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Sammanträdesdatum

2017-11-30
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00-20:35.

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2017-11-21 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2017-11-22 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2017-11-22 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2017-11-23.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, onsdag 2017-12-06 kl. 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 363-395

Christoffer Svensson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (L)

Justerare

Tommy Andersson (S)

Roger Fredriksson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-11-30

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-07

Datum då anslaget tas ner

2018-01-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Christoffer Svensson
Justerandes sign
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Lennarth Förberg (M)
Lena Karstensson
Anders Lund (M)
Christer Stenström (M)
Magnus Persson (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Roger Gardell (L) §§ 363-369
Willy Persson (KD)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani ElAliMazloum (S)
Mikael Karlsson (S)
Annette Rydell (S)

Ola Robertsson (S)
Thomas Svensson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid Karlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Marie Olsson (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD)
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Kenth Carlsson (M) tjänstgör istället för Anders Bromée (M)
Helene Fogelberg (M) tjänstgör istället för Birgitta Lagerlund (M)
Kerstin Haraldsson (C) tjänstgör istället för Mats Paulsson (C)
Nils Nilsson (S) tjänstgör istället för Malin Norfall (S)
Margareta Yngvesson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S)
Magnus Johannesson (S) tjänstgör istället för Magnus Petersson (S)
Rune Kronkvist (S) tjänstgör istället för Kranislav Miletic (S)
Thomas Lähdet (MP) tjänstgör istället för Helena Augustsson (MP)
Haide Friberg (SD) tjänstgör istället för Therese Lagerkvist (SD)
Lena Mahrle (L) tjänstgör istället för Roger Gardell (L) §§ 370-395

Övriga närvarande

Ersättare

Johannes Chen (-)

Tjänstemän

Magnus Widén, kommundirektör
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist
Christoffer Svensson, kommunsekreterare

Övriga

JanAnders Palmqvist, revisionens ordförande
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Ann-Margret Olofsson (S)
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§ 363

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Roger Fredriksson (M) och Tommy
Andersson (S) till att jämte ordförande justera kvällens protokoll.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 364

Dnr 2017-000011 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 365

Dnr 2017-000466 101

Fem goda råd till politiker om tobaksförebyggande
Sammanfattning
Maja och Alexandra presenterar sitt feriearbete i form av fem goda råd till
politiker om tobaksförebyggande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell (L), Anders Lund (M),
Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-30

Kommunfullmäktige

§ 366

Dnr 2017-000010 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte föreligger några
medborgarförslag under sammanträdet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 367

Dnr 2017-000054 007

Aktuellt från revisorerna 2017
Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist ger information i ärendet.
Sammanfattning
Informationen berör följande granskningsrapporter:
-

Granskningsrapport- uppföljning av 2014 och 2015 års granskningar

-

Granskningsrapport- granskning över detaljplaneprocessen

-

Granskningsrapport- granskning av resursfördelning till
grundskolorna

Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Revisionen
Akten
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§ 368

Dnr 2017-000007 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte ställts några
frågor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 369

Dnr 2017-000009 101

Interpellationer
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga interpellationer
lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 370

Dnr 2017-000644 865

Besvarande av interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson
gällande Ronneby kommuns hantering av
enprocentregeln från Nils Ingmar Thorell (L)
Sammanfattning
Vi i Liberalerna driver frågan om det offentliga rummet som demokratiskt
tillgängligt på flera sätt. För oss är det ett viktigt frihetsuttryck vilket är
kärnan i liberal livsåskådning. Konst och kultur, speciellt i det offentliga
rummet, är stor del en fråga om öppenhet och inkludering.
Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö är en viktig del
i arbetet.
Vi ber därför Roger Fredriksson(M) besvararar nedanstående frågor:
Varför har Ronneby Kommun fortfarande inte klubbat igenom en
handlingsplan om att arbeta enligt Enprocentregeln?
När ska även Ronneby Kommun arbeta enligt Enprocentregeln avseende
konstnärlig gestaltning?
Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar:
Nils Ingmar Thorell ställer två frågor i sin interpellation avseende den så
kallade Enprocentregeln.
1. Anledningen är att utredningen kring tillämpningen av Enprocentregeln
ännu ej är klar, anledningen till det är begränsade tjänstemannaresurser.
2. Utredningen beräknas bli färdig under första halvåret 2018, därefter avgör
Kommunfullmäktige när och om Enprocentregeln ska tillämpas.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-26
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får framställas samt att den ska
besvaras på nästkommande sammanträde i november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(66)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-30

Kommunfullmäktige

Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), Lena
Mahrle (L) och Thomas Lähdet (MP).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationen och svaret och till
protokollet.
________________
Exp:
Roger Fredriksson
Lena Mahrle
Akten

Justerandes sign
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§ 371

Dnr 2017-000714 001

Val av ny 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Sammanfattning
Lennarth Förberg (M) föreslås utses till ny 1:e vice ordförande i
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Lund (M).
Yrkanden
Anders Lund (M) yrkar på att utse Lennarth Förberg (M) till ny 1:e vice
ordförande i kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennarth Förberg (M) till 1:e vice
ordförande i kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Lennarth Förberg
Kommunfullmäktiges presidium
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten

Justerandes sign
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§ 372

Dnr 2017-000477 040

Skattesats år 2018
Sammanfattning
I enlighet med 11 kap 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som
ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.
Kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads
utgång (11 kap 11 § kommunallagen).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa
skattesatsen till 22,36 kronor för år 2018, d.v.s. oförändrat från 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa
skattesatsen till 22,36 kronor för år 2018, d.v.s. oförändrat från 2017.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för
år 2018, d.v.s. oförändrat från 2017.
________________
Exp:
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 373

Dnr 2017-000433 041

Redovisning av kommunalt partistöd 2016
Sammanfattning
Partierna representerade i Kommunfullmäktige i Ronneby redovisar sina
respektive kommunala partistöd och användningen av detsamma.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Sune Håkansson (RP),
Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar enligt följande:
1. År 2018 skall kommunalt partistöd utbetalas när respektive parti inlämnat
de uppgifter, som kommunfullmäktiges presidium fastställer, dels för år
2016, dels för år 2017.
2. Som lägsta krav krävs att utbetalt kommunalt partistöd särredovisas.
Partiets resultat- och balansräkning skall inlämnas, på sedvanligt sätt
reviderade.
3. Kommunfullmäktiges presidium skall godkänna redovisningarna.
Roger Fredriksson (M) yrkar på att Moderaterna och Vänsterpartiet
uppmanas att återkomma med sina redovisningar till kommunfullmäktiges
sammanträde i december. Övriga partiers redovisningar noteras till
protokollet.
Tommy Andersson (S) yrkar på att kommunfullmäktiges presidium får i
uppdrag att utforma en rutin för vad som ska ingå i redovisningarna
framöver.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger
Fredrikssons (M) och Tommy Anderssons (S) yrkanden och finner att
kommunfullmäktige bifaller desamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Moderaterna och Vänsterpartiet till
sammanträdet i december 2017 återkommer med sina redovisningar. Övriga
partiers redovisningar noteras till protokollet.
Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att utforma en rutin för vad
som ska ingå i redovisningarna framöver.
________________
Exp:
Kommunfullmäktiges presidium
Gruppledarna till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige
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§ 374

Dnr 2017-000507 003

Kommunstyrelsens reglemente - Tillägg av paragraf
avseende arbetsmiljöansvar
Sammanfattning
I denna tjänsteskrivelse föreslås ett tillägg till kommunstyrelsen reglemente
av den 1 juli 2017.
Bedömning
Det har framkommit att ett tillägg avseende arbetsgivaransvar bör göras till
kommunstyrelsens reglemente från och med 1 juli 2017.
I kapitel 6 (Personalpolitiken) föreslås i och med denna tjänsteskrivelse att
en helt ny paragraf 3 skrivs in med lydelsen enligt bilaga.
Skrivningen har tillkommit med anledning av beredning och revidering av
nämndernas reglemente, där motsvarande skrivning finns i 1 kap. 3 § punkt
6. Punkten missades i revideringen under våren 2017, då skrivningen aldrig
har funnits med i kommunstyrelsens reglemente.
Undertecknad eller annan tjänsteman verkställer ändringen när beslut har
fattats av kommunfullmäktige.
Ärendet har varit uppe i KS AU tidigare, men togs bort på inrådan av
kommunjurist Anna-Clara Eriksson, som i revideringen av
kommunstyrelsens delegationsordning såg behov att renodla vissa begrepp
ytterligare. Det nya förslaget är föranlett av behovet att skapa
samstämmighet i de interna föreskrifternas terminologi m.m. Det nya
förslaget hänvisar även till arbetsmiljölagens bestämmelser, vilka också har
skrivits in till reglementet. Motsvarande skrivning kommer föreslås till
nämndernas reglementen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå
kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta tillägget i
kommunstyrelsens reglemente.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta tillägget i
kommunstyrelsens reglemente.
Bilaga 1 (dnr: 2017-000507 nr. 61870).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta tillägget i kommunstyrelsens
reglemente, till detta protokoll bifogad bilaga 1.
________________
Exp:
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist
Akten

Justerandes sign
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§ 375

Dnr 2017-000553 250

Ansökan om köp av kommunägd mark, Balder 12
Sammanfattning
Jan och Helny Appelqvist, ägare till Balder 12, önskar köpa mark från
kommunägda Ronneby 24:7. Området som fastighetsägarna vill köpa är i
detaljplan från 1961 allmän platsmark.
Bedömning
Balder 12 är en fastighet som ligger i nära anslutning till Härstorpssjön. På
fastigheten har det tidigare skett fastighetsreglering från Ronneby 24:7 i
samband med cykelvägsutbyggnad (2003) samt en legaliseringsförrättning
(2006). I legaliserings-förrättningen fördes mark från Ronneby 24:7 som
kunde härledas till ett köp från början av 1920-talet till ägarna av Balder 12.
Vid cykelvägsutbyggnaden kompenserades ianspråktagen mark utmed
Vierydsvägen genom fastighetsreglering av mark söderut till Balder 12.
Området berörs av stadsplan från 1961. I förrättningen från 2003 så
konstaterades att fastighetsregleringen innebär avvikelse från gällande
stadsplan men att det skulle ses som en del i genomförandet av planen. Det
efterfrågades i den förrättningen från Balder 12 att få köpa mer mark som
gränsade till Härstorpssjön. Man valde att inte ytterligare lägga mer mark till
Balder 12 då det inte kan ses som en del av genomförandeprocessen av
stadsplanen. Markområdet bör behållas i kommunal ägo för att inte
privatiseras ytterligare.
Det område som ägarna till Balder 12 idag önskar köpa är i stadsplan allmän
platsmark. Allmän platsmark och kvartersmark reglerar man inte till samma
fastighet. I stadsplanen är en stig markerad med tanken att man ska kunna ta
sig runt Härstorpssjön. Syftet med att lägga allmän platsmark närmast
stranden är att någon privatisering inte ska ske. Ledningsrätt till förmån för
Miljöteknik finns i aktuellt område. Att få rakare gränser såsom
fastighetsägarna önskar är inte skäl till att genomföra markförsäljning.
Med bakgrund av ovanstående föreslås att neka försäljning av markområde
från Ronneby 24:7 till Balder 12.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
besluta föreslå Kommunfullmäktige att avslå ansökan om köp av mark.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan om
köp av mark.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå ansökan om köp av mark.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringsingenjör
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§ 376

Dnr 2017-000576 253

Fastighetsbyte kommunen och Fortifikationsverket
Sammanfattning
Fortifikationsverket har initierat ett fastighetsbyte för att kunna förbättra sin
verksamhet vid Göholm och F17.
Bedömning
Fortifikationsverket har initierat ett fastighetsbyte för att kunna förbättra sin
verksamhet vid Göholm och F17. Vid träff mellan Fortifikationsverket och
kommunen önskar man avstycka hus och helikopterplatta på Göholm 14:1
för att kunna säkerställa försvarsverksamheten genom äganderätt till marken.
I utbyte erbjuder Fortifikationsverket Risanäs 3:2 (4665 kvm) och 3:3 (2330
kvm) på Harön. Avstyckningen enligt bifogat underlag blir cirka 5000 kvm.
Bytesaffär utan ersättning föreslås mot att Fortifikationsverket står för
lantmäterikostnaden.
Fortifikationsverket önskar även att den del av Hangarvägen inne på F17´s
område som fortfarande är i kommunal ägo ska ingår i Kallinge Flygfält 1:1.
Anledningen till att denna bit av Hangarvägen är i kommunal ägo är att det
tidigare har varit två privatägda villor utmed denna väg. Dessa villor är
numera inköpta av Fortifikationsverket. Miljöteknik har en elledning samt ett
mindre elskåp vid denna väg. Miljöteknik har inget att erinra mot att
Hangarvägen ingår i försvarets mark, dock måste någon form av rättighet
bildas för att trygga rätten till deras ledning och skåp. Någon erinran mot
detta har inte Fortifikationsverket. Även Hangarvägen bör ingå i bytesaffären
utan ersättning då den är av mycket ringa intresse för kommunen.
Fortifikationsverket får även här ta lantmäterikostnaden för att bilda
nödvändig rättighet samt att fastighetsreglera.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna bytesaffären.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
bytesaffären.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bytesaffären i enlighet med till
detta protokoll bifogad bilaga 2, 2.1 och 2.2.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringsingenjör
Jens Hansen, Ronneby Miljö- och Teknik AB
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§ 377

Dnr 2017-000608 214

Uppdrag ny detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl
Sammanfattning
Under vår och sommaren 2017 har samtal förts med ett företag intresserat av
att bygga bostäder i Bustorp. När det nu finns ett antaget planprogram för
Risatorp är det angeläget att detaljplanearbetet kommer igång snabbt för att
bostäder ska kunna byggas i det aktuella området.
Nytt exploateringskonto bör upprättas i samband med detaljplaneuppdraget.
Bedömning
Under vår och sommaren 2017 har ett antal träffar och samtal förts med ett
företag intresserat av att bygga bostäder i Bustorp. Tanken med bebyggelsen
är lägenheter i bostadsrättsform. På kommunfullmäktige i september antogs
planprogrammet för Risatorp. En efterföljande process är att ta fram ny
detaljplan som ska styra bebyggelsen. Det är viktigt att detaljplanearbetet
kommer igång snabbt för att bostäder ska kunna byggas i det aktuella
området och kommunen inte tappar intressenter.
I samband med uppdrag om ny detaljplan för området bör ett
exploateringskonto upprättas. Exploateringskontot ska täcka de första
kostnaderna som uppstår i detaljplanearbetet som exempelvis utredningar
och projektering. I detta fall bör 500 000 kronor avsättas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta ge i uppdrag åt Miljö- och
Byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Risatorp 1:10,
Bustorp 1:25 och 1:26.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att upprätta nytt exploateringskonto om
500 000 kronor för Bustorp 1:26 m.fl.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta ge i
uppdrag åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av
Risatorp 1:10, Bustorp 1:25 och 1:26.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att upprätta nytt
exploateringskonto om 500 000 kronor för Bustorp 1:26 m.fl.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
med tillägget att finansieringen om 500 000 kronor för upprättande av nytt
exploateringskonto finansieras genom extern upplåning.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ge i uppdrag åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan
för del av Risatorp 1:10, Bustorp 1:25 och 1:26.
2. Upprätta nytt exploateringskonto om 500 000 kronor för Bustorp 1:26
m.fl.
3. Finansieringen om 500 000 kronor för upprättande av nytt
exploateringskonto finansieras genom extern upplåning.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringsingenjör
Anders Karlsson, förvaltningschef miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 378

Dnr 2017-000614 253

Markförsäljning del Ronneby 22:1
Sammanfattning
Sydost-El i Karlskrona AB har önskemål om att köpa mark på
Viggenområdet (del av fastigheten Ronneby 22:1) enligt bifogad karta.
Bedömning
Sydost-El i Karlskrona AB har önskemål om att köpa mark på
Viggenområdet (del av fastigheten Ronneby 22:1) enligt bifogad karta. Ytan
som är aktuell är ca 5600 kvm. Förslag på markpris är 80 kronor per
kvadratmeter. Exakt areal kommer att bestämmas i lantmäteriförrättning som
köparen betalar. Anslutningsavgifter tillkommer enligt taxa för köparen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att sälja marken enligt villkor i upprättat
köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-0
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja marken
enligt villkor i upprättat köpekontrakt.
Förslag till köpekontrakt (dnr: 2017-000614 nr. 62126).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja marken enligt villkor i upprättat
köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 3.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringsingenjör
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§ 379

Dnr 2017-000618 253

Ansökan om direktanvisning Kalleberga 8:267
Sammanfattning
Mats Andersson Development AB (MAD AB) har inkommit med ansökan
om direktanvisning på del av Kalleberga 8:267. Företaget vill bygga förskola
på platsen som ska drivas av Idemo Utbildning.
Bedömning
Mats Andersson Development arbetar med fastighetsutveckling för egen
långsiktig förvaltning. Idemo Utbildning ska ansvara för
förskoleverksamheten. En förskola på aktuell plats har diskuterats under lång
tid då behovet av flera nya avdelningar är stort i Ronneby.
På Kalleberga 8:267 upphävdes del av stadsplanen för att möjliggöra
bebyggelse av exempelvis förskola. Ett flertal företag har visat intresse för
platsen och att etablera en förskola eller förskola i kombination med annan
verksamhet. MADAB är det företag som visat starkast intresse och har sedan
tidigare koppling till Ronneby. MAD AB är medveten om att ingen
detaljplan nu finns på platsen och att det kommer i bygglovsprocessen ställas
högre krav på beskrivning av verksamhet och placering. Företaget har goda
referenser från tidigare etableringar och har just nu även pågående projekt
ibland annat Växjö.
Ett markanvisningsavtal ger företaget under begränsad tid möjlighet att
projektera och ta fram handlingar till bygglovsprocessen.
Markanvisningsavtalet följs sedan av ett genomförandeavtal och köpeavtal.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag till markanvisningsavtal.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna det
reviderade förslaget till markanvisningsavtal.
Markanvisningsavtal Kalleberga 8:267 (Dnr: 2017-000618 nr. 62149).
Deltar i debatten
I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S), Erik Ohlson (V), Roger Fredriksson
(M), Tommy Andersson (S), Lova Necksten (MP), Anna Carlbrant (RP) och
Tim Svanberg (C).
Yrkanden
Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att återremittera ärendet i syfte att
utbildningsnämnden ska få yttra sig innan beslut tas i frågan.
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Jan-Eric Wildros (S) yrkande.
Erik Ohlson (V) yrkar avslag på markanvisningsavtalet.
Roger Fredriksson (M) och Anna Carlbrant (RP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstnings begärs och följande propositionsordning fastställs:
De som önskar bifalla Jan-Eric Wildros (S) yrkande röstar JA.
De som önskar avslå Jan-Eric Wildros (S) yrkande röstar NEJ.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga b, avges tjugo
(20) JA-röster, tjugosju (27) NEJ-röster, en (1) avstår och en (1) är
frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet samt att det ska
remitteras till utbildningsnämnden för yttrande innan beslut tas i frågan.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Anna Hansen, exploateringsingenjör
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§ 380

Dnr 2017-000617 253

Markförsäljning Bustorp 1:10-1:15
Sammanfattning
C4 HUS har intresse av att förvärva fastigheterna Bustorp 1:10 - 1:17 för att
bebygga dem med par/radhus i bostadsrättsform. Ny detaljplan för området
är under upprättande och beräknas klar februari 2018.
Bedömning
C4 HUS har intresse av att förvärva fastigheterna Bustorp 1:10 - 1:17 för att
bebygga dem med par/radhus i bostadsrättsform. Företaget har även visat
intresse för flera markområden i Ronneby att efter detta projekt starta en
byggprocess kring. C4 HUS har etablerat sig i södra Sverige och har bra
referensobjekt. En bebyggelse i bostadsrättsform bedöms bli ett bra
komplement till redan etablerad bebyggelse i området. Intresse från möjliga
köpare finns redan.
Ny detaljplan är under upprättande och beräknas antagen februari 2018. C4
HUS vet om tidsramen för detaljplanen och exploateringsskyldigheten.
Planerad bebyggelse kommer att överensstämma med den detaljplan som är
under upprättande.
Föreslagen köpeskilling är 100 kronor per kvadratmeter och det ger en total
köpeskilling om 862 700 kronor. Anslutningsavgifter och lagfartskostnader
betalas av köparen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna
upprättat köpekontrakt.
Förslag till köpekontrakt (Dnr: 2017-000617 nr. 62161)
Karta till köpekontrakt (Dnr: 2017-000617 nr. 62162)
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt, till detta
protokoll bifogad bilaga 4 och 4.1.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringsingenjör
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§ 381

Dnr 2017-000432 251

Sydö Property ansökan om direktanvisning på Kilen
Sammanfattning
171006 godkände Ronneby Kommuns kommunfullmäktige att
markanvisningsavtal upprättas med Sydö Property på kvarteret Kilen.
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats.
Bedömning
171006 godkände Ronneby Kommuns kommunfullmäktige att
markanvisningsavtal upprättas med Sydö Property på kvarteret Kilen.
Förslag till markanvisningsavtal har upprättats.
Sydö Property har lämnat handlingar för att kunna teckna
markanvisningsavtal men inte ännu lämnat skisser på tänkt bebyggelse på
det tilldelade området. Markanvisningsavtalet ger företaget en begränsad tid
att inkomma med samtliga handlingar innan ett genomförandeavtal kan
tecknas, men ändå med en säkerhet att kommunens vilja är att de ska
bebygga området. Markanvisningsavtalet är gällande till längst 30 april
2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslaget
markanvisningsavtal.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
föreslaget markanvisningsavtal.
Markanvisningsavtal (Dnr: 2017-000432 nr. 62174)
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Erik Ohlson (V) och Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Erik Ohlson (V) och Tommy Andersson (S) yrkar på att avslå
markanvisningsärendet.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Erik Ohlson (V) och Tommy
Anderssons (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Erik Ohlson (V)
och Tommy Anderssons (S) avslags yrkande mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå markanvisningsavtalet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå markanvisningsavtalet.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringsingenjör
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§ 382

Dnr 2016-000576 251

Attendo ansökan om direktanvisning för mark Kilen
Sammanfattning
Attendo har inkommit med samtliga handlingar för sitt planerade
kombinerade äldreboende/trygghetsboende på kvarteret Kilen. Attendo har
godkänt förslag till genomförandeavtal.
Bedömning
Attendo har lämnat samtliga handlingar som behövs för att få
direktanvisning på kvarteret Kilen. Företaget arbetar med att ytterligare
stärka sin projektplanering kring hållbarhet och hur de ska uppfylla
kommunens krav på hållbarhet. De har också godkänt förslaget till
genomförandeavtal. Övriga parter på kvarteret Kilen kommer att ha samma
genomförandeavtal.
Så fort ett avtal är undertecknat har företaget för avsikt att söka bygglov.
Köpekontrakt upprättas när bebyggelse är igångsatt. Fastighetsbildningen
beräknas klar i början på 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna föreslaget
genomförandeavtal.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna
föreslaget genomförandeavtal.
Genomförandeavtal (dnr: 2017-000576 nr.62167).
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S), Roger Fredriksson (M), Sune
Håkansson (RP), Ylva Olsson (SD) och Jan-Eric Wildros (S).
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Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar avslag på genomförandeavtalet.
Roger Fredriksson (M) och Ylva Olsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Tommy
Anderssons (S) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar bifalla Tommy Andersson (S) yrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga C, avges
tjugosex (26) JA-röster, tjugotvå (22) NEJ-röster och en (1) är frånvarande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslaget genomförandeavtal,
till detta protokoll bifogad bilaga 5, 5.1 och 5.2.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöparitet De
Gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för Tommy Anderssons (S)
avslagsyrkande.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringsingenjör
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§ 383

Dnr 2017-000634 106

Överenskommelse mellan kommunerna i Blekinge län
och Region Blekinge/Landstinget Blekinge om regional
samverkan
Sammanfattning
Förslag till överenskommelse kring den regionala samverkan har tagits fram
i samverkan mellan landstinget Blekinge, kommunalförbundet Region
Blekinge och alla kommunerna i länet. En aktiv samverkan ska prägla de
offentliga verksamheterna i Blekinge, där en öppen dialog mellan parterna
möjliggör en tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt
förbättringsarbete.
Överenskommelsen ska gälla från och med 2018-01-01 och tills vidare. För
2018 gäller överenskommelsen för sju parter och från 2019 gäller den för sex
parter då nuvarande Landstinget Blekinge och kommunalförbundet Region
Blekinge 2019 bildar ny gemensam region. Ändringar i överenskommelsen
förutsätter enighet mellan deltagande medlemmar.
Dokumentet om överenskommelsen innehåller beskrivning av
samverkansstrukturen för den regionala utvecklingen i Blekinge genom att
verka i råd och grupper på olika nivåer där också kopplingen mellan de olika
grupperingarna beskriv.
Samverkansstrukturen består av


Regionalt samverkansråd



Regionchefsgrupp



Operativa samverkansgrupper

I överenskommelsen beskrivs för respektive råd/grupp
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syfte och mål



ansvar



sammansättning



samarbetsformer



tillsättande av grupperingar.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att
godkänna förslag om överenskommelse mellan kommunerna i
Blekinge län och Region Blekinge/Landstinget Blekinge om regional
samverkan att gälla från och med 1 januari 2018 och tills vidare.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag om överenskommelse mellan kommunerna i Blekinge
län och Region Blekinge/Landstinget Blekinge om regional samverkan att
gälla från och med 1 januari 2018 och tills vidare.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag om överenskommelse, till
detta protokoll bifogad bilaga 6, mellan kommunerna i Blekinge län och
Region Blekinge/Landstinget Blekinge om regional samverkan att gälla från
och med 1 januari 2018 och tills vidare.
________________
Exp:
Magnus Widén, kommundirektör
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Landstinget I Blekinge Län
Region Blekinge
Samtliga kommuner i länet
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§ 384

Dnr 2017-000595 849

Lokala servicepunkter i Blekinge
Sammanfattning
Länsbygderådet i Blekinge har efter genomförd förstudie kring att bilda
lokala servicepunkter i Blekinges samtliga kommuner nu för avsikt att söka
nya projektmedel från Tillväxtverket och Länsstyrelsen. I detta projekt vill
man arbeta vidare med att starta upp två servicepunkter var, i tre av
Blekinges fem kommuner, Ronneby, Olofström och Sölvesborg.
Bedömning
I Ronneby har Hallabro och Eringsboda gemensamt arbetat med att skapa
lokala servicepunkter i sina respektive byar. Man har bildat föreningarna och
har nu fungerande styrelser som är väl förankrade i bygden. Den sista tunga
biten, etableringsfasen är dock kvar. För detta behöver man jobba med att
framställa projektansökan och hitta finansiering. Denna uppgift ser man att
man genom Länsbygderådets projekt får möjlighet att slutföra med hjälp av
deltids projektledning.
En annan uppgift för föreningarna i Hallabro och Eringsboda, inom ramen
för projektet, är att vara behjälplig och stödja de övriga två medverkande
kommunerna i deras arbete med att skapa servicepunkter.
Projekttid är 2017-2018, Projektbudget uppgår till 1 155 000 kr totalt.
Projektet innebär inga ekonomiska åtaganden från kommunernas sida. Det
man vill är att kommunerna intygar att de har för avsikt att stödja och att
medverka aktivt i genomförandet av projektet. Kommunerna kommer också
att erbjudas plats i projektets styrgrupp tillsamman med Länsstyrelsen och
Region Blekinge.
Förslag till beslut
Under förutsättning att det inte medför några ekonomiska åtaganden från
kommunens sida och att Tillväxtverket och Länsstyrelsen bifaller
projektansökan säger Ronneby kommun ja till att medverka i
Länsbygderådets projekt, Lokala servicepunkter i Blekinge.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
Att under förutsättning att det inte medför några ekonomiska åtaganden från
kommunens sida och att Tillväxtverket och Länsstyrelsen bifaller
projektansökan säger Ronneby kommun ja till att medverka i
Länsbygderådets projekt, Lokala servicepunkter i Blekinge.
Deltar i debatten
I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Lena
Mahrle (L).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställe proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under förutsättning att det inte medför
några ekonomiska åtaganden från kommunens sida och att Tillväxtverket
och Länsstyrelsen bifaller projektansökan säger Ronneby kommun ja till att
medverka i Länsbygderådets projekt, Lokala servicepunkter i Blekinge.
________________
Exp:
Ebon Kaisajuntti, landsbyggdsutvecklare
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§ 385

Dnr 2017-000626 101

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag
oktober 2017
Sammanfattning
I bifogad sammanställning, bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige
beslut som är tagna under 2010 – augusti 2017 och som resulterat i ett
uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig.
Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad som har skett i ärendet och
bedömer status,
Ej påbörjad,
Påbörjad ,
Klar.
Bedömning
Kategori
Ärende

Ej
påbörjad

Klar

Påbörjad

Budget

1

1

Övriga

59

17

32

10

Totalt

60

17

33

10

Av 60 redovisade ärenden har 43 ärenden status

Påbörjad eller

Klar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
återrapporteringen till protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Bo Johansson (S) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Bo Johansson (S) yrkar på att listan med sammanställning av beslut tagna av
kommunfullmäktige under perioden 2010- oktober 2017 som resulterat i ett
uppdrag kompletteras med § 344/2016 i vilket tekniska förvaltningen fick i
uppdrag att kontakta och samråda med KPR och funktionshinderrådet om
antal och placering av parkbänkar.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Bo Johansson (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Bo Johansson (S)
yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller Bo Johansson (S) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att listan med sammanställning av beslut tagna
av kommunfullmäktige under perioden 2010- oktober 2017 som resulterat i
ett uppdrag kompletteras med § 344/2016 i vilket tekniska förvaltningen
fick i uppdrag att kontakta och samråda med KPR och funktionshinderrådet
om antal och placering av parkbänkar.
I övrigt notera återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Karin Lundberg, utredare
Förvaltningar och bolag
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§ 386

Dnr 2017-000571 706

Förslag för taxa för lunch exklusive dessert avseende
deltagare i daglig sysselsättning
Sammanfattning
Kostenheten har fått i uppdrag att ta fram en differentiering av taxorna
avseende lunch för de i daglig verksamhet, se KS 2017-06-07 § 245.
Lunchpriset för deltagare i daglig sysselsättning är 47 kr inklusive dessert.
Det finns idag ingen differentierad taxa med ett lunchpris exklusive dessert
och ett lunchpris inklusive dessert.
Bedömning
Kostnad per tillagad lunchportion inklusive dessert är, enligt redovisat
nyckeltal 2016, 51 kr per portion. Kostnad för tillagad dessert, beräknad på
snittpris under en vecka, är 7 kr per portion.
Kostenheten föreslår att taxan minskas med kostnaden för dessert utifrån
faktiska tillverkningskostnaden vilket ger 51 kr – 7 kr = 44 kr.
Förslag till beslut
Kostenheten föreslår att taxa för lunch inklusive dessert kvarstår som 47 kr
och lunch exklusive dessert blir 44 kr för deltagare i daglig sysselsättning.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att taxa för lunch
inklusive dessert kvarstår som 47 kr och lunch exklusive dessert blir 44 kr
för deltagare i daglig sysselsättning.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att taxa för lunch inklusive dessert förblir
oförändrad (47 kr) och att lunch exklusive dessert fastställs till 44 kr för
deltagare i daglig sysselsättning.
________________
Exp:
Emelie Stenborg, tekniska förvaltningen
Elena Johansson, kostchef
Cecilia Robertsson, måltidschef
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§ 387

Dnr 2017-000592 730

Förslag till hjälpmedelsavgifter
Sammanfattning
Kommunen har av Blekinge läns landsting getts möjlighet att yttra sig
avseende ”Hjälpmedelscenter i Blekinge – Gränsdragningsdokument”. I
ärendet medföljde också Samverkansnämndens i landstinget ”Förslag av
hjälpmedelsavgifter”. Samverkansnämnden lägger förslag till patientavgifter
som föreläggs respektive huvudman för beslut och därefter beslut i
landstingsfullmäktige. Huvudmännen (landstinget och samtliga kommuner i
Blekinge) föreslås fastställa Samverkansnämndens förslag till avgifter för
hjälpmedel. Syftet är lika vård och därigenom eftersträva lika rutiner och
kostnader för patienter och brukare i landstinget och länets samtliga
kommuner.
Äldrenämnden beslutade för egen del att sända synpunkter på
gränsdragningsdokumentet till samverkansnämnden samt föreslå
kommunfullmäktige besluta om hjälpmedelsavgifter i enlighet med förslag
från samverkansnämnden.
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-09-20 § 103
Hjälpmedelcenter har upprättat ett gränsdragningsdokument efter att
landstinget som arbetsgivare bett dem förtydliga uppdraget, detta vill de att
samtliga nämnder i länet yttrar sig om.
Ronneby vill se att gränsdragningsdokumentet är ett levenade dokument, där
vi som kunder kan påverka innehållet efter beredningar i
samverkansnämnden. Det är viktigt att det anges hur och när dokumentet
ska/kan revideras.
Under stycket Hjälpmedel i biståndsbedömt särskilt boende och
dagverksamhet står det om ”Grundutrustning” - ”Den enskilda kommunen
beslutar om vilken grundutrustning som ska finnas”. Denna mening borde
räcka, att beskriva vad som kan vara grundutrustning anses överflödigt då
det är den enskilda kommunens ansvar.
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Under stycket Hjälpmedel i biståndsbedömt särskilt boende och
dagverksamhet står det om ”Grundinfrastruktur” - Det saknas en
definition/beskrivning av begreppet grundinfrastruktur. I aktuell skrivning
kan det tolkas som att det även här är upp till den enskilda kommunen att
besluta om vilken grundinfrastruktur som ska finnas på respektive boende.
En definition av ”grundinfrastruktur” är viktig att för att respektive kommun
ska kunna använda sig av hjälpmedelscenters upphandlade sortiment.
I Slutsatsen står egentligen hela gränsdragningen kortfattat. Det står
beskrivet att ”Hjälpmedelscenters uppdrag är att tillhandahålla personligt
förskrivna hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen” - En fråga som
Ronneby ställer sig är var kommer exempelvis välfärdsteknik (såsom
nattkameror vilka biståndsbedöms inom SOL) in? Är det tänkt att de också
ska förskrivas enligt förskrivningsprocessen? Kan exempelvis en
biståndshandläggare förskriva enligt förskrivningsprocessen?
I Slutsatsen står meningen ”Hjälpmedelscenters uppdrag är att tillhandahålla
personligt förskriva hjälpmedel enligt förskrivningsprocessen”. I
Hjälpmedelshandboken och förskrivarhandboken står det:
”Hjälpmedelscenters uppdrag är i första hand att hantera personligt
förskrivna hjälpmedel till personer boende i Blekinge. Våra
samverkanspartners och kunder (verksamheter inom Hälso- och sjukvård,
omsorg och skola) har rätt att hyra eller köpa nya hjälpmedel (till sin enhet,
dvs. ej personligt förskrivet hjälpmedel) som finns i Hjälpmedelscenters
sortiment” - Ronneby upplever en otydlighet vad som kommer gälla
framöver. Det är viktigt för oss som kund att kunna hyra/köpa hjälpmedel
till våra enheter/avdelningar.
Hur hanteras denna gränsdragning i förhållande till Lagen om samverkan
från 1 januari 2018?
Ronneby anser att samverkan är viktig för att kommunernas behov och
efterfrågan ska kunna fångas upp och att verksamheten ska kunna anpassas
därefter.
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Äldrenämndens beslut 2017-09-20
Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om
hjälpmedelsavgifter i enlighet med förslag från samverkansnämnden, till
detta protokoll bifogad bilaga 1.
Äldrenämnden beslutar för egen del att sända ovanstående synpunkter på
gränsdragningsdokumentet till samverkansnämnden
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om
hjälpmedelsavgifter i enlighet med förslag från samverkansnämnden.
Bilaga 1 tillhörande äldrenämnden 2017-09-20 § 103 (Dnr:2017-000592
Nr. 61975)
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa hjälpmedelsavgifter i enlighet
med förslag från samverkansnämnden, till detta protokoll bifogad bilaga 7.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Samverkansnämnden i Blekinge Län
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§ 388

Dnr 2017-000594 730

Återrapportering från Äldrenämnden- Uppdrag från
kommunfullmäktige, presentera en plan för nya vårdoch omsorgsplatser i Hallabro
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-09-20 § 107
Äldrenämnden har ett särskilt uppdrag från Kommunfullmäktige:
”Presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro”. Slutdatum
2017-08-3l .
Bedömning
Äldreförvaltningen har vid Planberedning 2017-01-16 presenterats, av
Stadsarkitekt Helena Revelj, tänkbara placeringar av ett Vård- och
omsorgsboende i Hallabro. Äldreförvaltningen ser de båda föreslagna
alternativen, tomten bakom brandstationen och Kvistvägen, som tänkbara
alternativ såvida inte nya vägsträckningen omöjliggör detta. För att kunna
”presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro” behövs en
helhetsbild över kommunens behov av vård- och omsorgsplatser, pågående
och planerade ombyggnader/tillbyggnader samt andra beslut som har
betydelse för äldreförvaltningens uppdrag. Äldreförvaltningen bedömer att
först när boendeplanen är fastställd kan det särskilda uppdraget utredas och
rapporteras.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta


att notera informationen till protokollet



att ovanstående beskriven boendeplan ska ligga till grund för
rapportering av det särskilda uppdraget ”Presentera en plan för nya
vård- och omsorgsplatser i Hallabro”

Äldrenämndens beslut 2017-09-20
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt
översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering i samband
med tertial II 2017.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
återrapporteringen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Akten
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§ 389

Dnr 2017-000593 730

Återrapportering från äldrenämnden- Uppdrag från
kommunfullmäktige, Införande av LOV inom vård och
omsorgsboende
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges målmaterial § 377/2016 under ”En bra omsorg”
har ÄN/Äldreförvaltningen som uppdrag att införa LOV inom vård- och
omsorgsboendena med rapportering T2.
Kommunstyrelsen beslutade, § 272/2016, att ge kommundirektören i
uppdrag att ta framförslag till förfrågningsunderlag för införande av LOV i
särskilt boende för äldre.
Äldreförvaltningen erfar att arbete pågår med framtagande av
förfrågningsunderlag för införande av LOV i särskilt boende för äldre.
Förvaltningen har ännu inte fått ta del av kommundirektörens förslag till
förfrågningsunderlag.
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Bedömning
Äldreförvaltningen erfar att arbete pågår med framtagande av
förfrågningsunderlag för införande av LOV i särskilt boende för äldre.
Förvaltningen har ännu inte fått ta del av kommundirektörens förslag till
förfrågningsunderlag.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet.
Äldrenämndens beslut 2017-09-20
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt
översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering i samband
med tertial II 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-0
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
återrapporteringen till protokollet.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Akten
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§ 390

Dnr 2014-000291 101

Besvarande av motion angående bro över ån vid
Ronnebyhamn, från Kommunfullmäktigeledamoten
Willy Persson (KD)
Sammanfattning
Willy Persson (KD) föreslår i en motion från juni 2014 att brofrågan i
Ronnebyhamn och därmed även kostnaderna för en rörlig bro utreds. Han
vill även att brons betydelse för kommunens utveckling undersöks och att
kontakter tas med Tarkett för att inhämta synpunkter därifrån.
Bedömning
Det har genom årens lopp skrivits både motioner, medborgarförslag och
skrivelser om en öppningsbar bro i Ronnebyhamn.
När denna motion började beredas inhämtades yttranden från miljö- och
byggnadsnämnd, fritid- och kulturnämnd samt tekniska förvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden yttrande i november 2014 att Miljö- och
byggnadsförvaltningen anser att det skulle vara positivt med en högre eller
öppningsbar bro över ån under förutsättning att frågan diskuteras med
Tarkett och att de inte har något emot förändringen. Förändring av befintlig
bro ryms inom gällande detaljplan och innebär inte någon planändring.
När Fritid- och kulturnämnden yttrande sig i frågan i maj 2015 var de
positiva till att en utredning görs där motionsställarens frågeställningar
undersöks.
Innan motionen hann beredas klart fick tekniska förvaltningen i budgeten för
2016
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron vid
Ronnebyhamn för att på så sätt möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån.
Tekniska förvaltningen återrapporterade sitt uppdrag till kommunfullmäktige
i mars 2017. Kommunfullmäktige beslutade då att godkänna
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återrapporteringen och har inte gett något nytt uppdrag med anledning av
rapporteringen.
Utredningen visade en investeringskostnad inkl byggherrekostnader på ca 46
miljoner kr för en vridbar bro. Drift- och underhållskostnader om minst 1
miljon kr/år. Tekniska förvaltningen redovisade vidare att inför ett eventuellt
fortsatt planeringsuppdrag krävs närmare geotekniska utredningar samt
myndighetskontakter för att reda ut förutsättningar avseende geoteknik,
miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i detalj.
Förvaltningen lyfte även problemställningar som att störningar i samband
med byggnation t ex att vägen (bron) tidvis tvingas vara avstängd samt
störningar för närliggande verksamheter i samband med broöppning under
drifttiden.
Med anledning av att kommunfullmäktige redan fått en redovisning i stort
överensstämmande med motionen föreslås att motionen kan anses vara
besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen är bevarad.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson (KD).
Yrkanden
Willy Persson (KD) yrkar på att återremittera ärendet i syfte att se över
kostnaderna för en klaffbro.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Willy Perssons
(KD) yrkande om att återremittera ärendet mot kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Willy Persson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________________
Exp:
Willy Persson
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Akten
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§ 391

Dnr 2016-000052 101

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna
angående rutiner vid flaggning vid stadshuset i
Ronneby kommun
Sammanfattning
Sverigedemokraterna Ylva Olsson och Nicolas Westrup motionerar att
kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att vid flaggning vid
stadshuset informera kommuninvånarna om orsak till flaggning på en väl
synlig plats på kommunens hemsida. De skriver: ”det är inte varje dag
kommunen har anledning av att flagga utanför stadshuset, utan när
vaktmästaren fått information om att hissa flaggorna, så beror det på något
speciellt. Det är väldigt vanligt att när medborgarna passerar stadshuset och
ser flaggorna hissade så ställs frågan " undrar varför man flaggar idag"? Är
det någon som fyller år? Har kommunen besök? Vem är det som avlidit?
För att få reda på varför flaggorna är hissade så behöver medborgaren ta sig
in i stadshuset för att i medborgarservice ställa frågan.”
Bedömning
I Ronneby kommun finns ett reglemente från 2007 gällande flaggning. Av
reglementet framgår bl a följande:
2§
Flaggning vid stadshuset ombesörjes av Stadshusets vaktmästare och sker
allmänna flaggdagar enligt förordningen (1982:270) om allmänna
flaggdagar.
3§
Flaggning vid Stadshuset ska även ske enligt Riktlinjer för hedersbevisning
av kommunalt anställda och förtroendemän, som anger att då en
förtroendevald eller anställd under perioden för aktiv tjänstgöring avlider ska
flaggning ske på begravningsdagen.
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Det har vid något tillfälle diskuterats om reglementet ska ändras så att bl a
regler för flaggning vid vänortsbesök och liknande inkluderas. Ett arbete
med att se över reglementet för flaggning är igångsatt och beräknas vara
klart för beslut senast i början av 2018.
Motionärernas förslag är att det på kommunens hemsida informeras om
orsaken till flaggningen vid stadshuset. Om kommunen har t ex vänortsbesök
kan det finnas anledning att informera om detta på kommunens hemsida och
att det med anledning av besöket även flaggas. Sådan information känns
dock överflödig i samband med allmänna flaggdagar och inte lämpligt i
samband med begravning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Nicolas Westrups
(SD) yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar bifalla Nicolas Westrups (SD) yrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga D, avges fyrtio
(40) JA-röster, åtta (8) NEJ-röster och en (1) är frånvarande varefter
ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
________________
Exp:
Ylva Olsson
Nicolas Westrup
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
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§ 392

Dnr 2015-000271 866

Besvarande av motion från Socialdemokraterna genom
kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall angående
dekoration av betongväggar
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Ronneby genom Malin Norfall skriver i motion att när
man besöker Ronneby sporthalls källarlokaler (där styrketräning, bågskytte
m.m. bedrivs) slås man av de grå och deprimerande betongväggarna på väg
dit. Samtidigt ser man flera ungdomar, tillsynes sysslolösa, i sporthallen.
Förslaget är därför att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att som ett
integrationsprojekt låta ungdomar dekorera sporthallen.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till tekniska förvaltningen, fritid- och
kulturnämnden samt för komplettering till fritid- och kulturförvaltningen.
Tekniska förvaltningen har yttrat följande: ”Tekniska förvaltningen är
positiv till redovisat förslag under förutsättningen att detta sker på ett
uppstyrt sätt samt att Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för samtliga
av projektet uppkomna kostnader. Med uppstyrt menas dels att tillgänglig
yta avgränsas och fastställs i samråd med Tekniska förvaltningen, dels att
genomförandet av dekorationsarbetet sker under överseende av personal från
Fritids- och kulturförvaltningen. Med uppkomna kostnader ingår, förutom
risken för ytterligare klotter inom sporthallen vilket verksamheten redan i
dagsläget har kostnadsansvaret för, även fackmannamässig återställning av
dekorationsvägg till enfärgad yta efter avslutat projekt eller då ev. anstötande
budskap måste avlägsnas.
Ronneby sporthall upplåts till Fritids- och kulturförvaltningen via
internhyresavtal. En gränsdragningslista finns upprättad som bestämmer
vilken av förvaltningarna som ansvarar för vilken typ av åtgärd. Avseende
planerat underhåll ligger detta under Tekniska förvaltningen och avseende
skadegörelse (ex klotter mm) så ligger det under verksamhetens ansvar.”
Av Fritid- och kulturnämndens yttrande framgår att följande förslag läggs för
beslut:
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”Fritid- och kulturförvaltningen är positiv till förslaget att låta dekorera de
grå betongväggarna i Ronneby sporthall och föreslår att man anlitar en
professionell graffiti/muralmålare som kan leda arbetet med utsmyckningen
av väggarna och att man följer KRO:s rekommendationer gällande arvoden.
Arbetet kan genomföras i form av en workshop där ungdomar från
gymnasieskolan och SFI deltar. Eftersom arbetet med utsmyckningen
kommer att ske inomhus är det viktigt att man tillhandahåller den
skyddsutrustning som behövs och att färgerna som används är de mest
miljövänliga.” Nämnden beslutar att ”bifalla motionen och anta ovanstående
skrivning så som sitt yttrande i ärendet och översända detsamma till
kommunstyrelsen för beslut.”
Efter nämndens beslut har handläggare på kommunledningsförvaltningen
hos handläggaren på fritid- och kulturförvaltningen efterfrågat den
beräknade kostnaden och om det finns medel för genomförandet. Svar
inkommer att det inte finns någon kostnadsberäkning och ingen budget men
också en hänvisning att prata med förvaltningschefen.
Förvaltningschefen har sedan svarat följande: ”Nämnden har besvarat
motionen positivt. Däremot är den inte verkställd. Detta beror på att någon
plan för genomförande inte är på plats. Vi har bildat ett husråd för Ronneby
Sporthall på grund av en mängd problem som finns i hallen vad gäller
oönskade besökare, nedslitna lokaler, problem med nyckel och
passagesystem m.m. Motionen kommer att lyftas in i husrådet för vidare
hantering. I rådet finns representanter för Utbildnings- , tekniska- och fritis
och kulturförvaltningen samt simklubben och handbollsklubben.”
Med anledning av att tekniska förvaltningen samt fritid- och kulturnämnden
ställt sig positiv till motionen föreslås att Fritid- och kulturnämnden får i
uppdrag att som ett integrationsprojekt låta ungdomar dekorera sporthallen
och att motionen därmed bifalles.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
och ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att som ett
integrationsprojekt låta ungdomar dekorera sporthallen.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att bifalla motionen och ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att som
ett integrationsprojekt låta ungdomar dekorera sporthallen på de platser som
nämns i motionen och dess intention.
att fritid- och kulturnämnden innan projektstart återkommer med en
återrapportering till kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), Margareta
Yngvesson (S) och Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar på att stryka andra att-satsen i förslag till beslut från
kommunstyrelsen.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på första att-satsen i
förslag till beslut från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på andra att-satsen i
förslag till beslut från kommunstyrelsen mot Lena Mahrles (L)
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslag från kommunstyrelsen.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge fritid- och
kulturförvaltningen i uppdrag att som ett integrationsprojekt låta ungdomar
dekorera sporthallen på de platser som nämns i motionen och dess intention.
att fritid- och kulturnämnden innan projektstart återkommer med en
återrapportering till kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Malin Norfall (S)
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen
Fritid- och kulturnämnden
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§ 393

Dnr 2016-000650 109

Besvarande av medborgarförslag - Lokaler inom
centrum för pensionärer, funktionshindrade och
musikintresserade
Sammanfattning
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-08-24 § 118
Astrid Hansson lämnad 2016-11-10 in ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige § 375/2016.
”Jag tycker att våra politiker ska tänka på funktionshindrade, pensionärer,
musikintresserade. Med att ordna lokaler inom centrum för dess Verksamhet
med möte, underhållning med fika m.m. I dag finns INTE en lokal som man
kan använda mer är Kulturcentrum (och där är vi inte omtyckta för vi
använder kapprummet innan våra möte). TÄNK på oss nu när det ska
bestämmas på Kilen området. Den RÖDA Ladan hade varit något att göra
om till en stor lokal med scen och fikamöjligheter. Vi pensionärer känner oss
svikna av kommunledningen, däremot idrottsföreningarna privilegieras
mycket. Det märks ju bl a på föreningsträffarna. Ni politiker kan ju tänka på
att ni också blir pensionärer”.
Fritid- och kulturnämnden lämnade ett yttrande, § 12/2017 till
kommunstyrelsen arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under § 271/2017 att
återremittera ärendet till fritid- och kulturnämnden för att få ett tydligare
svara på frågeställningarna i medborgarförslaget.
Bedömning
Av Utredning - samlingslokaler i Ronneby kommun framgår det som
förslagsställaren anger att det finns kommunala samlingslokaler i
Kulturcentrum. Kommunala samlingslokaler finns också i Ronneby
Sporthall, Knut Hahnsskolan och Vidablick när det gäller Ronneby tätort.
Förutom dessa lokaler finns det föreningslokaler som är användbara som
samlingslokaler. I regel är det så att föreningarna har verksamhet i sina
lokaler på kvällarna och helger, pensionärer/pensionärsföreningar har
verksamhet vardagar, måndag till fredag, dagtid.
Således borde föreningslokalerna i Ronneby tätort/centrum kunna
samutnyttjas.
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Mer om samlingslokaler, föreningslokaler, samfundslokaler och
kommersiella lokaler i detalj framgår av nämnda utredning samt i bifogat
underlag, Karta Samlings- och föreningslokaler i Ronneby tätort.
Medborgarförslagsställarens förslag avseende Kilen-området och den Röda
ladan lämnas över till projektledaren för utveckling av Kilen-området.
Förslag till beslut
Förslagsställaren informeras om lokaltillgången som redovisas i Utredningsamlingslokaler i Ronneby kommun och förslagsställarens synpunkter
avseende Kilen-området överlämnas till projektledaren för Kilen-området.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-08-24
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande i ärendet föreslå att
förslagsställaren, Astrid Hansson, informeras om lokaltillgängen som
kommer att redovisas i Utredning - samlingslokaler i Ronneby kommun och
att förslagsställarens synpunkter avseende Kilen-området överlämnas till
projektledaren för Kilen-området.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att förslagsställaren
informeras om lokaltillgängen som kommer att redovisas i Utredning samlingslokaler i Ronneby kommun och att förslagsställarens synpunkter
avseende Kilen-området överlämnas till projektledaren för Kilen-området.
Utöver ovan nämnda lokaler finns även lokaler tillhörande kommunens
skolor tillgängliga.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslagsställaren informeras om
lokaltillgången som kommer att redovisas i Utredning - samlingslokaler i
Ronneby kommun och att förslagsställarens synpunkter avseende Kilenområdet överlämnas till projektledaren för Kilen-området.
Utöver ovan nämnda lokaler finns även lokaler tillhörande kommunens
skolor tillgängliga.
________________
Exp:
Astrid Hansson
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 394

Dnr 2017-000489 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag till
förbättringsåtgärder på väg 27
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit som önskar förbättringsåtgärder på väg
27. Väg 27 är inte en kommunal väg utan är Trafikverkets väg och således
ingen direkt kommunal fråga. Det pågår en åtgärdsvalsstudie som tittar på
bland annat cykel och kollektivtrafik samt trafikflöde norrut utmed väg 27.
Initiativ från Ronneby Kommun.
Bedömning
Stefan Andersson som författat medborgarförslaget önskar att en ordentlig
cykelväg görs mellan Ronneby och Bredåkra. Från F17 och Kallinge finns
cykelväg för att ta sig till Ronneby. Dock inte ända in i Bredåkra. Utmed väg
27 finns ingen cykelväg ännu. Det pågår en åtgärdsvalstudie avseende cykel
och kollektivtrafik till och från Viggenområdet. I den diskussionen tittar man
även på trafikflödet norrut utmed väg 27 och mot Bredåkra. För den
åtgärdsvalstudien ansvarar Trafikverket. Ronneby Kommun har på initiativ
lyft och driver frågan med Trafikverket.
Belysning, cykelväg och sänkt hastighet är således en fråga som Trafikverket
äger men med i diskussionerna är Ronneby Kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
besluta föreslå Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-07
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
________________
Exp:
Stefan Andersson
Anna Hansen, exploateringsingenjör
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§ 395

Dnr 2017-000008 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några
motioner.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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