte den enda galleria som har problem i stadskärnorna i Sverige
idag. Ägaren tillfastigheten har svårt att få sina lokaler uthyrda och det är
synd att ett sådant här A-läge ska stå tomt.
Vi vill att Ronneby centrum ska vara ett levande centrum dit invånare och
turister gärna vistas och har det bra. Vi ser gärna en ny byggnation på denna
plats som tex kan innehålla lägenheter i A-läge och kanske möjlighet till
butiker i bottenplan och kanske möjlighet till restaurang med uteservering.
Utformningen av en ny byggnad får en privat entreprenör själv komma med
förslag om och därefter behandlas enligt de rutiner som finns inom
kommunen.
Och genom denna motion tror vi att detta kan gynna Ronneby centrum på ett
positivt sätt.
Vi föreslår att:

Justerandes sign

-

Ronneby kommun undersöker möjligheterna att köpa fastigheten av
nuvarande ägare.

-

Efter köpet av fastigheten undersöka möjligheterna att riva hela
fastigheten.

-

Tomten fastigheten är belägen på säljs till en privat entreprenör som
får möjlighet att bygga nytt.
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Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Artikeln skapades 18 februari 2020

Kungörelse: Kommunfullmäktige

i

Ronneby torsdag 2020-02-27 kl. 18:00,
Ronnebysalen
Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby torsdag 2020-02-27 kl. 1 8:00, Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde
Torsdagen den 27 februari 2020, kl. 18:00 i Ronneby stadshus, Ronnebysalen för behandling av
följande ärenden:
1. Val av justerare

2. Frägor
3. Besvarande av interpellation från Amani EL-Ali Mazloum (S) ställd till utbildningsnämndens
ordförande Asa Evaldsson (M) angående förskoleplatser

4. lnterpellationer
5. Fyllnadsvaltill ersättare i äldrenämnden efter Kerstin Johansson (L)
6. Fyllnadsval till ersättare i valnämnden efter Amanda Pihl (L)
7. Vattenskyddsområde i Karlsnäs

8. UtOkning av verksamhetsområde för vatten och spill Kalleberga 8:267
9. Utökning av verksamhetsområde för dagvatten, vatten och spill, Bustorp 1:26 mfl
10. Järnavik 'l:1 och 3:1 ansökan köp av mark

11. Exploateringskonto för exploatering av södra Johannishus
12. Rivning av Espegården på Björnen 10
1

3. Lönepolicy, revidering

14. Drift- och investeringsbudget2020 AB Ronnebyhus
15. Socialnämndens ejverkställda beslut enligt 9$ och rapportering enligt 28 f-g S$ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 $ och rapportering enligt 16 kap 6 $
socialtjänsten 2019

16. Forskning- och utvecklingsavtal mellan (FoU) Region Blekinge och kommunerna i Blekinge
1

7. Om prövn

i

n

g- Taxa/avg ifter

to baksti

I

lstånd

18. Skyltpolicy och - riktlinjer 2019

Uff @E

W

Bilaga A
19. Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet

20. Ändring av reglemente för rådet för funktionshinder
21. Avslut av uppdrag givna av kommunfullmäktige

22. Överlämnande av allmänna handlingar med anledning av namnbyte från äldrenämnden till
vård- och omsorgsnämnden
23. Höjda avgifter för Kulturskolans inriktningar
24. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Lova Necksten (MP) om amning i det
offentliga rummet

25. Besvarande av medborgarförslag - bygg en pumpstation för upptagning av åvatten
26. Besvarande av medborgarförslag - Gratis att åka buss för alla över 65 år
27. Besvarande av medborgarförslag - Mötesplats för invandrarkvinnor och svenska kvinnor

28. Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel och kosten på Listerbyskolan
29. Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel och kosten på Listerbyskolan
30. Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel och kosten på Listerbyskolan
31. Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel och kosten på Listerbyskolan
32. Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel och kosten på Listerbyskolan
33. Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel och kosten på Listerbyskolan
34. Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel och kosten på Listerbyskolan
35. Besvarande av medborgarförslag - Angående matsedel och kosten på Listerbyskolan
36. Besvarande av medborgarförslag - Östra piren Ronnebyhamn
37. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) - gör om Blekinge

tillen kommun
38. Anmälan av motioner

Klicka här för att komma till websändningen av kommunfullmäktiqe.
U

ppdaterad : 2020-02-1
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Omröstningslista nr.

1

Ronneby kommunfullmåktiges sammanträde den 27 lebruari 2020 klockan 20:53:41

7 VattenskyCdsqmrade i Karlsnäs
Ledamöter
Roqer Fredriksson
Asa Evaldsson
Anders Bromöe
Lennarth Förberq
Kaisa Svensson
Helene Foqelberq
Anders Lund
Therese Aberq
Christer Stenström
Kenneth Michaelsson
Hillevi Andersson
Tim Svanberg
Silke iacob
Roger Gardell
Nils lnqmar Thorell
Willy Persson
Maqnus Pettersson
Malin Månsson
TommV Andersson
Amani El-Ali Mazloum
Bo Johansson
Annette Rydell
Ola Robertsson
Catharina Christensson
Jan-Eric Wildros
Jessica Jönsson
Stefan Österhof
lnqrid Karlsson
Kranislav Miletic
Anna-Karin Wallqren
Pär Dover
Peter Bowin
Omid Hassib
Lova Necksten
Nicolas Westrup
Benqt Johansson
Gina Hellberq Johansson
Sandra Berqkvist
Benqt Johansson
Tim Aulin
Tomas Lund
Mattias Ronnestad
Carina Aulin
Anders Oddsheden
Haide Friberq
Yvonne Olsson
Johan Grönblad
Anna Carlbrant
Sune Håkansson

Parti

Kret

(M)

Alla

04L

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

(c)
(c)
(c)
(c)
(L)
(L)
(KD)

(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
M)
(v)
(MP)
(SD)

(SD)

(sD)
(SD)

(sD)
(SD)
(SD)

(SD)

(sD)
(sD)
(SD)

(sD)
(SD)
(-)

(RP)

Ersättare

Eva-Britt Brunsmo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
Thomas Svensson

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sten-Albert Olsson

X
X
X

Tonv Holqersson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

frrgt- @q

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Atla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Avst

Ja

18

0

,-1,(r{

Bilaga

C

Omröstningslista nr. 2
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 27 lebruari 2020 klockan 21:36:35.

23.

ifter för Kulturskolans inriktni

Ledamöter
Roger Fredriksson
Asa Evaldsson
Anders Bromöe
Lennarth Förberg
Kalsa Svensson
Helene Foqelbero
Anders Lund
Therege Apqlg
Christer Stenström
Kenneth Michaelsson
Hillevi Andersson
Tim Svanberq
Silke iacob
Roqer Gardell
Nils lnqmar Thorell
Willv Persson
Maqnus Pettersson
Malin Månsson
Tommy Andersson
Amani El-Ali Mazloum
Bo Johansson
Annette Rvdell
Ola Robertsson
Catharina Christensson
Jan-Eric Wildros
Jessica Jönsson
Stefan Österhof
lnqrid Karlsson
Kranislav Miletic
Anna-Karin Wallqren
Pär Dover
Peter Bowin
Omid Hassib
Lova Necksten
Nicolas Westrup
Benqt Johansson
Gina Hellberq Johansson
Sandra Berqkvist
Bengt Joha nsson
Tim Aulin
Tomas Lund
Mattias Ronnestad
Carina Aulin
Anders Oddsheden
Haide Friberq
Yvonne Olsson
Johan Grönblad
Anna Carlbrant
Sune Håkansson

Parti

Kret

(M)
(M)

Alla

(M)

(M)
(M)
(M)
(M)
(\4)
(M)

(c)
(c)
(c)
(c)
(L)
(L)

(KD)

(öt

(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)

(s)
(s)

(s)
(s)
(s)
(s)
(v)
(v)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)

(sD)
(SD)
(SD)
(SD)

(sD)
(SD)

(sD)
(sD)

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Eva-Britt Brunsmo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla

Thomas Svensson

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X

X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla

X
X
X

Sten-Albert Olsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tony Holgersson

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

C)

Alla

X
SUMMA:

ÅÅ6-

@cs

Frånv

X

Alla

Alla
Alla
Alla

Avst

X

Alla
Alla

Alla
Alla
Alla
Alla

Nei

X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

(RP)

(SD)

Ja

Alla
Alla
Alla

Alla
Alla
Alla
Alla

(!D)

Ersättare

29

19

0

U,{f
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Omröstningslista nr.3
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 27 lebruari 2020 klockan 21:55:22.

24. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Lova Necksten (MP) om amning i det
offentl

rummet

Ledamöter
Roqer Fredriksson
Asa Evaldsson
Anders Brom6e
Lennarth Förberq
Kajsa Svensson
Helene Fogelberg
Anders Lund
Therese Aberg
Christer Stenström
Kenneth Michaelsson
Hillevi Andersson
Tim Svanberq
tjlkq jacob
Roqer Gardell
Nils lnqmar Thorell
Willy Persson
Maqnus Pettersson
Malin Månsson
Tommy Andersson
Amani El-Ali Mazloum
Bo Johansson
Annette Rvdell
Ola Robertsson
Catharina Christensson
Jan-Eric Wildros
Jessica Jönsson
Stefan Österhof
lnqrid Karlsson
Kranislav Miletic
Anna-Karin Wallqren
Pår Dover
Peter Bowin
Omid Hassib
Lova Necksten
Nicolas Westrup
Benqt Johansson
Gina Hellberg Johansson
Sandra Berqkvist
Bengt Johansson
Tim Aulin
Tomas Lund
Mattias Ronnestad
Carina Aulin
Anders Oddsheden
Haide Friberg
Yvonne Olsson
Johan Grönblad
Anna Carlbrant
Sune Håkansson

Parti

Kret

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Alla
Alla
Alla

(uI
(M)
(M)
(M)

(c)
(c)
(c)
(c)
(L)
(L)
(KD)

(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(v)
(v)

(sD)
(SD]

(sD)
(SD)
(SD)
(-)
(RP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Thomas Svensson

Alla
Alla
Alla
Alla
AIla
Alla
Alla
Alla
Alla

(SD)

IX

Eva-Britt Brunsmo

Alla

Alla

Alla
Alla

X
X
X

Sten-Albert Olsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tony Holqersson

Alla
Alla
Alla
Alla

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X

X
X
SUMMA:

IJ(T

fficq

Frånv

X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Avst

i

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Nej

X
X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

(sD)

(SD)
(SD)
(SD)

Ja

Alla

(MP)
(SD)
(SD)
(SD)

Ersättare

28

20

0

1

,tbf
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röpnroNTRAKT FöR DEL AV JÄRNAVTK l:t ocH DEL AV
rÄnN.lvIK 3:l
Parter
Säljare:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel 1/1

Adress:

Stadshuset, 372 80 RONNEBY

Telefon:

0457 61 80 00

Org.nr:

2t2000-0837

Köpare:

Guldkiosken, Stefan Nilsson, nedan kallad köparen. Andel

Adress:

Bastuviksvägen 61, 372 63 BR A.KNE-HOBY

Telefon:

0708 837 970

Pers nr:

I 9600907-33 10

l/l

I

överlåtelsefiirklaringoch fastighetens omfattning

1.1

Kommunen överlåter och ftirsäljer härmed till köparen del av Järnavik l:l ,ca
som markerats med grått och beteckning Jä-02 på bifogad karta, bilaga 1.

2

Köpeskilling

2.1

Köpeskillingen på 600 000 (sexhundratusen) kronor skall erläggas kontant på
tillträdesdagen.

2.2

Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. När köpeskillingen
tir betalad, ska Kommunen omgående överliimna kvitterat köpebrev.

2.3

Kommunen ska till köparen överlåimna kommunen tillhöriga kartor och andra
handlingar jml4 kap 20 $ JB.

3

Tillträdesdag mm
Tilltrade till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Kommunen siirskilt

3.1

t

hektar,

överenskommer.

3.2

Parterna iir överens om att äganderätten övergår till Köparna på tillträdesdagen enligt
fiirutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet. Faran ftir fastigheten går över på

tillträdesdagen.

Å.1

q- $ CS

d//f

2

3.3 Köpet enligt det hiir avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

Gränserna kan justeras i
mindre omfattning i samband med lantmäterift)rrättningen. Köparen ska ansöka om
fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken hiirmed biträds av kommunen.
Köparen svarar ftir kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4
4.I

Fastigheternas skick
Köparen godtar Fastigheternas skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon
form mot Kommunen med anledning av fastigheternas skick eller fel i någon form.

5
5.1

Fördelning av utgifter mm
Utgifter och inkomster som löper på fastigheterna ftire tilltradesdagen ska regleras av
hyresavtalet som finns upprättat.

5.2

Utgifter och inkomster som löper på fastighetema efter tillträdesdagen ska bäras av
Köparen.

6
6.1

Inskrivningsåtgärder mm
Köparen ska svara ftir de lantmäteri-, lagfarts-, intecknings- och andra
inskrivningsåtgärder och -kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

7

Tvist

7.1

Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

8

Förutsättningar ftir avtalets giltighet
För att deffa avtal ska bli giltigl krävs att Ronneby Kommuns Kommunfutlmåiktige

8.1

godkåinner det. Om Kommunfullmtiktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under fiirutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmåiktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

8.2

Om ftirutsättningama enligt 8.1 inte uppfylls ar avtaletutan verkan, dock ska gälla att
vardera part ska stå sin kostnad.

9

Arrende

9.1

När fastighetsregleringen vinner laga kraft upphör gällande arrendeavtal på
markområdet.

10

Avtalsexemplar

10.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka partema tagit varsiff.

11

Bilagor

11.1 Tillhörande detta avtal finns 1 bilaga benämnd bilagal

'fu9

W

a
J

Då köpesumman

blivit till fullo erlagd kvitteras den håirmed och äganderätten överlåtes till

köparen med full äganderätt.

Säljaren

Köparen

Ronneby den

Ronneby den

Roger Fredriksson

Stefan Nilsson

Säljarens egenhiindiga namnteckningar bevittnas

il k5-

ftc;

:

l!,fr

Tilf hör bifaga 1,

kommunfullmäktige 2O2O-O2-27 g 5t

I
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t

hektar borträknad
campingområdet
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Avtal om FoU-verksamhet mellan Region Blekinge och
kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshaffi h, Sölvesborg
och Olofström.
Parter
Region Blekinge

Kadskrona kommun
Ronneby kommun
I(adshamns kommun
Sölvesborgs kommun

Olofstöms kommun

s1
Avtalet tegletat för patterna gemensam fotskning och utvecklingsvetksamhet (troU). Indkningen av FoUverksamheten ät att bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även
fråmja och utveckla former för invånares och medatbetates inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera
samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.

s2
Ledningsgruppen föt Ledningssamverkan vård och omsotg (LSVO) beslutar och ansvarar för inriktningen av
det gemensamma FoU-atbete under vetksamhetsåret. Två gånger pet ät, ellet vid behov, adjungeras chefen

för Region Blekinges FoU-verksamhet till LSVO:s ledningsgrupp för dialog kring FoU-verksamheten.

uq-

fr c8

W

zs

VERKSAMHET
Förvaltning

REGION

BLEKINGE

s3
Inom ramen för övetenskonunen ersättning ska Region Blekinges FoU-verksamhet tillhandahålla tjänster
som är inriktade på att stödja avtalsparternas utveckling av evidensbasemd praktik. Det övergripande syftet är
att länets kommunet och Region Blekinge ska etbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på
bästa tillgängliga kunskap. Verksamheten ska enligt avtalet:

r
r
o
o
o

bi&a till att stärka långsiktiga regionala strukturet föt kunskapsuweckling inom socialtjänsten och
angränsande delar av hälso- och sjukvården i Blekinge
inventera aktuellt kunskapsläge kopplat till finansiärernas utvecklingsbehov
stödja genomförande av regionala och nationella uppdrag.
tillhandahålla kunskapsstöd i övetenstämmelse med nationell och regional kunskapsstyrning
erbjuda handledning vid formulering av problem/frågeställningar inför
gemensamma utvecklingsarbeten

o
.
e
r
o

bevaka utveckling och forskning inom gemensalnma områden

erbjuda samotdning och handledning för uppföljning och utvärdering

genomföra utvärderingar inom gemensamt beslutade områden
erbjuda konsultstöd föt dktad metodhandledning i gemensamma forsknings- och utvecklingsfrågor

stimuleta samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet

s4
Verksamhetsplan för FoU-vetksamhet inom avtalet ska baseras på en inventedng av behov med respektive
finansierande organisation. Denna inventedng ska ske ådigen och i nära samverkan med samtligapafierita
de olika gruppedngarna inom LSVO:s ledningssystem samt lokala FoU-dialoger.
Förslag till vetksamhetsplan föt nästkommande år ska ptesenteras för beslut av LSVO:s ledningsgrupp senast

i novembet innevatande år.

ss
I(ommunetnas sammanlagda ådiga ekonomiska bidrag uppgfu för året 2020 til,2 867 000 kronor. Region
Blekinges bidrag uppgåt til.2 867 000 årligen. Indexuppräkning sker med SI(L:s prognos föt
Landstingsprisindex (I-PIK) som redovisas i ekonominytt hösten innan aktuellt bidragsår.

I(ommunetnas ekonomiska andelar fördelas under avtalspedoden mellan de enskilda kommunema enligt
följande:

I(arlskrona 40%

Ronneby 20"/o
I{atlhamn 20o/o
Sölvesborg 1.0o
Olofström 1,0'

ilrfffiry

1 146 800 kronor

573 400 kronor
573 400 kronor
286 700 kronor
286 700 kronor

Avtal om FoU-verksamhet

.
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W

zs

VERKSAMHET
Förvaltning

REGION

BLEKINGE

Utbetalning av bidrag till FoU-vetksamhet enligt avtalet skall ske i förskott varvid årsbeloppet förfaller till
betalning 1 juli.

$6
Chefen för Region Blekinges FoU-verksamhet ansvarar för parternas gemensamma ekonomi. Parterna ska
ethålla tedovisning av ekonomin minst två gånger per år. Redovisning sker vid sammanträden med

ledningsgruppen för LSVO.

s7
Då part anser att väsentligt avtalsbrott kan ha skett beträffande avtalets upp$dlande ska parten skriftligen
anmäIa detta till moq)arten.

Vid bedömning och sludigt avgörande huruvida avtalsbrott föreligger skall partemas gemensamt tillsätta en
sätskild granskningsgrupp av opartiska personer. De av partema utsedda personema utser därefter en tredje
pefson.

Övrig tvist om tillämpningen av detta avtal avgörs enligt lag i domstol.

s8
Avtalet gället från och med den 1 januari 2020 och till och med den 31 december 2020.Patternas ambition är
härvidlag att övedäggningar om nytt avtal skall vara genomförda senast vid juni månads utgäng2020.

se

Detta avtal har upprättats i sex exemplar, varav partemahat taglt var sitt exemplar.

sH.

frq

\W
Avtal om FoU-verksamhet
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VERKSAMH ET
Förvaltning

den /

Karlskrona

2019

Lennafi Fö$erg
Regionstyrelsens

otdf

/

den /

Peter Lilja

Sandta Bbzozero

Regiondirektör

Kommunstytelsens ordf

Föt Ronneby kommun

Ronnebyden

BLEKINGE

För Kadskona kommun

För Region Blekinge
Karlsktona

REGION

2019

Cad-Matin Lan6t
Kommundirektör

Föt Kadshamns kommun
Katlskrona

2019

den /

2019

Roget Fredriksson

Tommy Ahlquist

Per-Ola Mattsson

Daniel Wäppling

Kommunstyrelsens otdf

Kommundirektöt

Kommunstytelsen otdf

Kommundirektöt

För Sölvesborgs kommun
Sölvesbotg

den /

För Olofströms kommun
Olofström

2019

den /

201,9

Louise Erixon

Lars Edcsson

Motgan Bengtsson

Ir6ne Robertsson

I{ommunstyrelsen ordf

Kommunchef

Kommunstyrelsens ordf

I(ommunchef

Nkr

ffiu
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LU,A

FÖRFATTNINGSSAMLING

ffi

REGLEMENTE FÖR KOMMLINALA

KOMMUN

PENSIONÄRSRÅDET

Utgivare: Kommunledningsfbrvaltningen
Gäller från: 2020-03-01
Antagen: KF 2020-02-27 S 60

Reglemente för kommunala
pensionärsrådet
Rådets syfte och uppgifter
1$
Rådet skall
vara ett organ fiir samråd och ömsesidig information mellan pensionärernas
organisationer och kommunen,

-

verka ftir att pensionåirernas frågor beaktas i alla ftirekommande nämnder och
ftirvaltningar och att pensionärernas sakkunskap förmedlas till dessa nämnder och
ftirvaltningar,

-

verka fiir att synpunkter från rådet inhämtas i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och
ftirslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nåimnd eller styrelse,

-

vara remissorgan

-

inte behandla ärenden som berör enskild person.

i frågor som såirskilt rör pensionärer samt

Rådets organisation
2$
Rådet knyts organi satori skt till-Aldrentimrulen Vård- och omsor gsnämnden.

3$
utser tre ledamöter

till

rådet, varav en utses

till

ordftirande och en till vice ordftirande i rådet.
Kommunstyrelsen utser en ledamot

till

rådet.

Ol{afd:pSb_qmsorgsnåimndens ordftirande samt andre vice ordftirande utses som ledamöter
rådet.
Pensionärsorganisationer som uppfuller kriterierna
och två ersättare att ingå i rådet.

i

i $ 4 har rätt att utse vardera två ledamöter

Mandatperioden åir densamma som ftir kommunens nåimnder.

At{ffiq

\!4/

RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

REGLEMENTE FÖR

KOMMUNALA
PENSIONÄRSRÅDET

I

naOets sekreterare utses av ÅldreY{aL-qgb ol6alg5n?imndens ftrvaltningschef.

Representation
4$
De pensioniirsorganisationer med betalande medlemmar inom Ronneby kommun som tillhclr en
rikssammanslutning ftir pensionåirer, får representera i rådet och utser vardera två ledamöter samt
två ersättare ft)r dessa.

Pensionärsorganisationer som vill bli representerade i rådet ska ftire den 1:e november det år
kommunfullmdktige väljs, anmäla ledamöter och ersättare till ÅHreVård- och
Organisationerna har rätt att under mandatperiod utse nya ledamöter och ersättare

Arbetsformer
s$
Rådet sammanträder minst sex gånger per år på tider som om möjligt anpassas så att rådets
mening kan komma fråimst Kommunfullmäktige och ÅldreVård- och omsorgsnämnden tillhanda
i tid ftire dessas beslut i för pensionärerna viktiga ärenden.

Extra sammanträde ska hållas om rådets ordftirande, vice ordftirande eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär det.
Rådet har rätt att tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda åirenden och ftireslå
dagordning till rådens sammanträden.

I beredningsgruppen ska ordfiirande och vice ordförande, 1 representant från vardera
pensionärsftirening i rådet samt rådets sekreterare ingå.
Tillsätts en beredningsgrupp ska rådet sammanträda vid minst fyra tillftillen.
Senast tre veckor innan sammanträdet ska handlingar/ärenden som ska behandlas sändas in

till

rådets sekreterare.

Skriftlig kallelse jiimte ftiredragningslista utsändes till rådets ledamöter, och ftir kåinnedom till
deras ersättare, senast 7 dagar fiire rådets sammanträde.

I samband härmed utsänds ftirslag till ftirteckning över åirende som skall behandlas, samt
handlingar och beslutsunderlag till ledamöter och ersättare i så god tid och på sådant sätt att
vidare information och beredning möjliggörs.

Vid sammanträden ftirs protokoll som skall justeras av ledamot från pensionlirsorganisation.
Justerat protokoll expedieras till ledamöter och ersättare i rådet samt i kommunen verksamma
pensionåirsfiireningar som tillhör rikssammanslutning ftir pensionärer. Protokollsutdrag
expedieras till berörda.

För att få en bredare ftirankring bör rådet arrangera informationsträffar riktade mot äldre
per år.
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Ersättninq
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Ovrigt
86$
Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av Kommunala pensiontirsrådet, ÅUreVarO.pO
omsorgsnåimnden, Kommunstyrel sen samt Kommunfu llmåikti ge.

97$
Reglemente ftir Kommunala pensionärsrådet skall fastställas av Kommunfullmäktige.
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Reglemente för kommunala rådet for
fu n ktio

n s h in d e

rfråg o r

Rådets syfte och uppgifter
1$
Rådet skall
vara ett organ

-

ftlr samråd och ömsesidig information mellan organisationer ftjr personer
med funktionsnedsättning och kommunen,
verka ftir att funktionsnedsattas frågor beaktas i alla ftjrekommande nåimnder och
ft)rvaltningar och att funktionsnedsattas sakkunskap ftirmedlas till dessa nämnder och
ftirvaltningar,

verka ftir att synpunkter från rådet inhämtas i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och
fiirslag kan påverka åirendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse,
vara remissorgan

i frågor som såirskilt rör personer med funktionsnedsättning samt

inte behandla ärenden som berör enskild person.

Rådets organisation
2$
Rådet knyts organisatoriskt

till

Socialniimnden

3$
Socialniimnden utser tre ledamöter
ordftirande i rådet.
Kommunstyrelsen utser en ledamot

till rådet, varav en utses till ordftirande och en till vice
till

rådet.

Organisationer fiir funktionshinderfrågor som uppfyller kriterierna i $ 4 har rätt att utse vardera
ten ledamot och en ersättare att ingå i rådet.
Mandatperioden är densamma som ftir kommunens nämnder.
Rådets sekreterare utses av Socialnåimndens ftirvaltningschef.
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Representation
4$
De organisationer med betalande medlemmar inom Ronneby kommun som tillhör en
rikssammanslutning ftir personer med funktionsnedsättning, får representera i rådet och utser
vardera en ledamot samt en ersättare ftir denne.

Organisationer som vill bli representerade i rådet ska ftire den l:e november det ar
kommunfullmäktige väljs, anmäla ledamöter och ersättare till Socialnämnden.
Organisationerna har rätt att under mandatperiod utse nya ledamöter och ersättare.

Arbetsformer
s$
Rådet sammanträder minst sex gånger per år på tider som om möjligt anpassas så att rådets

mening kan komma främst Kommunfullmdktige och Socialnämnden tillhanda i tid ftire dessas
beslut i ftir personer med funktionsnedsättning viktiga ärenden.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordftirande, vice ordftirande eller mer än hälften av
rådets ledamöter begär det.
Senast tre veckor innan sammanträdet ska handlingar/åirenden som ska behandlas sändas in

till

rådets sekreterare.

Skriftlig kallelse jämte ftiredragningslista utsåindes till rådets ledamöter, och ftir kännedom till
deras ersättare, senast 7 dagar fiire rådets sammanträde.
I samband härmed utsiinds förslag till ftirteckning över ärenden som skall behandlas, samt
handlingar och beslutsunderlag till ledamöter och ersättare i så god tid och på sådant sätt att
vidare information och beredning möjliggörs.
Vid sammanträden ftirs protokoll som skall justeras av ledamot från någon av organisationerna.
Justerat protokoll expedieras

till

ledamöter och ersättare i rådet samt i kommunen verksamma
ftireningar som tillhör rikssammanslutning ftir personer med funktionsnedsättning.
Protokollsutdrag expedieras

till

berörda.

För att få en bredare ftirankring bör rådet arrangera informationsträffar
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Övrigt
86$
Ändringar av detta reglemente kan aktualiseras av Kommunala rådet ftir funktionshinderfrågor,
Socialnåimnden, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmåiktige.

97$
Reglemente fiir Kommunala rådet ftir funktionshinderfrågor skall fastställas av
Kommunfullmtiktige.
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