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§ 168 Dnr 2019-000017 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Kenneth Michaelsson (C) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 169 Dnr 2019-000286 109 

Anmälan av medborgarförslag - Informationstavla vid 
"stenmonumentet Å-krök" i Brunnsparken 

Följande medborgarförslag lämnas om en informationstavla i Brunnsparken: 

Sammanfattning  

informationstavla vid "stenmonumentet A-krök" i Brunnsparken. I 

Brunnsparken är alla byggnader försedda med informationstavlor, vilket är 

väldigt trevligt och informativt. Men vid Åkrök, mitt emot tennisbanorna 

finns ingen. Detta är ju ett jätteintressant konstverk som avbildar Ronnebys 

läge och även Ronnebys långa och intressanta historia iform av alla årtal som 

står på tavlan. Jag tycker att det är ledsamt att inte besökare, både 

Ronnebybor och turister, får ta del av detta. Många uppmärksammar inte ens 

vad det är utan tror bara att det är en helt vanlig sten! Så jag tycker att det 

vore på sin plats med en fin liten informationsskylt där.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 170 Dnr 2019-000287 109 

Anmälan av medborgarförslag - Östra piren 
Ronnebyhamn 

Följande medborgarförslag lämnas om Östra Piren Ronnebyhamn: 

Sammanfattning  

Mitt namn är Ken Andersson och jag har under en längre tid förvarat min båt 

på Östra piren i Ronnebyhamn. För en tid sedan började det pratas om att 

man skulle riva byggnaderna, och man rev också ett antal lite längre ut på 

kajen. Och nu började det spekuleras, vad som skulle hända med de 

byggnader där vi håller till.  

 

Bakgrund  

Som nämnts ovan har jag tillsammans med många andra förvarat min båt ute 

på hamnområdet i Ronneby, storleken på de båtar som förvaras här kräver 

närhet till vattnet och en ordentlig kaj att sjösätta och torr sätta.  

Då det i dagsläget inte finns någon båtklubb i Ronneby som har plats för 

våra båtar, har vi ettablerat oss i dessa byggnader som fungerat utmärkt som 

båtförvaring. Vi som har våra båtar här är inte intresserade av att lämna bort 

båtarna och låta någon annan sköta och förvara de över vintern vi vill sköta 

våra båtar själva och driva detta som en båtklubb motsv.  

 

Kommunikation 

Nu har det, efter många turer om löften år från år, framgått att kommunen 

brutit sitt muntliga löfte, om ytterligare ett år, (vintern 19/20), och därmed är 

vi bortkörda med omedelbar verkan, man säger, (rykten för man får inga bra 

svar), att man sålt tomten, och även denna byggnad ska rivas. 

Då undrar jag, varför har inte vi båtägare fått chansen att köpa/ hyra, borde 

man inte frågat de hyresgäster som redan finns om de är intresserade av 

byggnaden. 

 

Frågor 

Dessa frågor vill jag ha svar på: 

 Är tomten såld, och till vem iså fall, eller äger kommunen den ännu? 

 Hur tänker ni ta hand om oss nu som tillhör Ronneby kommun och 

har båt som fritidsintersse, ska man behöva flytta till en annan 

kommun eller har ni planer på någon annan byggnad där man kan 

hyra in sig? 

 Varför har inte vi båtägare fått chansen att köpa/ hyra? 
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Förslag  

 Låt oss som har båtar i den aktuella byggnaden driva detta som en 

förening/ båtklubb, det finns mkt vilja och stor kompetens bland de 

som har sina båtar här. Vi skulle kunna arrendera och sköta 

byggnaden och på så sätt främja båtintresset i Ronneby. 

 Kommunen funderar till på vad man erbjuda istället, västra piren?  

 Kommunen bör också ta hänsyn till att båtintresset är att jämföra 

med, simklubbar, hästklubbar, tennisklubbar, bandyklubbar, 

bollklubbar mm, det får inte bli så att vissa kategorier blir åsidosatta 

av kommunen det skulle kännas både kränkande och nästan som 

mobbning, och det sysslar ju inte en kommun med. 

 Tomten väster om Tarkett, där gamla oljecisternerna stod förr. 

 Det borde ligga i Kommunens intresse att främja förreningar motsv. 

och finns det en ändamålsegen lokal, se till att intressenter kan driva 

en förening här då. 

 

Återkoppling   

 

Jag vill ha återkoppling på detta medborgarförslag, med svar på mina frågor 

och förslag. Tycker ni inte att något av mina förslag är bra ser jag fram emot 

era förslag så kanske vi hittar en lösning som passar oss alla. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 171 Dnr 2019-000311 109 

Anmälan av medborgarförslag - Iordningställ en säker 
passage mellan E22 och Skärsjön 

Följande medborgarförslag lämnas om att iordningsställa en säker passage 

mellan E22 och Skärsjön: 

Sammanfattning  

Jag har tidigare påpekat påtalat det med gör det igen. Jag föreslår att en säker 

passage iordningställs mellan E22 och Skärsjön. Den smala stigen som löper 

längs vägräcket är mycket obehaglig att nyttja eftersom man går alldeles 

intill tung och snabb trafik. En passage nedför slänten skulle göra att man 

helt kommer bort från trafiken och göra motionsspåret betydligt attraktivare 

och framför allt säkrare. Stolpar förankrande i sjöbotten (eller släntens nedre 

kant) som förbinds med reglar in i slänten och sedan förses med en spång är 

en enkel lösning som inte skulle medföra alltför stora kostnader. Det handlar 

om en kort sträcka. Området runt Skärsjön ligger förträffligt till för boende i 

både Ronneby och Kallinge. Kanske det allra bästa rekreationsområdet i de 

centrala delarna av kommunen bl.a. sett till hur många som kan nyttja det 

utan att använda bilen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 172 Dnr 2019-000306 109 

Anmälan av medborgarförslag - Bygg en torgpaviljong 

Följande medborgarförslag lämnas om att bygga en torgpaviljong: 

Sammanfattning  

Dagligen ses ett par förskräckligt fula matvagnar stå uppställda på torget. För 

att torget ska bli mer inbjudande att vistas i borde dessa förbjudas. Hur dagen 

hygien kan upprätthållas är mig en gåta. Inga andra matställen tillåts dela 

toalett med gästerna vilket man gör när man smiter iväg och lånar toalett i 

torgets närhet. På många andra håll på öppna platser med tillgång till mat 

finns därför en fast byggnad för ändamålet. På Ronneby torg borde därför en 

paviljong byggas i den del av torget där det idag finns en anslagstavla. 

Förslagsvis blir utrymmet så stort att två näringsidkare får plats. Vidare görs 

en uteplats med fasta bord för stående intag av mat och dryck. Givetvis ska 

paviljongen innehålla toalett och möjlighet till disk och allmän renhållning 

för dem som hyr in sig. Låt gärna stilen inspireras av brunnskällan. Räkna 

dock inte med att få någon större summa i hyra. Rimligt är dock att man 

betalat ordinarie taxa på en och vatten. Samt att man själv står för all 

utrustning i köket. Med andra ord erbjud ”ett skal” för kioskverksamhet. Det 

vi vinner är lite stil på torget. Obs detta är inte ett förslag som hindrar de som 

dyker upp en gång per vecka eller på marknader.        

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 173 Dnr 2019-000321 109 

Anmälan av medborgarförslag - Bygg Allhall i Listerby - 
Utveckla Listerby, steg 1 

 

Sammanfattning  

Bakgrund - varför 

Listerby med omnejd expanderar stadigt. Obyggda tomter finns, nya tomter 

planeras, tomter säljs, hus byggs, befolkningen växer. 

Redan 2012 flaggades det upp via ett Medborgarförslag att Listerby behöver 

en Allhall och på så vis skulle skolan få mer plats att expandera genom att 

bygga om/riva och bygga nytt där gymnastiksalen finns idag. Ärendet 

behandlades (se utdrag från kommunstyrelsens möte nedan) och skulle tas 

upp om/när det blev aktuellt att bygga ut skolan. Så blev inte fallet när 

politikerna bara något år senare insåg att skolan måste bli större. Under 

2015/2016 byggdes en vinkel till på skolan med lektionsutrymmen. 

Gymnastiksalen bedömdes vara tillräckligt stor (10x16m !) och 

totalrenoverades. 

Idag, år 2019, är Listerbyskolan i stort sätt full igen! Full med elever och ont 

om utrymmen för skolpersonalen. Detta betyder uppenbarligen att skolan 

behöver utökade lokaler. Innan detta beslut fattas av politikerna är det bra 

om våra folkvalda i Ronneby kommun gör en llångsiktig och genomarbetad 

plan och inte lägga pengar på kortsiktiga lösningar. Inflyttningen i regionen 

kommer att öka ännu mer med en Allhall. Dessutom får Listerby en central 

kärna som idag saknas helt. Skolan får mer utrymme för idrott. 

Idrottsklubbarna får tider i närområdet vilket kommer att minska 

miljöpåverkan. 

Allhallen ger plats för idrottsliv, föreningsliv, kulturliv, friskvård och 

skolidrott.      

Medborgarförslag 

Bygg en Allhall i Listerby och frisläpp på så vis mark till ny skolbyggnad. 

Köp upp marken bredvid Backsippans förskola. Gör infart från 

Yxnarumsvägen i höjd med Allhallen, se bifogad karta (begränsa hastigheten 

på Yxnarumsvägen). Detta innebär att biltrafiken till Allhallen inte behöver 

passera Listerbyskolan och Backsippans förskola på Abergavägen. 

Bygg Allhallen nära Yxnarumsvägen, lägg entrén och parkeringsplatser mot 

Abergavägen. 
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Bygg en gångbana som knyter ihop Allhallen med Listerbyskola och 

Backsippans förskola. Parkeringsplatserna utanför Allhallen används dagtid 

till skolans- och förskolans personal, på kvällstid till Allhallens besökare. 

Avståndet mellan Listerbyskolan och parkeringsplatsen vid Allhallen blir ca 

200 meter. 

I Allhallen ska det finnas en fullstor bollplan (delbar) med läktare, 

omklädningsrum, föreningslokal, cafeteria, gymlokal och varför inte 

utrymme till en fritidsgård?! Den gamla affärstomten, som kommunen köpt 

in, anser jag är för liten för en Allhall. Möjligen för en mindre sporthall med 

några få parkeringar, vilket kommer att innebära parkeringsproblem vid 

kvällsaktiviteter och under dagtid för skolpersonalen som kör bil. Att bygga 

en fyrkantig sporthall på denna centrala tomt i  Listerby och dessutom vill vi 

ha mer än en mindre sporthall i Listerby. 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen i Ronneby 2013-01-08 

Miljö- och byggnadsnämnden tar inte ställning till behovet av en sporthall i 

Listerby men bedömer området som utpekats i medborgarförslaget vid 

Åbergavägen som fördelaktigt, om idrottsundervisning´skall bedrives där då 

de trafikerade vägarna Yxnarums- och Slättenäsvägen inte behöver passeras 

av skoleleverna. Området ägs dock inte av kommunen och är inte planlagt 

viket komplicerar processen. Lämpligheten att bygga en sporthall på platsen 

eller på någon annan lämplig plats  i Listerby bör prövas i en detaljplan. 

Tekniska förvaltningen tar i sin tur inte heller ställning till behovet av en 

sporthall i Listerby och yttrar sig varken positivt eller negativt till förslaget. 

Förvaltningen tycker att förstaget att använda sig av den befintliga 

gymnastikhallen för ombyggnation till nya skollokaler som intressant, men 

att en sådan ombyggnation varken ger ändamålsenliga eller energieffektiva 

lokaler samtidigt som investeringen blir omfattande och driftsekonomin 

dålig. Ett troligt scenario är istället att en sådan ombyggnation istället 

kommer att innebära rivning och nybyggnad. 

Utbildningsnämnden delar enligt sitt svar medborgarförslagets syn på 

behovet att se över Listerbyskolans lokaler med anledning av den inflyttning 

som skett de senaste åren. En sporthall skulle kunna innebära en del av 

lösningen. Dock krävs ytterligare utredningar av tekniska förvaltningen för 

att ta ett ställningstagande. Utbildningsnämnden menar att frågan är 

komplicerad och att den bör placeras i ett större sammanhäng tillsammans 

med utredning om elevutvecklingen, ev. behov av nytt tillagningskök 

beroende på kommunens kostutredning samt övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget i sin helhet kopplad till ombyggnationen av 

Listerbyskolan. Frågor om en sporthall i Listerby är dock intressant och bör 

därför enligt utbildningsnämnden beaktas i samband med överstående 

utredningar.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 174 Dnr 2019-000322 109 

Anmälan av medborgarförslag - Bygg ut Listerbyskolan 
- Utveckla Listerby, steg 2 

Följande medborgarförslag lämnas om att bygga ut Listerbyskolan: 

Sammanfattning  

Listerby med omnejd expanderar stadigt. Obyggda tomter finns, nya tomter 

planeras, hus byggs, befolkningen växer. 

År 2012 flaggades det upp via ett medborgarförslag att Listerby behöver en 

Allhall, och på så vis skulle skolan få mer plats att expandera genom att 

bygga om/riva och bygga nytt, där gymnastiksalen finns idag. Ärendet 

behandlades (se utdrag från kommunstyrelsens möte nedan) och skulle tas 

upp om/när det blev aktuellt att bygga ut skolan. Så blev inte fallet när 

politikerna bara något år senare insåg att skolan måste bli större. Under 

2015/2016 byggdes en vinkel till på skolan med lektionsutrymmen. Idag, år 

2019, är Listerbyskolan i stort sätt full igen. Full med elever och ont om 

utrymmen för skolpersonalen. Detta innebär uppenbarligen att skolan 

behöver utökade lokaler.   

Förslag    

Riv gymnastiksalen på Listerbyskolan och bygg nya funktionella 

skolutrymmen i två plan, som sitter ihop med resten av Listerbyskolan. Gör 

detta efter att en Allhall byggts bredvid Backsippans förskola, enligt tidigare 

medborgarförslag (2012 och 2019), då blir inte idrottslektionerna drabbade 

under uppbyggnaden av skolan. Skolans personal hänvisas att parkera på 

Allhallens parkeringsplats. Gör utomhus miljön grönare på skolans 

"framsida" (i dag en tråkig p-plats) 

Utdrag ur sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen i Ronneby 2013-01-08 

Miljö- och byggnadsnämnden tar inte ställning till behovet av en sporthall i 

Listerby men bedömer området som utpekats i medborgarförslaget vid 

Åbergavägen som fördelaktigt, om idrottsundervisning´skall bedrives där då 

de trafikerade vägarna Yxnarums- och Slättenäsvägen inte behöver passeras 

av skoleleverna. Området ägs dock inte av kommunen och är inte planlagt 

viket komplicerar processen. Lämpligheten att bygga en sporthall på platsen 

eller på någon annan lämplig plats  i Listerby bör prövas i en detaljplan. 

Tekniska förvaltningen tar i sin tur inte heller ställning till behovet av en 

sporthall i Listerby och yttrar sig varken positivt eller negativt till förslaget. 

Förvaltningen tycker att förstaget att använda sig av den befintliga 

gymnastikhallen för ombyggnation till nya skollokaler som intressant, men 

att en sådan ombyggnation varken ger ändamålsenliga eller energieffektiva 
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lokaler samtidigt som investeringen blir omfattande och driftsekonomin 

dålig. Ett troligt scenario är istället att en sådan ombyggnation istället 

kommer att innebära rivning och nybyggnad. 

Utbildningsnämnden delar enligt sitt svar medborgarförslagets syn på 

behovet att se över Listerbyskolans lokaler med anledning av den inflyttning 

som skett de senaste åren. En sporthall skulle kunna innebära en del av 

lösningen. Dock krävs ytterligare utredningar av tekniska förvaltningen för 

att ta ett ställningstagande. Utbildningsnämnden menar att frågan är 

komplicerad och att den bör placeras i ett större sammanhäng tillsammans 

med utredning om elevutvecklingen, ev. behov av nytt tillagningskök 

beroende på kommunens kostutredning samt övriga ekonomiska 

konsekvenser av förslaget i sin helhet kopplad till ombyggnationen av 

Listerbyskolan. Frågor om en sporthall i Listerby är dock intressant och bör 

därför enligt utbildningsnämnden beaktas i samband med överstående 

utredningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till utbildningsnämnden 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Utbildningsnämnden  
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§ 175 Dnr 2019-000323 109 

Anmälan av medborgarförslag - Bygg seniorbostäder i 
Listerby - Utveckla Listerby, steg 3 

Följande medborgarförslag lämnas om att bygga seniorbostäder i Listerby: 

Sammanfattning  

Listerby med omnejd expanderar stadigt. Befolkningen växer. En del äldre 

vill lämna sina hus men bor kvar eftersom det inte finns något annat 

alternativt boende i Listerby. Man trivs och vill bo kvar i Listerby. 

Seniorboende skulle innebära att fler hus kommer ut tillförsäljning och att 

det finns möjlighet för de äldre att kunna bo kvar i Listerby.      

Förslag 

Bygg seniorbostäder på kommunens tomt där pingishallen ligger och den 

gamla mataffären låg, se bilaga. 

Det blir ett centralt läge med närhet till bibliotek, Allhall, busshållplats, 

cykelbana mm. Det skall finnas p-plats avsedd for varje bostad. Plantera 

träd, anlägg gräsmatta och rabatter. Idag fungerar denna markyta mest som 

parkering för skolans personal. Skolans personal ska istället hänvisas till 

parkeringen utanför Allhallen (blir bara ca 100 meter längre att gå än i dag). 

 

Kommunens tomt, med pingislokalen och där den gamla mataffären låg, är 

för liten att bygga en Allhall på, då tomten inte rymmer tillräckligt med 

parkeringsplatser till alla de som kommer att besöka Allhallen. Det kommer 

heller inte att finnas tillräckligt med parkeringsplatser för skolans personalen 

dagtid. Vi vill absolut inte ha parkeringskaos i byn. Tomten är mer lämpad 

till seniorboende! 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 176 Dnr 2019-000325 109 

Anmälan av medborgarförslag - utformning av taxor 

Följande medborgarförslag lämnas om utformning av taxor: 

Sammanfattning  

Klara riktlinjer? 

Inför den kommande principiella övergången från energi- till 

effektdebitering av vår elanvändning, bör nätbolagets ägare nogsamt 

överväga vem som utformar taxorna. Det gäller att få till en tydlig linje 

mellan fackmässighet och politisk ägarstyrning. Just nu gäller mycket vaga, 

tvetydiga formuleringar som är dåligt anpassade till kommande förändringar. 

Här några exempel på olika formuleringar; 

Enl. Miljötekniks Bolagsordning §4 Rubrik; Kf rätt att ta ställning. 

"Kf skall beredas tillfälle att ta ställning, innan beslut fattas i frågor av 

principiell beskaffenhet eller annars av avsevärt större vikt". *). 

Enl, De årliga ägardirektiven för kommunala bolag... "l samband med 

förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden".  

Kommunfullmäktige antar taxa"... 

*) Kronor och ören i löpande taxa är knappast av 

"avsevärt större vikt." 

Förslaget innebär att: Ägarstyrningen förtydligas och moderniseras vad 

gäller kommande El-nätstaxor, m. a. p taxornas struktur/utformning och 

ekonomiskt utfall. 

Det främst med anledning av den förestående principiella övergången från 

energi- till effekt debitering. 

OBS, för andra kommunägda aktiebolag i vår omgivning, är nätbolagen fria 

att (enl aktiebolagslagen) själva utforma och besluta om sina elnätstaxor. 

Visst verkar det otidsenligt att Kf skall ha politiska synpunkter på hur den, 

av nätbolaget, fackmässigt utformade taxekonstruktionen görs, -möjligen om 

den i princip får/skall göras. 

 

Det ekonomiska utfallet bör styras av andra faktorer än fyraåriga majoriteter 

i Kf,     
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 177 Dnr 2019-000333 109 

Anmälan av medborgarförslag - gör en ny fotbollsplan i 
Risatorp 

Följande medborgarförslag lämnas om att göra en ny fotbollsplan i Risatorp: 

Sammanfattning  

Jag och min familj bor i Risatorp. Vi har en son som älskar att spela fotboll 

tillsammans med sina kompisar. Tyvärr kan barnen i Risatorp inte längre 

göra det, eftersom det numera byggs lägenheter på fotbollsplanen. Redan för 

ett par år sedan, innan byggplanerna sattes i verket pratade jag med Möllans 

ena ägare om detta. De sa då att det inte var någon fara för fotbollsplanens 

del om det byggdes lägenheter där. Den skulle i så fall flyttas till andra sidan 

vägen. Detta har än så länge inte skett. Mitt förslag är därför att det ordnas 

en ny fotbollsplan i vårt område. Den kan ligga i anslutning till lekparken 

och den behöver absolut inte vara lika stor som den gamla. Huvudsaken är 

att barnen i vårt område har någonstans att spela fotboll. För den möjligheten 

har barn som bor i andra områden i Ronneby kommun.        

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid-och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 178 Dnr 2019-000351 109 

Anmälan av medborgarförslag - Utegym i 
Brunnsskogen 

Följande medborgarförslag lämnas om att bygga ett utegym i Brunsskogen: 

Sammanfattning  

Bygg/köp in ett utegym i Brunsskogen, på en plats som inte ligger mitt inne i 

skogen där det är skugga och mygg. Då håller utrustningen bättre. Jag ser 

detta som ett av de mest kostnadseffektiva sätten att uppmuntra till naturlig 

gemenskap och friskvård. De senaste fem åren har jag bott i Linköping och 

där finns det, vad jag vet, minst fyra anläggningar för träning utomhus. 

Nästan varje gång jag har gett mig iväg på ett träningspass till ett utegym har 

jag träffat sällskap där. Detta visar att folk använder utegym. Nu spekulerar 

jag lite, men jag tror mig sett föräldrar som vill spendera tid med sina barn 

på ett aktivt sätt, folk som inte vil betala dyrt för ett gymkort men som ändå 

vill styrketräna och folk som helt enkelt föredrar sol och frisk luft. På länken 

nedan hittar ni en bild på Skälby utegym i Kalmar, som för mig är ett perfekt 

exempel på hur ett utegym kan se ut. Varje gång jag har varit där har det 

varit minst fyra andra personer där. Det blir snabbt många timmar aktivitet 

och jag tycker ni i fullmäktige verkligen borde undersöka detta. Beroende på 

storlek kostar ett sånt här gym 50 000- 400 000 kronor inklusive frakt och 

montering, vad jag har läst.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid-och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 179 Dnr 2019-000335 194 

Fråga från Sune Håkansson (RP) ställd till 
utbildningsnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) 
angående flygtekniskt program 

Sune Håkansson (RP) har ställt följande fråga till utbildningsnämndens 

ordförande Åsa Evaldsson (M): 

Sammanfattning  

Angående flygtekniskt program 

Det är stor skillnad i kostnaden per plats för våra olika program på 

gymnasiet. Riksprislistan anger exempelvis 83 000 konor för 

ekonomiprogrammet och 211 000 kronor för naturbruksprogrammet. 

För kommunen är det, kostnadsmässigt, likgiltigt vilket program den 

enskilde eleven väljer. Kostnadsutjämningen i skatteutjämningssystemet 

kompenserar, krona för krona, för kostnadsskillnaderna, förvisso enligt de 

beräknade kostnaderna enligt riksprislistan. 

Det finns ett par undantag. För Ronneby kommuns del gäller att flygtekniskt 

program inte ingår i riksprislistan. Följden blir att vi för ersättning efter 

kostnaderna för ”övriga program”, med kringsvid 104 000 kronor per elev. 

De faktiska kostnaderna är kringsvid 217 000 kronor. 

För kommunen blir därför de elever från hemkommunen synnerligen dyra, 

de subventioneras med 113 000 kronor per elev och år. Påpekas bör att 

elever från andra kommuner på samma sätt subventioneras av sina 

hemkommuner. De betalar 217 000 kronor i interkommunal ersättning till 

oss. 

 

Jag tror att förklaringen finns på regeringsnivå. Det är där, som man måste 

godkänna att den flygtekniska utbildningen skall in under riksprislistan. 

Anledningen till att inte alla program finns under riksprislistan kan vara att 

man vill undvika att en kommun skapar ett eget dyrt program, som 

regeringen inte vill ge sitt stöd till, exempelvis ett program med inriktning 

mot bandy. 

 

Jag tror inte att det flygtekniska programmet kan räknas till denna grupp. Jag 

bedömer att en uppvaktning från kommunen, gärna med stöd från de 

kommuner som har elever i Ronneby, har möjligheter att lyckas. 

 

Frågan blir: Är utbildningsnämndens ordförande beredd att agera i frågan? 
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Då Sune Håkansson (RP) anmält förhinder till detta sammanträde föreslår 

ordförande Nils Ingmar Thorell (L) att frågan bordläggs och besvaras på 

sammanträdet i juni.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. Frågan besvaras på fullmäktiges 

sammanträde i juni 2019. 

________________ 

Exp: 

Sune Håkansson 

Åsa Evaldsson  
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§ 180 Dnr 2019-000274 023 

Fyllnadsval till ersättare i socialnämnden, efter Eva-
Lotta Karlsson (SD) 

 

Sammanfattning  

Eva-Lotta Karlsson (SD) anhåller i en skrivelse om entledigande från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden.  

Kommunfullmäktige beslut 2019-04-25 

Kommunfullmäktige entledigar Eva-Lotta Karlsson (SD) från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden. 

 

Fyllnadsval till ny ersättare bordläggs. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att utse Carina Aulin (SD) till ny ersättare i 

socialnämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Carina Aulin (SD) till ny ersättare i 

socialnämnden. 

________________ 

Exp: 

Carina Aulin 

Socialnämnden 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 205   Dnr 2019-000358 

Anhållan om entledigande av uppdrag som ledamot i 
AB Ronneby Helsobrunn, Bengt Callinggård (L) 

 

 

Sammanfattning  

Bengt Callinggård  (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdrag 

som ledamot i AB Ronneby Helsobrunn. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Yrkanden  

Roger Gardell (L) yrkar på att utse Christian Mahrle (L) till ny ledamot i AB 

Ronneby Helsobrunn. 

Propositionsordning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut  

Kommunfullmäktige entledigar Bengt Callinggård (L) från uppdraget som 

ledamot i AB Ronneby Helsobrunn. 

 

Kommunfullmäktige utser Christian Mahrle (L) till ny ledamot.  

 

Exp: 

Ekonomienheten, Johan Sjögren  

Bengt Callinggård  

Christian Mahrle  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 181 Dnr 2019-000060 040 

Fråga om ansvarsfrihet med anledning av 
årsredovisning 2018 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige godkände Ronneby kommuns årsredovisning 2019-04-

25 § 138. Frågan om ansvarsfrihet bordlades till dagens sammanträde.  

Med anledning av årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet har två 

revisionsberättelser lämnats till kommunfullmäktige. Dessa återges nedan: 

 

Jan-Anders Palmqvist, Birger Pettersson, Thomas Håkansson och Bo 

Larsson lämnar följande revisionsberättelse för år 2018: 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 

som bedrivits av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, fritids- och 

kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, äldrenämnden, 

socialnämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden. vidare har vi, 

genom att vara utsedda lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB 

Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby industrifastigheter, Ronnebybrunn AB, 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljö Teknik Energi AB och AB 

Ronnebyhus under 2018. 

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de mål, beslut och 

riktlinjer som gäller för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar 

också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen 

till kommunfullmäktige av hur de fullgjort uppdraget. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och 

redovisning och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag 

från kommunfullmäktige. 

Efter 2018 års granskning vill vi särskilt uppmärksamma: 

Granskning av upphandlingsverksamheten visade på ett antal brister. Vi 

noterade bland annat att en leverantör under lång tid fakturerat 

utbildningsnämnden stora belopp utan att en upphandling hade genomförts. 

Vi vill även framhålla att utbildningsnämndens hantering efter granskningen 

inte bedömdes som tillräcklig, i synnerhet mot bakgrund av att 

oegentligheter inte kunde uteslutas i det enskilda ärendet. 
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Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun har 

bedrivit verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

Vi bedömer att båda de finansiella mål som fullmäktige ställt upp uppnås. 

Vi bedömer att kommunen har en låg måluppfyllelse avseende mål och 

indikatorer Av de övergripande verksamhetsmålen ör 2018 har endast två av 

åtta mål uppnåtts helt, tre mål har uppnåtts delvis, tre är ej uppfyllda. Endast 

fem av totalt24 indikatorer bedöms vara uppfyllda, tio bedöms vara nästan 

uppfyllda, sju är inte uppfyllda och två av indikatorerna saknar värde. 

Vi tillstyrker kommunens årsredovisning för 2018. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt enskild ledamöter i dessa organ. 

 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

 

Kjell GG Johansson och Birger Trellman lämnar följande 

revisionsberättelse för år 2018: 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 

som bedrivits av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, fritids- och 

kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, äldrenämnden, 

socialnämnden, överförmyndarnämnden och valnämnden. vidare har vi, 

genom att vara utsedda lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB 

Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby industrifastigheter, Ronnebybrunn AB, 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljö Teknik Energi AB och AB 

Ronnebyhus under 2018. 

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de mål, beslut och 

riktlinjer som gäller för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar 

också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen 

till kommunfullmäktige av hur de fullgjort uppdraget. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och 

redovisning och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag 

från kommunfullmäktige. 

Efter 2018 års granskning vill vi särskilt uppmärksamma: 
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Granskning av upphandlingsverksamheten visade på ett antal brister. Vi 

noterade bland annat att en leverantör under lång tid fakturerat 

utbildningsnämnden stora belopp utan att en upphandling hade genomförts. 

Vi vill även framhålla att utbildningsnämndens hantering efter granskningen 

inte bedömdes som tillräcklig, i synnerhet mot bakgrund av att 

oegentligheter inte kunde uteslutas i det enskilda ärendet. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun har 

bedrivit verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

Vi bedömer att båda de finansiella mål som fullmäktige ställt upp uppnås. 

Vi bedömer att kommunen har en låg måluppfyllelse avseende mål och 

indikatorer Av de övergripande verksamhetsmålen ör 2018 har endast två av 

åtta mål uppnåtts helt, tre mål har uppnåtts delvis, tre är ej uppfyllda. Endast 

fem av totalt24 indikatorer bedöms vara uppfyllda, tio bedöms vara nästan 

uppfyllda, sju är inte uppfyllda och två av indikatorerna saknar värde. 

Vi riktar anmärkning mot utbildningsnämnden då den haft en 

bristfällig intern kontroll med avseende på den av revisorerna 

uppmärksammade bristande upphandlingen av tjänst som använts 

under tiden augusti 2015- 2018 och som misstänkes ha varit vilseledande 

och därmed vållat nämnden och kommunen skada. 

Vi tillstyrker kommunens årsredovisning för 2018. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt enskild ledamöter i dessa organ. 

 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

 

Med anledning av den anmärkning som riktas mot utbildningsnämnden i den 

ena revisionsberättelsen lämnar kommunfullmäktiges presidium, utan 

Lennarth Förberg (M) som anmält jäv, följande yttrande: 

 

Vi har från utbildningsnämnden erhållit ett yttrande över den anmärkning 

som revisorerna Kjell G G Johansson och Birger Trellman riktat mot 

utbildningsnämnden. 
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Anmärkningen är att utbildningsnämnden haft en bristfällig intern kontroll 

med avseende på den av revisorerna uppmärksammade bristen i 

upphandlingen av tjänst som använts under tiden augusti 2015-2018 och som 

misstänkts ha varit vilseledande och därmed vållat nämnden och kommunen 

skada. 

 

Upptäckten skedde av revisorerna vid stickprovskontroll. Efter att det 

kommit till utbildningsnämndens kännedom har nämnden initierat åtskilliga 

åtgärder för att säkerställa att liknande misstag inte sker i framtiden. 

Åtgärderna framgår av den skrivelse som ligger till grund för beslut vid 

utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-16 och som bilägges vårt 

yttrande. 

 

Presidiet noterar att alla revisorer vill ge utbildningsnämnden ansvarsfrihet. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att inte 

ställa sig bakom anmärkningen mot utbildningsnämnden. 

 

Ronneby 2019-05-20 

Nils Ingmar Thorell (L), ordförande i kommunfullmäktige 

Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige  

 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25 

Kommunfullmäktige godkänner Ronneby kommuns årsredovisning för år 

2018, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

 

Frågan om ansvarsfrihet bordläggs till sammanträdet i maj.  
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I beslutet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund 
av jäv 

Kommunstyrelsen  

Tommy Andersson (S), Tim Aulin (SD), Peter Bowin (V), Anders Bromée 

(M), Anna Carlbrant (RP), Catharina Christensson (S), Åsa Evaldsson (M), 

Roger Fredriksson (M), Lennarth Förberg (M), Roger Gardell (L), Gina 

Hellberg Johansson (SD), Tony Holgersson (SD), Silke Jacob (S), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Bengt Åke Johansson (SD), Bo Johansson (S), 

Monika Lindqvist (S), Kenneth Michaelsson (C), Kranisalv Miletic (S), 

Malin Månsson (S), Lova Necksten (MP), Anders Oddsheden (SD), Willy 

Persson (KD), Magnus Pettersson (S), Ola Robertsson (S), Tim Svanberg 

(S), Kajsa Svensson (M), Nils Ingmar Thorell (L) och Nicolas Westrup (SD).  

 
Överförmyndarnämnden 

Peter Bowin (V). 

 

Socialnämnden 

Magnus Björk (S), Åsa Evaldsson (M), Omid Hassib (V), Magnus 

Johannesson (S), Rolf Loberg (RP), Malin Månsson (S), Kajsa Svensson 

(M), Thomas Svensson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Nicolas Westrup (SD) 

och Therese Åberg (M). 

 

Äldrenämnden 

Carina Aulin (SD), Rickard Evaldsson (M), Bo Johansson (S), Monika 

Lindkvist (S), Anders Lund (M) och Yvonne Olsson (SD). 

 

Utbildningsnämnden 

Tim Aulin (SD), Helene Fogelberg (M), Lennarth Förberg (M), Silke Jacob 

(C), Ingrid Karlsson (S), Lova Necksten (MP), Christer Stenström (M), Tim 

Svanberg (C) och Anna-Karin Wallgren (S). 

 

Fritid- och kulturnämnden 

Carin Aulin (SD), Eva-Britt-Brunsmo (C), Catharina Christensson (S), 

Rickard Evaldsson (M), Fredrik Jacobsen (M), Lena Mahrle (L), Kranislav 

Miletic (S), Thommy Persson (S), Christer Stenström (M) och Thomas 

Svensson (S). 
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Miljö- och byggnadsnämnden  

Hillevi Andersson (C), Johan Grönblad (SD), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD), Magnus Persson (M), Willy Persson (KD), Magnus Pettersson (S), Ola 

Robertsson (S), Mattias Ronnestad (SD) och Lena Rosén (V). 

 

Ronneby Miljö- och Teknik AB 

Thomas Svensson (S) och Ola Robertsson (S). 

 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Thomas Svensson (S) och Ola Robertsson (S). 

 

AB Ronneby Industrifastigheter 

Anders Bromée (M), Ola Robertsson (S), Tony Holgersson (SD), Anders 

Lund (M), Lena Mahrle (L) och Magnus Persson (M). 

 

AB Ronnebybrun 

Anders Bromée (M), Ola Robertsson (S), Tony Holgersson (SD), Anders 

Lund (M), Lena Mahrle (L) och Magnus Persson (M). 

 

AB Ronnebyhus  

Johan Sandberg (M), Anders Bromée (M) och Nicolas Westrup (SD). 

 

Ronneby Helsobrunn AB 

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Åsa Evaldsson (M), 

Lennarth Förberg (M), Tim Svanberg (C), Roger Gardell (L), Tommy 

Andersson (S), Malin Månsson (S), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), 

Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD), Anders Bromée (M), Silke 

Jackob (C), Nils Ingmar Thorell (L), Willy Persson (KD), Anna Carlbrant 

(RP), Bo Johansson (S), Monika Lindqvist (S), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD), Kranislav Miletic (S), Magnus Pettersson (S) och Magnus Johanesson 

(S). 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Anders Palmqvist och Kjell GG Johansson. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige beviljar 

ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskild ledamöter i dessa organ. 

Vidare yrkar Thorell på att kommunfullmäktige inte ställer sig bakom 

anmärkningen mot utbildningsnämnden.  
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Propositionsordning 1  

Ålderspresident Ingrid Karlsson (S) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 

förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Propositionsordning 2 
Ålderspresident Ingrid Karlsson (S) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för AB Ronneby Helsobrunn och dess 

förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 3 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess 

förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 4 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden och dess förtroendevalda och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 5 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för äldrenämnden och dess 

förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 6 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess 

förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 7 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för fritid- och kulturnämnden och dess 

förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 8 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för miljö- och 

byggnadsnämnden och dess förtroendevalda och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Propositionsordning 9 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för Ronneby Miljö & Teknik AB och 

dess förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 10 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för Ronneby Miljöteknik Energi AB 

och dess förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 11 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för AB Ronneby Industrifastigheter 

och dess förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 12 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för AB Ronnebybrunn och dess 

förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 13 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för AB Ronnebyhus och dess 

förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar de lämnade revisionsberättelserna för år 

2018 till protokollet. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ovan nämnda styrelser och 

nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

3. Kommunfullmäktige riktar ingen anmärkning mot utbildningsnämnden.  

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Johan Sjögren 

Revisionen 

Samtliga nämnder  

Samtliga bolag  
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§ 182 Dnr 2018-000676 261 

Göholm 14:1 - Nytt avtal med Gö Båtsällskap angående 
Göhamn 

 

Sammanfattning  

Förslag till nytt avtal då det gamla är föråldrat. 

 

I och med arbetsutskottets beslut 2019-04-15 § 168 har avtalet uppdaterats 

enligt beslutet. Kommunstyrelsen har att ta ställning till avtalet med 

förändringen att det under punkt 15, förutsättningar för avtalets giltighet, 

framgår att avtalets giltighet vilar på positivt besked av kommunfullmäktige 

i Ronneby kommun 

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-03-14 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner förslag till avtal med följande 

förändring och tillägg: 

 

- Punkt fem i avtalet omformuleras på så sätt att det sätts en 

arrendeavgift om 11 000 kronor per år. Avgiften ska indexregleras 

utifrån KPI med oktober 2018 som basmånad. 

 

Förvaltningen uppdras i och med detta att förändra skrivningen i avtalet 

enligt nämndens intention, i enligt med ovan, och översända detsamma, 

tillsammans med detta protokollsutdrag till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2019-04-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna avtalet mellan Ronneby kommun och Gö 

båtsällskap med följande förändring: 

- Punkt 15, förutsättningar för avtalets giltighet, ändras så att det 

tydligt framgår att avtalets giltighet är beroende av ett positivt besked 

av kommunfullmäktige i Ronneby kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framför yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avtalet, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Patrik Hellsberg 

Gö Båtsällskap  
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§ 183 Dnr 2019-000147 253 

Ronneby 27:1 försäljning av mark östra piren 

 

Sammanfattning  

1852 Marin & Fritid AB önskar köpa ca 7000 kvm mark på östra piren för 

att etablera båtförvaring och därefter vidareutveckla verksamheten med 

fullständig båtservice och båttillbehörsförsäljning.  

Bedömning 

Företaget 1852 Marin & Fritid AB önskar köpa mark på östra piren 

(benämnt område för verksamheter ca 7000 kvm på bifogad karta). På 

området vill man bygga bland annat vinterförvaring för båtar. En 

vidareutveckling av verksamheten med liknelse från Karlskrona är den 

fortsatta planen. Det innebär service och förvaring av båtar samt försäljning 

av båttillbehör. Markpriset är satt till 220 kronor kvadratmetern. Kommunen 

och företaget har en tät dialog gällande utformning av bland annat stängsel 

och placering av byggnader för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett 

attraktivt östra piren. För att försäljningen ska kunna genomföras krävs en 

avstyckning som köparen bekostar. Utöver köpesumman tillkommer 

samtliga anslutningsavgifter.  

 

På försäljningsområdet finns det i den övergripande miljöundersökningen 

potentiella punkter med förorenad mark. Marksanering är beslutad av 

fullmäktige och genomförs under våren 2019. Köparen är informerad om 

detta. 

 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

1852 Marin & Fritid AB 

Näringslivschef 

Mark- och exploateringschef 
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§ 184 Dnr 2019-000229 251 

Björnen 10, markanvisning 

 

Sammanfattning  

Acasa Bostad AB är intresserad av att bebygga fastigheten Björnen 10 med 

bostäder i form av hyresrätter. På fastigheten pågår detaljplanearbete som 

beräknas klart hösten 2019. För att kunna planera och projektera för 

bebyggelsen har ett markanvisningsavtal framtagits. Ett markanvisningsavtal 

ger exploatören ensam rätt att projektera på fastigheten inom en begränsad 

tid. Köp av fastigheten genomförs efter godkännande av kommande 

bebyggelse och påbörjad exploatering..  

Bedömning 

Bostadsföretaget Acasa Bostad AB (läs mer här: http://www.acasabostad.se/ 

) är intresserade av att exploatera och bebygga fastigheten Björnen 10 med 

bostäder i form av hyresrätter. Företaget har bland annat tidigare byggt i 

Linköping (Vallastaden där Bomässan var 2017). Företaget är intresserade 

av träbyggnationer och miljömässig hållbarhet vilket passar bra in i Ronneby 

kommuns profil.  

 

På Björnen 10 pågår detaljplanearbete som beräknas klart hösten 2019. 

Samrådsutställning för detaljplanen har varit i vinter. Exploatören följer 

detaljplanearbetet. 

 

För att kunna planera och projektera för bebyggelsen har ett förslag till 

markanvisningsavtal tagits fram. Ett markanvisningsavtal ger exploatören 

ensam rätt att projektera på fastigheten inom en begränsad tid. Köp av 

fastigheten genomförs efter godkännande av kommande bebyggelse och 

påbörjad exploatering. Värdering på fastigheten är beställd (men inte 

levererad ännu) för att säkerställa rätt försäljningsvärde. Priset är föreslaget 

att tas i BTA och inte i kvadratmeter tomt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat 

markanvisningsavtal.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

markanvisningsavtal. 
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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 godkänner upprättat markanvisningsavtal, till detta 

protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef 
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§ 185 Dnr 2018-000595 214 

Detaljplan för kv Svarven 1 mfl 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 § 70  

Plan- och byggenheten har i enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2017-

09-28 § 310 upprättat förslag på detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. i Ronneby 

kommun.  

 

Planen syfte är att i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) möjliggöra 

för en centralt belägen grundskola i Ronneby stad samt en idrottshall. Vidare 

syftar detaljplanen till att säkra utrymmet för friyta som en tillgång för den 

pedagogiska verksamheten samt vara en plats för aktivitet och återhämtning. 

Detaljplanen möjliggör även för användningarna kontor och viss typ av 

verksamheter. Detta så att ett centralt beläget kvarter kan nyttjas mer 

flexibelt över en längre tidsperiod.   

 

Befintlig industrilokal är tänkt att renoveras till en 4-9 skola och inrymma 

cirka 700 elever. Idrottshallen är en helt ny byggnad i nära anslutning till 

skolan. Detaljplanen är en del av det pågående skolprojektet Framtidens 

skolor.  

 

Detaljplanen har föregåtts av diverse utredningar. Med hänsyn till närheten 

till både järnväg och vägar är frågor om säkerhet och hälsa viktiga frågor att 

hantera i detaljplanen. Det handlar till exempel om att detaljplanen reglerar 

säkerhetsavstånd, möjlighet till skyddsåtgärder mot buller samt riktning på 

friskluftsintag. Detaljplanen medger yta för att ändra och förbättra 

trafiksituationen inom planområdet vilket ökar säkerheten och tryggheten 

inom området. Till detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. har en social 

konsekvensanalys med barnperspektiv genomförts.  

 

Samråd genomfördes mellan 8 oktober till och med den 30 oktober. 

Planförslaget har justerats efter inkomna synpunkter. Sedan samrådet har en 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts, bullerutredningen 

har utvecklats och beräkningarna kompletterats med fler bullerskydd.   
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Granskning genomfördes mellan 28 januari till och med den 18 februari. 

Planförslaget har förtydligats enligt inkomna synpunkter, men föranleder 

inga stora justeringar av planförslaget.  

 

Planen genomförs som ett utökat förfarande och beräknas kunna antas av 

kommunfullmäktige i maj/juni 2019.  

Bedömning 

Planförslaget innebär att intentionen i Översiktsplan Ronneby 2035 om att 

utveckla befintligt verksamhetsområde söder om Ronneby centrum till tätort 

följs. Samtidigt innebär det att skolan hamnar inom ett pågående 

verksamhetsområde vilket innebär en annan struktur, trafik och utformning 

än vad tätortsbebyggelse brukar innebära.    

Då detaljplanen omfattar ett redan exploaterat område finns begränsat med 

yta för skolgården vilket ställer höga krav på dess utformning.  

 

Beslutet att skolan ska vara en 4-9 skola är inte baserat på platsens 

förutsättningar utan grundar sig på ett tidigare beslut som bland annat 

baserar sig på den pedagogik och förväntade sociala vinster som uppstår när 

mellan- och högstadium är inom samma verksamhet/byggnad.  

Planförslaget innebär att de östra delarna av Ronneby tätort får en 

grundskola vilket ökar tillgängligheten samtidigt som befintlig infrastruktur 

kan utnyttjas på ett effektivt sätt.  

Förslag till beslut 

Att miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljplanen för kv. Svarven 1 

m.fl. och därefter föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att anta detaljplanen för kv. Svarven 1 m.fl.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-03-20 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen för kv. 

Svarven 1 m.fl. och därefter föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kv. Svarven 1 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kv. 

Svarven 1 m.fl. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kv. Svarven 1 m.fl. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 186 Dnr 2019-000234 003 

Ändring av reglemente teknik-, fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Med anledning av att spellagen (2018:1138) och spelförordningen 

(2018:1475) har ersatt lotterilagen (1994:1000) fr.o.m. 1 januari 2019 har 

teknik-, fritid- och kulturnämndens särskilda uppgifter i 2 kap. 4 § i 

reglementet reviderats. Nämnden ansvarar även för lag (1982:636) om 

anordnande av visst automatspel, vilket socialnämnden har gjort hittills.  

 

I övrigt har mindre språkliga justeringar gjorts.  

Bedömning 

1 januari 2019 trädde spellagen (2018:1138) och spelförordningen 

(2018:1475) i kraft, lotterilagen (1994:1000) upphävdes i samband med det. 

De särskilda uppgifterna i 2 kap. 4 § i reglementet för teknik-, fritid- och 

kulturnämnden har därmed ändrats så att nämnden nu ansvarar för 

kommunens uppgifter enligt de nya bestämmelserna.  

 

Socialnämnden har tidigare ansvarat för kommunens skyldigheter enligt lag 

(1982:636) om anordnande av visst automatspel. I samband med 

revideringen av reglementet har en dialog förts med förvaltningscheferna för 

socialförvaltningen och teknik-, fritid- och kulturförvaltning tillsammans 

med kommundirektören som är eniga om att teknik-, fritid- och 

kulturnämnden hädanefter även ska ansvara för skyldigheterna enligt lag om 

anordnande av visst automatspel.  

 

Mindre språkliga justeringar har gjorts i reglementet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i teknik-, fritid- och 

kulturnämndens reglemente.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i teknik-

, fritid- och kulturnämndens reglemente. 
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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 antar ändringarna i teknik- fritid- och kulturnämndens 

reglemente, till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Kommunjurist, Julia Brorsson  
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§ 187 Dnr 2019-000235 012 

Folkhälsorådet verksamhetsberättelse 2018 och 
verksamhetsplan 2019 

 

Sammanfattning  

Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för 

en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för tillväxt, en god 

välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en rad 

folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna.  

 

Syftet med folkhälsorådets är att medverka till en långsiktig och hållbar 

samhällsutveckling och tillsammans med andra aktörer främja en god 

folkhälsa i Ronneby kommun. Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för 

olika folkhälsoinsatser som exempelvis ANDTS (alkohol, narkotika, doping, 

tobak, spel) och barnrättsfrågor. Rådet är ett forum för utbyte och spridning 

av information samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun.  

 

Inför verksamhetsår 2019 har det skett en sammanläggning av folkhälsorådet 

och välfärdsrådet. Benämning av rådet från och med 2019 är folkhälsorådet. 

Ärendet om sammanläggning av råden och folkhälsorådets 

uppdragsbeskrivning har beslutats av kommunstyrelsen 2019-01-08 (KS 

2019/ § 24). 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska 

mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och 

riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2018 prioriteras fyra 

målområden: 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barns och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel  
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Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad 

som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för 

nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga 

verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan 

uppnås.  

 

Folkhälsopolicyn har inför 2019 förlängts till och med 2020.  

 

Verksamhet 2018 

 

För 2018 har det gjorts ett folkhälsobokslut. Folkhälsobokslutet är ett 

underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas översikt av 

statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit 

till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn. 

Folkhälsobokslutet för 2018 redovisas som bilaga till ordinarie bokslut. 

 

Under 2018 har resultatet från LUPP- enkäten analyserats och 

kommunicerats med berörda förvaltningar. Utifrån resultatet har det 

identifieras utvecklingsområden och utformats förslag på insatser som ska 

vara ett underlag för nämnder och förvaltningars utvecklingsarbete för barn 

och unga i kommunen. 

 

Folkhälsorådet har under 2018 drivit frågan om fler rökfrizoner och miljöer i 

kommunen.  

 

Som en del av kommunens feriearbete och TBU (tobaksfri barn och unga i 

Blekinge) erbjöds ungdomar sommarjobb med fokus på tobaksförebyggande 

arbete. 

 

Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till 

drogförebyggande arbetet; kampanjen HejDå alkoholskador, 

informationsinsats - TÄNK OM och informationsmaterial om cannabis riktat 

till föräldrar.  

 

Arbetet med det våldsförebyggande programmet MVP (mentorer i 

våldsprevention) har utvecklats ytterligare genom att kommunen utbildat 
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egna utbildare i programmet. Metoden sprids nu även till gymnasieskolan i 

kommunen.    

 

Samverkansgruppen Hedsam (samverkan mot hedersrelaterat våld och 

förtyck) har utvecklat ett utbildningspaket för skolan som ska starta upp 

under våren 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet..  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera den lämnade 

verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen 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 noterar den lämnade verksamhetsberättelsen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Folkhälsorådet, Sofie Ceder 
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§ 188 Dnr 2019-000239 012 

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2018 

 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

Kommun ett lokalt brottsförebyggande råd (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, 

som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras 

utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.  

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's 

verksamhet är följande: 

I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.  

 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, 

Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till 

trygghetsmätningarna. Resultatet av trygghetsmätningen för 2018 har 

presenterats i Kommunfullmäktige under februari 2019. 

 

Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt 

under 2018. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 

rådet stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer, samt bidra till en 

ökad trygghet i centrum och vid behov runt om i kommunen. Projektet är ett 

samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby. Under 

2018 genomfördes 20 vandringar av totalt sex föreningar. Verksamheten 

finansieras även av externa intressenter genom frivillig sponsring. 

 

För fjärde året i rad arrangerade lokala BRÅ ett seminarium om hur man kan 

arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet var att med medverkande lyfta 

skolans roll och samarbetet mellan olika aktörer på skolans arena. Polisen, 

skolledning, elevhälsan, aktörer från fritid- och kulturverksamhet och 

socialtjänsten samt politiker inbjöds att medverka. 2018 års tema var 

interkulturell kunskap och de krockar som kan uppstå vid kulturmöten. En 

kortare föreläsning inom ANDT-området gavs också. Föreläsningarna 

avslutades med erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.  
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Under hösten 2018 genomfördes en trygghetsvandring i centrala Kallinge i 

syfte att definiera olika faktorer i miljön som kan påverka upplevelsen av 

trygghet, och underlätta att brott att begås. Det handlar exempelvis om 

belysning, förvaltning av fastigheter och trafiksituation.  

Deltagande var representanter från lokala BRÅ, Tekniska förvaltningen, 

fritidsverksamheten, hemtjänsten, högstadieskolan, polisen och 

fastighetsägare. En sammanställning över åtgärder för att öka 

trygghetsupplevelsen har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera 

inom sex månader. 

 

Föreläsningsdagen ”Underbara Ronnebyungdomar” arrangerades återigen 

under hösten 2018. Detta arrangemang som är en samverkan mellan 

utbildningsförvaltningen och lokala BRÅ når både ungdomar i åk. 8 och 

Gy.1. samt deras föräldrar. Cirka 700 ungdomar lyssnade under dagen till en 

föreläsning med temat självkänsla och framtidsdrömmar. 

Kvällsföreläsningen riktad till allmänhet och föräldrar var 2018 mer 

välbesökt än 2017 vilket kan förklaras av en tydligare marknadsföring från 

skolans sida. 

 

Under hösten 2018 har i BRÅ:s regi en samverkan mellan kommun, polis 

och Ronnebyhus påbörjats utifrån metoden Effektiv Samordning för 

Trygghet – EST i syfte att kontinuerligt erhålla en gemensam aktuell och 

lokal problembild. Metoden, som är beprövad och utvärderad, är utarbetad 

av Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och nationella BRÅ.  

Arbetet med lokal problembild i enlighet med EST ger struktur åt samverkan 

i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för 

gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det 

offentliga rummet. En annan viktig faktor är att metoden bidrar till att göra 

det brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till 

orsaksanalyser.  

Trygghetssamordnaren har ansvaret att driva och samordna EST- arbetet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala 

BRÅ 2018. 
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Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 2018. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsberättelsen för lokala BRÅ 

2018. 

________________ 

Exp: 

BRÅ, Bibbi Rönnlund  
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§ 189 Dnr 2019-000223 007 

Årsredovisning för år 2018 samt beviljande av 
ansvarsfrihet - Samordningsförbundet i Blekinge Län 
(Finsam) 

 

Sammanfattning  

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge Län för räkenskapsåret 

2018 är upprättad. Revisorerna i Samordningsförbundet tillstyrker att 

årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet 

för den tid revisionen avser.  

Bedömning 

Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting § 26 citeras: 

 

”Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 

Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan 

om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall 

väckas”. 

 

När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna emotser 

Samordningsförbundet besked om detta.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i 

Samordningsförbundet i Blekinge Län (Finsam).  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge Län (Finsam). 

I ärendet deltar inte följande ledamöter på grund av jäv 

Malin Månsson (S). 

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 beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i 

Samordningsförbundet i Blekinge Län (Finsam). 

________________ 

Exp: 

Finsam 

Samtliga medlemmar i förbundet  
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§ 190 Dnr 2019-000226 007 

Årsredovisning för Cura Individutveckling 2018 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Cura Individutveckling har inkommit med 

årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018.  

Bedömning 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att årsredovisningen 

godkänns och direktion och de enskilda ledamöterna i den samma beviljas 

ansvarsfrihet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för direktion i Cura 

Individutveckling och de enskilda ledamöterna i den samma.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 

direktion i Cura Individutveckling och de enskilda ledamöterna i den samma. 

I ärendet deltar inte följande ledamöter på grund av jäv 

Malin Månsson (S), Bo Johansson (S) och Omid Hassib (V). 

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 beviljar ansvarsfrihet för direktion i Cura 

Individutveckling och de enskilda ledamöterna i den samma. 

________________ 

Exp: 

Cura Individutveckling  

Samtliga medlemmar i förbundet 
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§ 191 Dnr 2019-000217 041 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
förvaltningsberättelse med årsbokslut 2018 

 

Sammanfattning  

Årsbokslut med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för år 2018 

har inkommit från kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.  

Bedömning 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att årsredovisningen 

godkänns och ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Blekinges årsredovisning för år 2018 samt bevilja ledamöterna i 

direktionen ansvarsfrihet.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning för 

år 2018 samt bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet. 

I ärendet deltar inte följande ledamöter på grund av jäv 

Peter Bowin (V), Kranislav Miletic (S), Christer Stenström (M) och Thomas 

Svensson (S). 

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 godkänner Räddningstjänsten Östra Blekinges 

årsredovisning för år 2018 samt bevilja ledamöterna i direktionen 

ansvarsfrihet. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 

Samtliga medlemmar i förbundet  
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§ 192 Dnr 2018-000524 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ny lekplats på 
Hyndekullavägen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Utdrag från Medborgarförslaget: ”Lekplatsen upp på Hyndekullavägen togs 

bort och nu är det bara en stor gräsplan där. Det är många barn i området och 

dom saknar lekplatsen. Vi tycker det borde komma en ny lekplats på samma 

ställe”.  

Bedömning 

Lekplatsen togs bort enligt Lekplatsutredningen som antagits politiskt. 

TFK:s bedömning är det finns ett flertal lekplatser i närområdet som barnen 

kan använda.  

Förslag till beslut 

TFK föreslår KSAU att föreslå KS att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

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 avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 193 Dnr 2018-000271 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ta bort de fyra 
parkeringsplatserna längs Rosengatan, så passage kan 
ske  

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag som inkommit till Tekniska förvaltningen att ta bort 

de fyra parkeringsplatserna längs Rosengatan så att man kan passera där 

igenom. Det är mycket onödig trafik genom parkeringen Kv. David. Den 

parkeringen har blivit en genomfart.  

Bedömning 

Syftet med nya trafikomläggningen var att få bort genomfarten på 

Rosengatan-Strandgatan, dubbelrikta Rosengatan och Drottninggatan från 

Kungsgatan till Kv. David, skapa så många p-platser som möjligt och att de 

som besöker Ronneby Centrum ska kunna ta sig snabbare och lättare till/från 

p-platserna på Kv. David. Tas de fyra parkeringsplatser bort som finns i 

medborgarförslaget, kommer genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och 

Strandgatan att öka och det var inte syftet med trafikomläggningen. 

Rosengatan och Drottninggatan från Kungsgatan ska inte användas som 

genomfartsgata till Strandgatan utan de vägar är till för de som ska parkera 

på Kv. David 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

avslå förslaget om att plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag 

på Rosengatan med motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan 

och Strandgatan kommer att öka.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om att 

plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med 

motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan 

kommer att öka. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L), 

Kenneth Michaelsson (C), Monica Lindqvist (S), Willy Persson (KD), Tim 

Svanberg (C), Anders Bromée (M), Roger Fredriksson (M), Magnus 

Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L) och Tim Svanberg (C) 

yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Kenneth Michaelsson (C), Anders Bromée (M), Roger Fredriksson (M), 

Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Monica Lindqvist (S) yrkar på att återremittera ärendet.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på yrkandet om 

återremiss, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Bengt Sven Åke 

Johanssons (SD) m.fl. yrkande mot Kenneth Michaelssons (C) m.fl. yrkande, 

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 medborgarförslaget röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga B, avges trettioen (31) ja-

röster, sjutton (17) nej-röster och en avstår, varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget om att plocka bort de fyra 

parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med motiveringen att 

genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 194 Dnr 2018-000125 109 

Besvarande av medborgarförslag - Tag bort de fyra 
parkeringsplatserna som blockerar Rosengatan 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag som har inkommit till Tekniska förvaltningen 

beskrivs att den senaste trafikomläggningen – Kungsgatan – Rosengatan – 

Strandgatan – Drottninggatan har blivit i stort sett bra men trafik till 

Strandgatan från Rosengatan och Drottninggatan leds nu via den stora 

parkeringsplatsens utfart. I medborgarförslaget tycks att detta hade fungerat 

bra om man inte anlagt fyra parkeringsrutor även på själva Rosengatan och 

blockerat denna. I skrivelsen menar medborgaren att bilar från Rosengatan 

kör nu slalom genom den stora parkeringen för att hitta den kortaste vägen 

till utfarten till Strandgatan, med dagliga incidenter som följd. 

 

Kommuninvånaren i sitt förslag föreslår att ta bort de fyra parkeringsrutorna 

som blockerar Rosengatan. I förslaget tycker invånaren att de fyra p-

platserna används idag av boende på Rosengatan som ”privata” 

parkeringsplatser och att det finns alltid lediga platser inne på den stora 

parkeringen.  

Bedömning 

Syftet med nya trafikomläggningen var att få bort genomfarten på 

Rosengatan-Strandgatan, dubbelrikta Rosengatan och Drottninggatan från 

Kungsgatan till Kv. David, skapa så många p-platser som möjligt och att de 

som besöker Ronneby Centrum ska kunna ta sig snabbare och lättare till/från 

p-platserna på Kv. David. Tas de fyra parkeringsplatser bort som finns i 

medborgarförslaget, kommer genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och 

Strandgatan att öka och det var inte syftet med trafikomläggningen. 

Rosengatan och Drottninggatan från Kungsgatan ska inte användas som 

genomfartsgata till Strandgatan utan de vägar är till för de som ska parkera 

på Kv. David.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

avslå förslaget om att plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag 

på Rosengatan med motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan 

och Strandgatan kommer att öka.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om att 

plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med 

motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan 

kommer att öka. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L), 

Kenneth Michaelsson (C), Monica Lindqvist (S), Willy Persson (KD), Tim 

Svanberg (C), Anders Bromée (M), Roger Fredriksson (M), Magnus 

Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L) och Tim Svanberg (C) 

yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Kenneth Michaelsson (C), Anders Bromée (M), Roger Fredriksson (M), 

Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Bengt Sven Åke 

Johanssons (SD) m.fl. yrkande mot Kenneth Michaelssons (C) m.fl. yrkande, 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget om att plocka bort de fyra 

parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med motiveringen att 

genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 195 Dnr 2018-000723 109 

Besvarande av medborgarförslag - hyr ut Espegården 
till KRIF 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att om att hyra ut Espegården till 

KRIF hockey.  

 

Medborgarförslaget bifogas.  

 

Medborgarförslaget har inte skickats på remiss då miljö- och 

byggnadsnämnden har upprättat en detaljplan för det aktuella området.  

 

Espegården ingår i förslag till detaljplan för Björnen 10 i Ronneby kommun. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder, 

centrumändamål och skola i ett centralt läge.  

Bedömning 

Detaljplan för Björnen 10 i Ronneby kommun pågår enligt kommunens 

mark- och exploateringschef och markanvisningsavtal är under politisk 

behandling. Då intressent finns till marken och tillträde önskas när 

detaljplanen vunnit laga kraft bör Espegården inte hyras ut under denna korta 

tid. Detaljplanen beräknas vara klar höst 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktig att utifrån bedömningen ovan avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

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 avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 196 Dnr 2018-000626 109 

Besvarande av medborgarförslag - Utbildning av 
hemtjänstpersonal i HLR och utrusta hemtjänstfordon 
med hjärtstartare 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-03-27 § 45 

Kommunfullmäktige remitterade till äldrenämnden på sammanträdet 2018-

10-31 2018-000626 § 266 medborgarförslaget att utbilda hemtjänstpersonal i 

HLR och att utrusta hemtjänstfordon med hjärtstartare.  

Utbildning i hjärt- lungräddning för medarbetare i äldreförvaltningen ligger i 

2019 års utbildningsplan och ska hemtjänstfordon utrustas med hjärtstartare 

krävs en utredning om ansvar för verksamheten, organisation, kostnader, 

service av utrustning, konsekvenser för brukare och patienter inom hemtjänst 

och hemsjukvård samt tidsplan för eventuellt genomförande. 

Vidare behövs ställningstagande avseende larmorganisation och andra 

huvudmän och frivilligorganisationer. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående 

anses besvarat.  

Bedömning 

Medborgarförslaget är att utbilda hemtjänstpersonal i HLR och att utrusta 

hemtjänstfordon med hjärtstartare.  

HLR är förkortning av hjärt-lungräddning. Forskning säger att vid ett 

hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går om 

ingen behandling sätts in. Det är av livsavgörande betydelse att någon snabbt 

larmar 112 och påbörjar hjärt- lungräddning och inom fem minuter bör 

hjärtstartare anslutas i väntan på ambulans, räddningstjänst eller polis.  

Räddningstjänsten bistår kommunerna med utbildning i HLR mot ersättning 

om man önskar. Sedan 2019 är utbildning i hjärt-lungräddning för 

medarbetare en del i äldreförvaltningens utbildningsplan. 

En hjärtstartare är halvautomatisk och läser själv av om personen har 

hjärtstopp eller inte och kan därför användas av alla, även personer utan 

medicinsk utbildning. Hjärtstartaren ger tydliga och enkla röstinstruktioner. 

För eventuellt kunna utrusta hemtjänstfordon med hjärtstartare krävs dock 
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utredning om formerna för detta. Bland annat behövs utredning om ansvar 

för verksamheten, organisation, kostnader, service av utrustning, 

konsekvenser för brukare och patienter inom hemtjänst och hemsjukvård 

samt tidsplan för eventuellt genomförande. Vidare behövs ställningstagande 

avseende larmorganisation och andra huvudmän och frivilligorganisationer.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående 

anses besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat med ovanstående. 

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 anser att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 197 Dnr 2018-000141 109 

Besvarande av medborgarförslag - förläng badbryggan 
i Kuggeboda  

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att den nya badbryggan i Kuggeboda åtgärdas 

då den upplevs som allt för rank och ostadig särskilt för äldre personer. Det 

föreslås att bryggan kompletteras med ytterligare två längdsektioner och en 

ramp med räcke vid sidan om så att även personer med rullator kan gå i 

vattnet.  

Bedömning 

Förlaget har varit på remiss till fritid- och kulturnämnden. Förvaltningen 

skriver i sitt förslag till yttrande att fritid- och kulturförvaltningen ser positivt 

på förslaget och ser över möjligheten att verkställa detta, såvida inga 

praktiska hinder föreligger. Vad gäller framtida skötsel föreslås en dialog 

med samhällsföreningen samt genom revidering av skötselavtal. Vid en 

telefonkontakt med ordföranden ställer sig samhällsföreningen positiv till 

fortsatt skötsel. Idag finns det ramper för funktionsnedsatta i Järnavik och 

Ekenäs, vilket är kommunens mest besökta badplatser. Det följer ett 

regelverk kring detta. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

ställa sig positiva till medborgarförslaget. Förvaltningen undersöker 

möjligheten att komplettera bryggan samt att placera en ramp med räcke vid 

sidan av bryggan eller att hitta andra lösningar som ligger i linje med 

förslaget. Detta sker i dialog med samhällsföreningen. Arbetet pågår och 

beräknas färdigställas under 2018. Finansieringen av kompletterade 

flytbryggor samt ramp sker inom befintlig ram. 

 

Frågan om hur frågan har hanterats efter nämndens sammanträde har ställts 

vid ett par tillfällen till fritid- och kulturförvaltningen respektive teknik-, 

fritid- och kulturförvaltningen. Enligt det svar som nu inkommit så har en 

badramp köpts in till badplatsen. Medborgarförslaget har därmed fått gehör 

hos ansvarig nämnd och förvaltningen samt även verkställts. 

Kommunfullmäktige förslås dock att anse medborgarförslaget vara besvarat 

även om det i praktiken har blivit ett bifall.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

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 anser medborgarförslaget besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 198 Dnr 2016-000209 014 

Besvarande av motion om avgiftsfri kollektivtrafik, från 
Vänsterpartiet Ronneby 

 

Sammanfattning  

Vänsterpartiet föreslår i en motion att Ronneby kommun utreder 

förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. De argument 

som framförs är  

”Miljöskäl - kostnadsskäl gör att fler lämnar bilen och åker kollektivt. 

Minskat utsläpp och slitage på vägarna.  

Utveckling av landsbygden - när fler åker kollektivt ökar behovet av fler 

turer vilket leder till att man kan bo i ytterområden och ändå ta del av 

centralortens utbud av service, handel, kultur, idrott med mera. 

Ökad tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser – minskat bilberoende 

för personer som lever i tätorter. 

Genusperspektiv - det finns statistik som visar att det ofta är mannen som 

mest använder familjens bil. Med satsning på kollektivtrafiken gynnar det 

kvinnors resande. 

Ökad attraktionskraft - en väl utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik kan bidra 

till ökad inflyttning till vår kommun samt stärka besöksnäringen. 

Ekonomiskt- minskat behov av upphandling av skolskjutsar. Det har i 

praktiken även visat sig att behovet av färdtjänst minskar. 

Socialt- äldre tar sig ut oftare och knyter sociala kontakter och håller sig 

därigenom friskare.”  

Bedömning 

Kollektivtrafiken är viktig ur ett samhällsekonomiskt och 

kommunalekonomiskt perspektiv. WSP har i en utredning 2018 tittat på dels 

de direkta ekonomiska budgeteffekterna men också de mer indirekta 

effekterna på måluppfyllnad. För kommunerna handlar de direkta 

ekonomiska effekterna om ett minskat behov av att bygga ut samt underhålla 

vägar och gator, minskat behov av parkeringsplatser samt ökade bruttolöner 

och skatteintäkter. För politisk måluppfyllnad har kollektivtrafiken betydelse 

inom en rad områden som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, ökad 

rättvisa och jämställdhet samt minskat utanförskap, minskade klimatutsläpp 

och energiförbrukning, ökad tillväxt, regional utveckling och växande 

arbetsmarknadsregioner, samt att det ska bli lättare för arbetslösa att få 

arbete. 
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Landstingen och regionerna har ekonomiska effekter främst inom sjukvården 

genom förbättrad hälsa med vardagsmotion, minskad påverkan av buller och 

luftföroreningar mm men också genom t ex stärkt regional utveckling.  

 

De argument som framförs i motionen gäller i huvudsak för kollektivtrafik 

som sådan och inte särskilt för avgiftsfri sådan. T ex ger avgiftsfri 

kollektivtrafik inte ökad tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser om 

inte det finns kollektivtrafik som trafikerar områden lämpliga för friluftsliv 

eller med naturupplevelser. När det gäller skolskjutsar finns det ingen 

anledning att i Ronneby kommuns fall utgå från att avgiftsfri kollektivtrafik 

skulle ge ett minskat behov av upphandlad skolskjuts. Fördelarna finns 

främst att hämta inom miljöområdet samt inom folkhälso- och sociala 

området.  

 

Enligt motionen så har ett flertal kommuner tagit beslut om avgiftsfri 

kollektivtrafik. Det stämmer att kommuner som t ex Avesta, Hallstahammar 

Ockelbo, Kiruna, Älvsbyn och Kristinehamn har eller har haft avgiftsfri eller 

mycket starkt reducerad avgift. Några av dessa har valt att återgå till normal 

taxa. Det är främst ekonomiska skäl som ligger bakom detta. Kristinehamn t 

ex klarade inte att finansiera det utökade kapacitetsbehovet som uppstod då 

det blev en ökning av antalet resande. Ockelbo har av ekonomiska skäl 

tvingats dra ner på turutbudet. De utvärderingar som gjorts visar på en 

ökning av kollektivtrafikresandet på mellan 30 och 250 %. Kommuner har 

olika geografiska och strukturella förutsättningar vilket bidrar till de mycket 

varierande resultaten. Störst effekt har konstaterats i tätortstrafik medan 

ökningen på landsbygden enbart varit några enstaka procent. Samtliga 

kommuner som infört avgiftsfri kollektivtrafik är invånarmässigt mindre än 

Ronneby kommun. Det linje- och turutbud som redovisas är också betydligt 

mindre än det som finns i Ronneby och de kostnader kommunerna har för 

kollektivtrafiken är betydligt lägre. 

Av motionen framgår inte om det är samtlig kollektivtrafik inom kommunen 

dvs busstrafik, tågtrafik och öppen närtrafik. De exempel som studerats ovan 

har enbart omfattat busstrafik. 

 

Ronneby kommun har tidigare betalat dryg 24 miljoner kronor för 

kollektivtrafik. Det inbegriper busstrafik, tågtrafik, färdtjänst och 

tilläggstrafik buss men är exklusive båttrafik. Även Landstinget har betalat 

för trafik i Ronneby kommun. Intäkterna från biljetter motsvarar, utslaget på 

samtliga trafikslag i Blekinge, 45,5 % av kostnaden för trafiken. Det innebär 

att kollektivtrafiken i länet subventioneras med drygt 54 % (Trafikanalys 

2017). 
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Tidigare fördelningsprincip har varit att nettokostnader för kollektivtrafiken 

fördelas mellan finansiärerna som är Blekinges fem kommuner och 

Landstinget Blekinge. Kostnadsfördelningen har sett lite olika ut beroende 

på trafikslag. T ex har kostnadsdelarna Tågtrafik, Kustbusstrafik, Sjukresor, 

Beställningsmottagning och kringkostnader som t.ex. Information, 

Marknadsföring och Försäljningskostnader betalats av Landstinget till 50 % 

och 50 % av kommunerna. Mellan kommunerna fördelas kostnader efter 

invånarantal. För kostnader för Linjetrafik på land, Närtrafik och Färdtjänst 

så har det betalats till 58 % av den kommun där trafiken utförs och 42 % av 

Landstinget. I övrigt har respektive finansiär, eller flera finansiärer, kunnat 

uppdra åt Region Blekinge att upphandla och driva trafik och bekostar då 

detta på egen hand, s k tilläggstrafik.  

 

Om man räknar på kostnaderna och Landstinget i snitt betalar 45 % av 

nettokostnaden och kommunen resten så blir den totala nettokostnaden för 

kollektivtrafiken inom Ronneby kommun ca 35 mkr. Detta utgör 54 % av 

den verkliga kostnaden. Det innebär en total kostnad på ca 64 mkr dvs om 

landstinget ej skulle velat ta kostnaden för avgiftstrafik skulle Ronneby 

kommun få en högre kostnad med 40 mkr.   

 

 

Sedan årsskiftet är dock kollektivtrafikkostnaderna överförda till Region 

Blekinge via skatteväxling som genomförs i och med bildandet av 

regionkommunen Region Blekinge. Ronneby kommun har därmed mindre 

inflytande över kollektivtrafiken inom kommunen. Om kommunen väljer att 

gå vidare med förslaget om avgiftsfri kollektivtrafik, måste Region Blekinge 

ersättas för det intäktsförlust som uppstår. Hur stor denna kostnad blir beror 

på hur stora delar av kollektivtrafiken som skulle bli avgiftsfri. Hur 

ersättning kan ske nu efter att skatteväxling är gjord måste också i så fall 

utredas vidare.  

 

En avgiftsfri kollektivtrafik kan ge en mervärdeseffekt inom flera områden. 

En samhällsekonomisk analys har dock inte kunnat göras pga att det kräver 

specialistkompetens samt tydligare förutsättningar. Det som dock är klart är 

att den ekonomiska belastningen införandet skulle medföra för kommunen är 

mycket stor.  
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Med ovanstående som utgångpunkt föreslås därför att förslaget att utreda 

förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till motionen. 

 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Lova Necksten (MP).      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Lova Neckstens 

(MP) yrkande mot kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag, och finner 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 199 Dnr 2019-000170 139 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om att införa förbud mot tiggeri i 
kommunens Allmänna ordningsföreskrifter 

 

Sammanfattning  

En kommun får ha lokala allmänna ordningsföreskrifter förutsatt att de är 

förenliga med ordningslagen. Denna motion innebär ett förslag på att 

kommunen skall införa en föreskrift som förbjuder aktivt och passivt tiggeri 

i kommunen. Ett sådant förbud är för långtgående gällande det geografiska 

tillämpningsområdet och är därmed inte förenligt med gällande lagstiftning. 

Motionen ska därmed avslås.  

Bedömning 

Motionen medför ett förslag om att kommunen ska införa ett förbud mot 

aktivt och passivt tiggeri i de lokala ordningsföreskrifterna.  

 

Motionären hänvisar till Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 2149-

18, där Vellinge kommuns införande av ett förbud mot passiv 

pengainsamling (tiggeri) i deras lokala ordningsföreskrifter, på särskilt 

utpekade och begränsade platser i kommunen, inte ansågs strida mot 

ordningslagen (1993:617), OL.   

 

Att en kommun får upprätta en lokal ordningsföreskrift fastställs i 3 kap. 8-

11 §§ OL. 3 kap. 12 § 2 men OL reglerar att en föreskrift inte får ”[…] lägga 

onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 

den enskildes frihet.” Enligt förarbetena (prop. 1992/93:210 s. 142) till 

införandet av paragrafen skall en lokal ordningsföreskrift endast införas om 

behovet finns och det skall noga prövas vilka bestämmelser som behövs 

samt deras geografiska tillämpningsområde inom kommunen. Det ska 

därmed noga övervägas huruvida införandet av en allmän ordningsföreskrift 

är befogat och användas med viss restriktivitet.  

 

För att ett förbud ska vara förenligt med ordningslagen behöver kommunen 

inte kunna påvisa att det redan finns en ordningsstörning, utan en föreskrift 

kan införas i förebyggande syfte. Ett förbud måste dock begränsas till att 

omfatta de områden där störningen utgör, eller kan tänkas utgöra, ett 

problem. Jfr RÅ 1997 ref 41 där ett förbud mot förtäring av bl.a. vin och 
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starköl på kommunens samtliga offentliga platser ansågs vara för 

långtgående.  

 

Domstolen slog också fast, i målet ovan, att ett förbud behöver vara tydligt 

och syfta till att upprätthålla ordningen.  

 

Att införa ett förbud i enlighet med förslaget i motionen är för omfattande 

och opreciserat och därmed inte förenligt med ordningslagen. Enligt ovan 

nämnda rättsfall är ett liknande förbud som omfattar hela kommunen för 

långtgående. Motionen skall därför avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L), Magnus 

Pettersson (S), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD) och Peter Boein 

(V). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP) och Peter 

Bowin (V) 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 Nicolas Westrups (SD) förslag röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga C, avges trettiosex (36) ja-

röster och tretton (13) nej-röster, varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 200 Dnr 2017-000426 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tim Svanberg (C) om att införa resestipendium för 
studerande vid högskola/universitet 

 

Sammanfattning  

Motionen presenterar ett förslag om att kommunen ska införa resestipendium 

för månadskort till kollektivtrafiken för de som bor i kommunen och studerar 

på högskola/universitet på annan ort.  

 

Utredningen visar att det inte finns några juridiska hinder mot införandet av 

ett sådant stipendium, men att det är problematiskt att förutse vilka kostnader 

och effekter stipendiet skulle kunna innebära. Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen föreslås administrera resestipendierna.  

Bedömning 

Det finns inga juridiska hinder mot att som kommun införa ett så kallat 

resestipendium som enskilda ska ha möjlighet att söka. 

Likställighetsprincipen, 2 kap. 3 § KL, innebär att samtliga 

kommunmedlemmar ska behandlas lika. Att ge personer inom en viss 

kategori en ekonomisk ersättning strider inte mot likställighetsprincipen 

förutsatt att alla inom den kategorin behandlas lika.  

 

Att införa ett resestipendium som kommunmedlemmarna har möjlighet att 

söka kräver att en rutin för genomförandet införs. Fullmäktige behöver 

fastställa riktlinjer för resestipendiet och någon förvaltning måste ansvara för 

administrationen samt att kostnaden för det beaktas i budgeten. Teknik-, 

fritid- och kulturförvaltningen bör ligga nära till hands att administrera 

resestipendierna, då de hanterar bidrag på området. Det är svårt att i förväg 

förutspå hur många ansökningar som kommer att inkomma till kommunen, 

och därmed vilken arbetsbelastning och kostnad det kommer att medföra. 

Det är svårt att inom ramen för besvarandet av denna motion utreda vilka 

effekter ett införande av ett resestipendium skulle innebära, exempelvis att 

fler börjar studera eller att fler väljer att bo kvar i kommunen under 

studietiden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införa resestipendium i Ronneby kommun förutsatt 
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att teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har ekonomiska medel och 

förutsättningar i övrigt.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hänskjuta motionen till 

budgetberedningen och därmed anse den besvarad. 

Deltar i debatten 

 I debatten deltar Tim Svanberg (C), Ola Robertsson (S), Lova Necksten 

(MP) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tim Svanberg (C) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Ola Robertsson (S) och Tommy Andersson (S) yrkar avslag på motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige hänskjuter motionen till budgetberedningen och anser 

den därmed besvarad. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen 

Förslagsställaren  
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§ 201 Dnr 2019-000338 639 

Motion från kommunfullmäktigeledamot Tony 
Holgersson (SD) att kommunfullmäktige ger 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till 
träningsskola 

Följande motion lämnas om att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se 

över möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till träningsskola: 

Sammanfattning  

Det kommer att byggas nya bostäder på Ekenäs och Aspan och detta gör att 

det kommer fler barn till dessa områden, samtidigt som vi har kö till 

förskolan och trångbodda med stora barngrupper i många av våra 

verksamheter inom skolan. 

Kuggeboda skola med sitt fantastiska läge, naturen och betande kor i hagen 

som närmsta grannar samt havet i närheten. Skolan är sedan hösten 2016 

utan verksamhet. Då flyttade Listerbyskolans elever tillbaka till den 

tillbyggda och nyrenoverade skolan efter att tillfälligt haft Kuggebodaskolan 

som sin skola under byggtiden. 

Tidigare har även Backsippans förskola i Listerby använt skolan under 

byggandet av nya Backsippans förskola. 

 

Sverigedemokraterna yrkar på: 

Att Kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över 

möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till träningsskola.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till utbildningsnämnden för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Förslagsställaren  
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§ 202 Dnr 2019-000337 634 

Motion från kommunfullmäktigeledamot Tony 
Holgersson (SD) att kommunfullmäktige ger 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till 
förskola 

Följande motion lämnas om att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se 

över möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till förskola: 

Sammanfattning  

det kommer fler barn till dessa områden, samtidigt som vi har kö till 

förskolan och trångbodda med stora barngrupper i många av våra 

verksamheter inom skolan. 

Kuggeboda skola med sitt fantastiska läge, naturen och betande kor i hagen 

som närmsta grannar samt havet i närheten. Skolan är sedan hösten 2016 

utan verksamhet. Då flyttade Listerbyskolans elever tillbaka till den 

tillbyggda och nyrenoverade skolan efter att tillfälligt haft Kuggebodaskolan 

som sin skola under byggtiden. 

Tidigare har även Backsippans förskola i Listerby använt skolan under 

byggandet av nya Backsippans förskola. 

 

Sverigedemokraterna yrkar på. 

Att Kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över 

möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till förskola.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till utbildningsnämnden för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  
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§ 203 Dnr 2019-000340 530 

Motion från kommunfullmäktigeledamöterna Lova 
Necksten (MP) och Peter Bowin (V) angående avgiftsfri 
kollektivtrafik för pensionärer 

Följande motion lämnas om avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har som mål att bli fossilbränslefritt och en viktig del för 

att uppnå detta är  att få fler att välja kollektivtrafiken framför bilen. Ett 

stegvis införande av en avgiftsfri kollektivtrafik ser vi som en viktig del i att 

uppfylla vårt mål om att bli en fossilbränslefri kommun. Studier gällande 

avgiftsfri kollektivtrafik har utöver den miljömässiga aspekten också visar 

att det för resenärerna kan leda till förbättrad hälsa, minskad stress, minskad 

isolering och bättre ekonomi.  

Ett flertal kommuner har med stor framgång infört ett så kallat seniorkort 

som gör det avgiftsfritt för äldre att åka med kollektivtrafiken. Utformningen 

för från vilken ålder, tidpunkt och inom hur stor geografiskt område kortet 

ska gälla ser olika ut från kommun till kommun. Pensionärer är en grupp 

som ofta har begränsad ekonomi men som samtidigt har en vilja av att ha ett 

fortsatt aktivt och social liv. Detta är också en grupp som har möjlighet att 

röra sig ute i samhället under dagtid när det är få andra som använder sig av 

kollektivtrafiken.    

Idag har vi på flera ställen i Ronneby en väl utbyggd kollektivtrafik. Mellan 

Ronneby och Kallinge avgår bussarna under vardagar exempelvis varje 

kvart, men hur många som åker med varierar stort under dagen och under 

lågtrafik är det ofta få som åker. Genom att införa avgiftsfri kollektivtrafik 

för pensionärer under lågtrafik skulle vi kunna få fler att använda sig av de 

befintliga busslinjer som idag går nästintill tomma. 

Avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer skulle gynna såväl klimatet som 

den enskildes välbefinnande, hälsa och möjlighet att ha ett fortsatt aktivt och 

socialt liv. 

Vi föreslår därför att: 

Ronneby kommun inför ett seniorkort som gör det avgiftsfritt för pensionärer 

att åka med kollektivtrafiken inom Ronneby kommun under lågtrafik mellan 

kl. 09.00-16.00 på vardagar samt under lördagar, söndagar och helgdagar. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställarna. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 204 Dnr 2019-000015 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare motioner 

lämnats in.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

_______________ 

 



Bilaga A

Artikeln skapades 15 maj2019

Kungörelse: Kommunfullmäktige i

Ronneby 201 9-05-23 kl. 1B:00,

Ronnebysalen
Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby 2019-05-23 kl. 18:00,

Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 23 ma12019, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för
behandling av följande ärenden:

1. Val av justerare

2. Anmälan av medborgarförslag - lnformationstavla vid "stenmonumentet A-krök" i

Brunnsparken

3. Anmälan av medborgarförslag - Östra piren Ronnebyhamn

4. Anmälan av medborgarförslag - lordningställ en säker passage mellan E22 och
Skärsjön

5. Anmälan av medborgarförslag - Bygg en torgpaviljong

6. Anmälan av medborgarforslag - Bygg Allhall i Listerby - Utveckla Listerby, steg 1

7. Anmälan av medborgarförslag - Bygg ut Listerbyskolan - Utveckla Listerby, steg 2

8. Anmälan av medborgarförslag - Bygg seniorbostäder i Listerby - Utveckla Listerby,
steg 3

9. Anmälan av medborgarförslag - utformning av taxor

10. Medborgarförslag

11. Frågor

12. lnterpellationer

13. Fyllnadsval till ersättare isocialnämnden, efter Eva-Lotta Karlsson (SD)

14. Fräga om ansvarsfrihet med anledning av årsredovisning 2019

15. Göholm 14:1 - Nytt avtal med Gö Båtsällskap angående Göhamn

CK
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Bilaga A

16. Ronneby 27:1 försäljning av mark östra piren

17. Björnen 10, markanvisning

18. Detaljplan for kv Svarven 1 mfl

19. Ändring av reglemente teknik-, fritid- och kulturnämnden

20. Fol khälsorådet verksam hetsberättels e 2018 och verksam hetsplan 20 1 I
21 . Verksamhetsberättelse lokala BRA 2018

22. Arsredovisning för år 2018 samt beviljande av ansvarsfrihet -
Samordningsförbundet i Blekinge Län (Finsam)

23. Arsredovisning for Cura lndividutveckling 2018

24. Räddningstjänsten Östra Blekinge förvaltningsberättelse med årsbokslut 2018

25. Besvarande av medborgarförslag - Ny lekplats på Hyndekullavägen i Kallinge

26. Besvarande av medborgarförslag - Ta bort de fyra parkeringsplatserna längs
Rosengatan, så passage kan ske

27. Besvarande av medborgarförslag - Tag bort de fyra parkeringsplatserna som
blockerar Rosengatan

28. Besvarande av medborgarforslag - hyr ut Espegården till KRIF

29. Besvarande av medborgarförslag - Utbildning av hemtjänstpersonal i HLR och
utrusta hemtjänstford on med hjärtstartare

30. Besvarande av medborgarförslag - forläng badbryggan i Kuggeboda

31. Besvarande av motion om avgiftsfri kollektivtrafik, från Vänsterpartiet Ronneby

32. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD) om
att införa förbud mot tiggeri i kommunens Allmänna ordningsforeskrifter

33. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C) om att
införa resestipend ium för studerande vid högskola/u n iversitet

34. Anmälan av motioner

Klicka här för se kommunfullmäktioe d t via webben

q
Uppdaterad: 201 9-05-1 5
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Bilaga E till Kommunfullmäktiges protokoll.

Omröstningslista nr. 1
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2019 klockan 19:31:14.

26. Besvarande av medborgarförslag - Ta bort de fyra parkeringsplatserna längs Rosengatan, så
ske

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Fredriksson [4) Alla X

(M) Alla X
Alla X

Lennarth Förberg Alla X
Svensson (M) Alla X

(M) Alla X
Alla X

Therese Aberg Alla X
Christer Stenström (M) Alla X

Alla X
Andersson (c) Alla X

Alla X
Silke jacob Alla X
Roger Gardell (L) Alla X

Thore (L) Alla X
Alla X

Magnus Pettersson Alla X
Malin Månsson Alla X
Tommy Andersson (r Alla X

Mazloum ( Alla Ann-Margret Olofsson X
Bo Johansson Alla X
Annette Rydell ( Alla Monika Lindqvist X
Ola Robertsson Alla X
Catharina Christensson Alla X

s) Alla Thomas Svensson X
Jessica Jönsson Alla X
Stefan Osterhof (s Alla Magnus Johannesson X
lngrid Karlsson (s) Alla X

lav Mi (s ) Alla X
Anna-Karin Wallgren (s) Alla X
Pär Dover Alla Thommy Persson X
Peter Bowin Alla X
Omid Hassib Alla X
Lova (MP) Alla X

Alla X
SD) Alla X

Alla X
Sandra Bergkvist (SD Alla Jesper Grönblad X
Bengt Johansson Alla X
Tim Aulin Alla X

Alla Tony Holgersson X
nestad Alla X

Carina Aulin Alla X
Anders Oddsheden (SD Alla X
Haide Friberg Alla X

ne (SD) Alla X
an (SD) Alla X

Alla X
Sune Håkansson 11F Alla Lobe X

SUMMA: 3t 17 1 0

Justeringsmännens signatur:

N{ ,#, q
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Bilaga C till Kommunfullmäktiges protokoll.

Omröstningslista nr. 2
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2019 klockan 19:S9:21

32. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD) om att infora
i kommunens Allmänna ordningsföreskrifter

U

Ledamöter Parti Krets Ercättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X

Alla X
Alla X

Helene Fogelberg (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström (M Alla X
Kenneth Michaelsson Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanberg (c) Alla X
Silke jacob Alla X
Roger Gardell Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X
Willy Persson (KD) Alla X

Pettersson (s) Alla X
Alla X

Tommy Andersson (S Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla Ann-Margret Olofsson X
Bo Johansson (s) Alla X

nette Alla Monika Lindqvist X
Alla X

(s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla Thomas Svensson X
Jessica Jönsson (s) Alla X

n Alla Magnus Johannesson X
lngrid Karlsson Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallgren (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla Thommy Persson X

Alla X
Alla X

Lova Necksten (MP Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Bengt Johansson Alla X
Gina Hellberg Johansson (SD Alla X

SD) Alla Jesper Grönblad X
ansson (SD Alla X

Tim Aulin (SD Alla X
Tomas Lund (SD) Alla Tony Holgersson X
Mattias Ronnestad (SD Alla X

Aulin Alla X
JL' Alla X

Haide Friberg (SD Alla X
Yvonne Olsson (SD) Alla X
Johan Grönblad SD) Alla X
Anna Carlbrant G) Alla X
Sune Håkansson RP Alla Rolf X

SUMMA: 36 13 0 0

#"':"
smännens signatur:

Sida 1 av 1

mot tiggeri
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Ersätter tidigare ar,tal tecknat
2013 -0 5 -2r 120 13 -0 5 -27

ffi Ronneby

Parter
Jordägare:

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Adress:

Telefon

Org.nr:

Ronneby kommun, genom dess Gatuenhet, ägare till fastigheten
Göholm l4:1, härefter kallade lordiigaren.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

04s7 6t 80 00

212000-0837

Arrendator:

Adress:

Org.nr:

Kontaktperson:

Telefon:

Gö Båtsällskap, hiirefter kallad Arrendatorn.

c/o Chris Kvant, Västra Köpingevägen7,372 94 Listerby

802517-7000

Bo Ottosson

0455-303997

1 Fastighet
Ett mark- och vattenområde, ca 1000 kvm + ca 55 löpmeter kaj av fastigheten
Göholm l4:l i Ronneby Kommun. Arrendestället har markerats med svart ftirg på
bifogad karta, bilaga.

2 Ändamål
Arrendestället skall användas ftjr hamniindamål inklusive båtuppläggning i mån
av plats.

Arrendatorn fär inte uppftira byggnader eller andra anläggningar på arrendestället,
om Jordägaren inte har gett sitt skriftliga samtycke till det.

På arrendestället ffir inte miljöfarligt arbete eller annan verksamhet utftiras som
kan störa den allmiinna ordningen med avseende på bl a buller, nedskräpning, lukt
mm.

På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det åindamål och
mot den anvåindning som reglerats ovan.

Å.
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3 Myndighetskrav
Arrendatorn skall ftilja gällande plan- och bygglagstiftning. Arrendatorn skall
ftilja gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning. Arrendatorn ansvarar ftir de
kostnader som kan bli aktuella på grund av sådana åtgtirder som krävs enligt
sådan lagstiftning.

Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som myndighet
eller domstol kräver eller ftirordnar ftir arrendestället.

Arrendatom ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som
ftirsåikringsbolag kräver för arrendestället.

4 Arrendetid
Anendetiden är tio (10) år råiknat från tillträdesdagen den I juni 2019.

Anendetiden blir ftirlängd med tre (3) år i taget om avtalet inte sägs upp senast
nio (9) månader ftire det att arrendetiden går ut.

Parterna ska inte ha några ersättningsanspråk med anledning av att avtalet har
sagts upp.

5 Arrendeavgift
Arrendeavgiften fastställs 2019 till l1 000 kr per år. Avgiften indexregleras inftlr
varje ny säsong med utgångspunkt KPI oktober 2018 som basmånad.
Arrendeavgiften ska varje år betalas i ftirskott på tillträdesdagen. Arrendatorn
ansvarar för att meddela antalet platser till Jordägaren.

6 Upplåtelse i andra hand
Arrendatorn har rätt atthyra ut båtplatserna.

7 Överlåtelse
Arrendatorn fär inte på något sätt sätta annan i sitt ställe, om inte Jordägaren har
gett skriftligt samtycke till det.

8 Arrendeställetsskick
Arrendestället utarrenderas i det skick det åir på tillträdesdagen. Arrendatorn ska
alltid hålla arrendestället i vardat skick.

Arrendatorn är ansvarig för att användningen av arrendestället inte medftir
störningar eller olägenheter. Om sådana ftirekommer, ska de omedelbart åtgiirdas.

Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen bekostnad
ftira bort sina anläggningar och återställa arrendestället i ursprungligt skick så

. /:-
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langt det är möjligt. Arrendatorn ska dock ftirst erbjuda Jordägaren att lösa in
Arrendatorns anläggningar.

9 Övriga villkor
Sjösättning
Arrendatom svarar ftir att alla båtar sjösätts varje år. Sjösätts ej båt, så skall den
avlägsnas från arrendeytan, om såirskilda skäl ej ftireligger. Detta skall anmälas till
Jordägaren. Jordägaren bestämmer vad som räknas som särskilt skäI.

Båtama fär vara i sjön mellan den 1 april och den 31 oktober varje år
Båtarna ska vara sjösatta senast den 31 maj varje år.
Tidigaste datum ftir upptagning är I september.

Båtplatser
Arrendatom har rätt att ersätta bojar och bojstenar med Y-bommar. Bojstenarna
ska plockas upp, men arbetet far inte göras under april-oktober. Samråd på plats
ska ske med representant fran Gatuenheten innan arbetet påbörjas. Arrendatorn
ska meddela Jordägaren hur många båtplatser det blir.

Uppläggning
I mån av plats får arrendeområdet anvåindas ftir uppläggning av bätar.
Inga skrymmande, höga eller siktskymmande båtar far läggas upp på området.
Högsta höjd på upplagd båt på område A: ovanftir marken 4 meter (inklusive
båtvagn). Båtar som läggs upp ska placeras så att sjöbodarnas ägare lätt kan
komma in i bodarna.

Sommartid
Arrendatorn ansvarar ftir att områdets gräs klipps och att området i övrigt ser
välvårdat ut. Eventuella vaggor mm placeras på område C.

Mastskjul
Befintligt Mastskjul tillhör Arrendatorn. Drift och underhåIl av detta sköts av
Arrendatorn

EI
B efi ntli gt el -abonnemang betalas av Arrendatorn.

Adressändring
Det åligger Arrendatom att alltid meddela Jordägaren ny adress eller ny
kontaktperson.

Om Arrendatorn inte ftiljer dessa villkor har Jordägaren rätt att med omedelbar
verkan säga upp det här avtalet. Då har Jordägaren inte heller någon skyldighet att
betala ekonomi sk ersättning till Arrendatorn.

.t
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10 Särskilda villkor
För arrendet gäller också ftiljande villkor

Arrendatorn ansvarar ftir alla miljöfiiroreningar som drabbar arrendestället på
grund av arrendatorns nyttjande av arrendestället.
Jordägaren har rätt att på arrendatorns bekostnad utftjra sanering av arrendestället.

Arrendatorn är medveten om att det finns ledningar i marken, som ska vara
tillgiingliga. Inget får byggas ovanftir ledningama. Ledningsvisning krävs. Vid
behov av tillgång till ledningarna har Arrendatorn skyldighet attflytta sina båtar
mm.

Jordägaren äger tillträde till arrendestället ftir besiktning och utftirande av
erforderliga reparations- och underhållsarbeten på ledningar eller andra
kommunaltekniska anläggningar.

För tillfiilligt hinder eller men i arrenderätten till ftiljd av reparations- eller
underhållsarbete på ledningar eller andra kommunaltekniska anläggningar eller
andra därmed jåimftirliga omständigheter äger arrendatorn inte rätt till nedsättning
av arrendeavgiften.

Om Arrendatorn inte ftiljer dessa särskilda villkor har Jordägaren rätt att med
omedelbar verkan säga upp det här avtalet. Då har Jordägaren inte heller någon
skyldighet att betala ekonomisk ersättning till Arrendatorn.

11 Ersättning fiir skada
Arrendatorn ska hålla Jordägaren skadeslös ftir skadestånd som kan drabba
Jordägaren på grund av Arrendatorns verksamhet eller nyttjande av arrendestället.
Detsamma gäller kostnader som hänger samman med skadestånd.

12 Moms
Om Jordägaren är eller blir skattskyldig ftir merviirdesskatt (moms) ftir denna
upplåtelse ska Arrendatorn betala den samtidigt med arrendeavgiften. Skattesats
ska vara den som gäller vid betalningstillftillet.

13 Tvist
Tvist med anledning av detta arrendeftirhållande ska avgöras av skiljemåin enligt
lag om skiljeftirordnande. Liinets arrendeniimnd ska vara skiljenämnd.

14 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller det som stadgas i 7 och 8 kapitletjordabalken om lägenhetsarrende.

ffr) ,, ail(
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15 Förutsättningar för avtalets giltighet
För att det här avtalet ska vara giltigt krävs ftiljande

a) Att Ronneby kommuns Fullmäktige genom ett beslut som också vinner
laga kraft godkåinner att lägenhetsarrende upplåts enligt det här avtalet.

b) Att Arrendatorn är en registrerad ftrening.

Om dessa ftirutsättningar inte är uppfyllda, är det här avtalet ftirfallet i sin helhet.
Varje part ska då bära sin kostnad.

16 Avtalsexemplar
Det håir avtalet har upprättats i två exemplar. Parterna har behållit varsitt
exemplar.

För Jordägaren den För Arrendatorn den

BILAGA
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HRONNEBY
KOMMUN

KOPEKONTRAKT FOR DEL AV RONNEBY 27:1

Parter

Säljare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Köpare:

Adress:

Org nr:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel 1/1

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 6t 80 00

212000-0837

1852 Marin & Fritid AB, nedan kallad köparen. Andel 1/1

Blåportsgatan 4, 37 I 56 Karlskrona

556694-6777

1 Överlåtelsefiirklaringoch fastighetens omfattning

1.1 Kommunen överlåter och ftirsäljer härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby
Ronneby 27:l om ca 7000 kvm som markerats med rött på bifogad karta. Området åir

beläget på östra piren och omfattas av detaljplan.

2 Köpeskilling
2.I Köpeskillingen på 220 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på

tillträdesdagen.

2.2 Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro I10020-5. Niir köpeskillingen
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev.

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

3 Tillträdesdag mm

3.1 Tilltrade till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3
vunnit laga kraft.
Förtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskommelse efter det att Ronneby
Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft .

3.2 Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning

3.3 Gråinserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäterift)nättningen.
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken håirmed

biträds av kommunen. Köparen svarar ftir kostnaden ftir fastighetsbildningen.
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4 Fastighetens skick
4.1 Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon

form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form.
Kommunen ansvarar ftir och bekostar sanering av marken innan byggnation sker.

5 Fördelning av utgifter mm
5.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av

Kommunen.

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

6 Inskrivningsåtgärder mm
6.1 Köparen ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6.2 Om köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjåimt ska gälla mot den
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begåiran av Kommunen till
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen.

7 Tvist
7.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol

8 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
8.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige

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

8.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftrande av en avstyckning.

8.3 Om ftirutsättningarna enligt 8.1 och 8.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla attvardera part ska stå sin kostnad. Äterställning ska ske av marken på köparens
bekostnad.

9 Anslutningsavgifter
9.1 Avgifter ftjr anslutning till el, fiber, avlopp och fiärrvärme ingår ej i köpeskillingen och

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor.
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10 Avtalsexemplar
10.1 Det håir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka partema tagit varsitt.

Säljaren Köparen

Ronneby den

Roger Fredriksson 1852 Marin & Fritid AB

Anna Hinseåing

Säljarens egenhåindiga namnteckningar bevittnas:

g #(e$/W



R;Lqgq B

Mellan Ronneby kommun (org.nr. 212000-0837), Stadshuset,3T2 80 Ronneby, nedan kallad
Kommunen, och å andra sidan ACASA (org.nr. XXXX), adress, postadress, nedan kallad
Bolaget har tecknats ftljande:

Markanvisnings avtal
om exploatering och förvärv av del av Ronneby 24:.7 samt Björnen 10, nedan kallad Området.
Områdets preliminära avgränsning är markerad på bifogad karta, se bilaga 1.

1. Bakgrund/Syfte

Ronneby kommun har ett behov av planberedskap för nya bostäder och kommunen avser därför att
detaljplanera och exploatera ett område inom fastigheterna Ronneby 24:7 samt Björnen 10.

Detaljplanearbetet ska inriktas på bostäder.

Markanvisningsavtalets syfte är att Bolaget under anvisningstiden bland annat ska ges möjlighet att
genomföra nödvändig detaljprojektering, marknadsundersökning m.m. så att köpekontrakt om
förvärv av Området kan tecknas.

2. Avsiktsförklaring

Denna markanvisning innebär att Bolaget har en rätt att under anvisningstiden ensam förhandla med
Kommunen om exploatering och förvärvande av Området. Kommunen och Bolaget ska tillsammans
verka för att Området planläggs för bostäder samt övriga för Området erforderliga ändamå1. Bolaget
ska verka för att Området bebyggs med tidigare nämnda ändamå|. Områdets avgränsning är
preliminär och kan komma att justeras under planarbetet.

3. Anvisningstid

Markanvisningen gäller från och med den dag detta avtal tecknats till och med tolv (12) månader
efter att beslut om att anta detaljplanen har tagits av Kommunfullmäktige och beslutet har vunnit
laga kraft. Kommunen kan medge förlängning av markanvisningen med högst sex (6) månader såvida

inte parterna skriftligen kommer överens om annan giltighetstid.

Senast vid anvisningstidens utgång ska Bolaget ha överlämnat, av behörig ställföreträdare,
undertecknat köpekontrakt angående Området till Kommunen. Om inte undertecknat köpekontrakt
har överlämnats äger Kommunen därefter rätt att utan ersättningsskyldighet mot Bolaget erbjuda
Området till annan köpare.

4. Planering

Kommunen svarar för att utarbeta förslag till detaljplan samt att genomföra de utredningar och
undersökningar som behövs för detaljplaneläggning, såsom exempelvis förekomst av
markföroreningar, fornminne, buller etc. I samrådsförslaget till detaljplan ska finnas en redovisning
av den planerade bebyggelsen.

5. Avbrutet detaljplanearbete och hävning av avtalet

Kommunen äger rätt att häva detta avtal om förutsättningar saknas för att detaljplan för området
ska antas ellervinna laga kraft. Kommunen ägervidare rätt att häva detta avtaloch omedelbart
återta markanvisningen om Kommunen har skäl att anta att Bolaget inte avser eller förmår att
genomföra projektet på sådant sätt som avsågs eller uttalades när markanvisningen gavs eller i övrigt

e ilrnw_) d/,1



inte kan tillgodose de krav som uppställs i detta avtal. Om Kommunen återtar markanvisningen har
Kommunen rätt att genast anvisa området till annan intressent.

Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om detta
avtals giltighet löpt ut eller om Kommunen på ovan angivna grunder häver detta avtal eller återtar
markanvisningen. Om detaljplanearbetet avbryts ger detta således inte Bolaget någon rätt till ny
marktilldelning eller ekonomisk ersättning.

5. Markförvärv och tillträde

Bolaget är informerad om att Områdets area kan komma att justeras under planprocessen. Den
slutliga omfattningen av byggrätten kommer att framgå när detaljplanen harvunnit laga kraft.

Kommunen ska till Bolaget med äganderätt överlåta överenskomna delar av Ronneby 24:7 samt
Björnen 10. Parterna ska teckna köp- och exploateringsavtal när detaljplanearbetet hunnit så långt
att parterna tillsammans bedömer att ett sådant kan tecknas. Exakt fastighetsareal bestäms i

la ntmäte riförrättning. Kom m u nen står för fastighetsbild n ingskostnade n.

Köpeskillingen för Området uppgår XXX kr/kvm BTA. Slutlig köpeskilling ska baseras på slutligt antal
kvm BTA enligt detaljplanen. Värdering ska ske av oberoende värderingsman.

Området överlåts i byggbart skick med sedvanliga garantier för bl.a. markens skick.

7. Detaljplan

Detaljplanen ska ligga tillgrund för projektering, bygglov, produktion och försäljning iaktuellt
område.

8. Bygglov

lnnan köpekontrakt tecknas ska redovisning ske av tänkt byggnation, vilken ska godkännas av

Kommunen.

9. Upplåtelseform

Bolaget anvisas mark för upplåtelse av bostäder utan krav på specifik upplåtelseform.

10. Ekonomi

Bolaget är införstådd med och accepterar att denna markanvisning bygger på att all ekonomisk risk

avseende Bolagets egen planering, projektering och genomförande av markanvisningen åvilar
Bolaget. Bolaget ska sålunda svara för exploateringskostnader enligt följande:

Plankostnad tas ut i bygglovsavgiften
Bolagets egna kostnader fdr de utrednings- och projekteringskostnader som erfordras för
bebyggelsen.

Avgift för anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning samt el, fiber ev. fjärrvärme
etc. enligt vid var tid gällande taxor. Kommunen står dock för samtliga kostnader beträffande
allmänna anläggningar mm.

Markanvisningsavgift erläggs inte

Cq rtrT ,LU[
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11. överlåtelse av avtalet

Bolaget äger inte, utan Kommunens skriftliga medgivande, rätt att överlåta, vare sig helt eller delvis,
rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

12. Giltighet

Detta avtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunfullmäktige genom beslut
som vinner laga kraft senast 2019-08-30.

Om avtalet förfaller på ovanstående grund ska ingendera part till följd av därav äga rätt till ersättning
från den andre parten avvad slag de må vara. Parterna ska träffa skriftlig överenskommelse om att
andra villkorstider än ovan ska gälla för det fall särskilda skäl föreligger.

Parterna kan träffa skriftlig överenskommelse om att andra villkorstider än ovan ska gälla för det fall
särskilda skäl föreligger, exempelvis om detaljplanen överklagas.

13. Tvist

Om ett villkor i detta avtal inte uppfylls skall tvisten, om inte annan överenskommelse träffas,
avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag. Detta avtal har upprättats i två likalydande
exemplar av vilka parterna tagit vardera ett.

Ronneby 2019- Ronneby 2019-

Roger Fredriksson

Ronneby Kommun
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ffi Ronneby
FORFATTNINGSSAMLING

REGLEMENTE TEKNIK., FRITID-
OCH KULTURNÄvnqoeN

Utgivare: Kommunledningsfiirvaltningen
Gäller från och med: I januari 2019
Antagen: KF 2018-12-19, $ 336, dnr KS 2018/666
Ändrad:

Reglemente for Teknik-, fritid- och
kulturnämnden
Utöver vad som ftireskrivs i kommunallagen ftir nämnder och dess verksamhet gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

1 kap. lnledande bestämmelser

Allmänt om nämndens uppgifter
1$

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter samt fiir
uppgifter som enligt lag eller fiirfattning ankommer på nämnden, med undantag ör de uppgifter
som kommunfullmäktige uppdragit åt annan nämnd eller där kommunfullmäktige i sarskilt fall
beslutat annat.

Nämnden ska ftilja det kommunfullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat
särskilt beslut - har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka fiir att fastställda mål uppnås
och i övrigt ftilja givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden ska leda ftirvaltningens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv genom att utöva en
samordnad styrning. Nämnden ansvarar fiir att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
forfattnin gar ör verksamheten.

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde svara fiir samordning och aktiv samverkan samt samråd
med andra myndigheter, aktiv samverkan med andra relevanta aktörer, medborgardialog med
kommunmedlemmarna samt omvärldsbevakning.
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RONNEBY KOMMLINS FÖRFATTNINGS SAMLING REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID- OCH
KULTURNÄMNDEN

2 kap. Uppdrag och verksamhet

Ansvarsområden

1$

Teknik-, fritid- och kulturnämndens ansvar fiir kommunens uppgifter omfattar

1. örvaltning av allmän plats såsom gata, park och torg,
2. väghållning,
3. skogsforvaltning,
4. drift, underhåll och uthyrning av kommunens fastigheter,
5. kostverksamhet,
6. biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801),
7. kulturverksamhet,
8. museiverksamhet,
9. fritidsgårdsverksamhet,
10. verksamhetsansvar ftir kommunens fritids- och friluftsanläggningar, samt
I L bidragsstöd till ftireningar.

Ansvar

2S

Nämndens ansvar innebär att den ska inom sina ansvarsområden

1. ansvara for att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell
lagstiftning,

2. ansvara ftir regelmässig uppfiiljning och utvärdering inom sina ansvarsområden (ftir detta
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll),

3. regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt

4. rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat.

Allmänna uppgifter

s$
Nämnden ska inom sitt område svara ftir

l. utformning av informationsverksamhet,
2. arbetet med kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar ufveckling,
3. vården av nämndens arkiv,
4. underhåll och fiirvaltning av lös egendom,
5. investeringar i lös egendom inom ramen fiir beviljade anslag,
6. arbetsgivaransvaret ftir arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet,
7. att ftilja lokalt samverkansavtal, samt vid behov forhandla enligt I l-14 och 38 $$ och

information enligt l9 $ lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser
nämndens verksamhetsfrågor, samt

8. besluta om frågor som rör tillämpning av 2kap. tryckfrihetsörordningen (1949:105) och
offentl ighets- och sekretesslagen (2009 :400).

2 (11)
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RONNEBY KOMMTINS FORFATTNINGS SAMLING REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID- OCH
KULTURNÄMNDEN

Särskilda uppgifter
4S

Teknik-, fritid- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter som avses i

l. 1 $ lag (1978:234) om nämnder for vissa trafikfrågor samt det lokala
trafi ksäkerhetsarbetet inom kommunen, sam+

2. spellae (2018:l 138).@
3. spelftjrordnine (2018:1475). samt
+.+. lag (1982:636)

Avtal

ss
Teknik-, fritid- och kulturnämnden äger rätt aff, inom sin budgetram, träffa avtal om ftirhyrning
av lokaler ftir sin verksamhet med en längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra
uppgående till l0 prisbasbelopp per år.

Ovan nämnda rätt avser externt fiirhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. För
hyrestider överstigande fem år eller l0 prisbasbelopp eller båda krävs kommunfullmäktiges
beslut.

Personuppgifter

6S

Nämnden är personuppgiftsansvarig ftir de register och andra behandlingar av personuppgifter
som sker i nämndens verksamhet.

Författningssamling

7$

Nämnden ansvarar for att uppdatera ftirfattningssamling inom verksamhetsområdet och att denna
hålls tillgåinglig i lagstadgad form.

lnformation och samråd

8$

Nämnden och nämndens ordfiirande ska i möjligaste mån från ft)rvaltning och andra nämnder
erhålla den information och det underlag som behövs fiir sin verksamhet.

Rätten till information och underlag innefattar inte uppgift ftir vilken sekretess råder.

Nämnden ansvarar for att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras
samt att vara behjälplig med de yffranden och uppgifter som behövs ftjr att kommunstyrelse eller
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samråd bör även ske med fiireningar och organisation när dessa är särskilt berörda.

Nämnden beslutar om formerna fiir samrådet.

Nämnden ska verka for att samråd sker med dem som nyttjar dess tjänster.

3 (lr)a3
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RONNEBY KOMMLINS FÖRT'ATTNINGS SAMLING REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID- OCH
KULTURNÄMNDEN

Nämndens uppföljning och redovisning

e$

Nämnden ska kontinuerligt fiilja upp sin verksamhet.

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som
fullmäktige lämnat dem;

1 i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.

Niimnden ska vid redovisningen även redogöra for hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.

Redovisning ska ske enligt de riktlinjer som fastställts av fullmäktige. Redovisningen lämnas till
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

3 kap. Organisation.

Organ isation inom verksam hetsom rådet

rs
Nämnden ansvarar fiir dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmäktige fastställda mål och styrning och andra forfattningar for verksamheten.

Sammansättning

2S

Teknik-, fritid- och kultumämnden består av det antal ledamöter som fullmäktige beslutat.

Presidium

3S

Nämndens presidium ska bestå av ordftirande, ftirste vice ordfi)rande och andre vice ordfiirande
och utses av kommunfullmiiktige.

Viceordfiirandena ska biträda ordfiiranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordftiranden anser att det behövs.

Utskott

4$

Inom teknik-, fritid- och kulturnämnden ska det finnas ett beredningsutskott och ett kulturutskott.
Utskoffen ska bestå av så många ledamöter som fullmäktige beslutar. Nämnden fiir därutöver
framställa till fullmäktige om att inräffa ytterligare utskoff.

4(ll)
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RONNEBY KOMMLINS FORFATTNINGS SAMLING REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID- OCH
KULTURNÄMNDEN

Personal

ss
Den personal som ska biträda teknik-, fritid- och kulturnämnden vid fullgörandet av dess
uppgifter ingår i teknik-, fritid- och kulturforvaltningen.

Ordförande

6$

Det åligger ordfiirande

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inftir sammanträdena se till att ärenden som ska behandlas i nämnden vid behov är

beredda,
5. se till att f?irdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, samt
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

4 kap. Nämndens arbetsformer m.m.

Sammanträde

1S

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordöranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det
extra sammanträdet

Ordftiranden ska, om möjligt, samråda med vice ordfilrandena om tiden ftir extra sammanträde.

Om det fiireligger särskilda skäl fiir ordfiiranden ställa in ett sammanträde eller äindra dagen eller
tiden lor sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordftirandena.

Om ordfiiranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden lor ett
sammanträde ska ändras, ska ordfi)randen se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

Nämnden ska senast i november fastställa tiderna fiir ordinarie sammanträde nästkommande år.

Andra sammanträden
2S

När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.

uh,t/
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RONNEBY KOMMUNS FÖMATTNINGSSAMLING REGI-EMENTE

TEKNIK-, FRITID- OCH
KULTURNÄMNDEN

Ansvar för kallelse

3$

Ordfilranden ansvarar ftir att kallelse utftirdas till sammanträdena.

När varken ordöranden eller vice ordfiirandena kan kalla till sammanträde ska den som har
tjänstgjort som ledamot i nämnden längst tid göra det (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordfiirandens uppgifter av den äldste av dem.

Formalia och utskick av kallelse

4S

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats ft)r sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan fortroendevald som fiir närvara på
vid sammanträdet på lämpligt säff, senast fem dagar fiire sammanträdesdagen. Kallelse fiir ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordforanden bestämmer formen fiir kallelse.

I undantagsfall fiir kallelse ske på annat sätt.

Föredragningslista

ss
Kallelsen bör åtftiljas av fiiredragningslista. Ordforanden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på ftiredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentliga sammanträden

6$

Nämnden fiir besluta om offentliga sammanträden.

Offentliga sammanträden fiir inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
örekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans

7S

Nämnden fiir, om särskilda skäl foreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Sådant sammanträde fiir endast äga rum om ljud- och bildöverfiiring sker i realtid och på ett
sådant säff att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild och ljud.

Nämnden fiir bestämma vad som närmare ska gälla for deltagande på distans i nämnden.
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RONNEBY KOMMLINS FORFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID- OCH
KULTURNÄMNDEN

Närvarorätt

8S

Kommunstyrelsens ordfiirande fiir närvara och delta vid sammanträden med nämnden, men inte
delta i besluten. Nämnd fär därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

Kommunstyrelsens ordfiirande har också rätt att fii sin mening antecknad i protokollet. Den
fiirtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar fttt att fii sin mening antecknad i
protokollet.

Härutöver fiir nämnden medge fortroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
nåirvara vid sammanträde med nämnden for att lämna upplysningar.

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar
det, fiir den som kallats delta i överläggningarna.

Nämnden fiir hiirutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommu ndirektörens närvarorätt

e$

Kommundirektören fiir närvara vid nämndens sammanträden.

Fö rva ltn i n gsch efens närvarorätt

10$

Förvaltningschefer under nämnden fiir n?irvara vid nämndens sammanträden

N äm ndsekrete rarens närvarorätt

11 $

Nämndsekreteraren har närvarorätt och ansvarar ftir protokollftiring vid nämndens och
kulturutskottets sammanträden.

,tITf4P
7(11)



RONNEBY KOMML]NS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID. OCH
KULTURNÄMNDEN

Medborgarförslag

12S

Medborgarförslag, där fullmäktige <iverlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas
så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att ft)rslaget väcktes i fullmäktige.

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av ett
medborgarftirslag.

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarft)rslag som inte avgjorts inom ett år från
det att ftirslagen väcktes i kommunfullmäktige.

Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgiorts och när beslut kan
ftirvåintas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och
oktober.

När ett medborgarfiirslag beretts ftirdigt och beslut ska fattas, ska forslagsställaren underrättas.

Nämnden fiir besluta att den eller de som har väckt eff iirende genom medborgarftirslag fiir
näwaranär nämnden behandlar ärendet i överläggningarna men inte när beslut faffas.

5 kap. Ledamots tjänstgöring

Ledamots förhinder

1S

En ledamot som är ftirhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare

E rsättares tjänstgöring

2$

Om en ledamot åir ftirhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättaren ska kallas in som står i tur att dåinstgöra och som
inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.

Tjänstgöringsordning

3$

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige
har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i
fullmäktiges protokoll från valet. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten
har alltid rätt att träda in i istället ftjr en ersättare från ett annat parti.

En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöraäven om en ersättare har
trätt i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjåinstgör har rätt att delta i överläggningarna och fii sin mening antecknad till
protokollet.

8(11)
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RONNEBY KOMMLINS FORFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID- OCH
KULTURNÄMNDEN

Jäv, avbruten tjänstgöring

4$

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende fiir
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, fär åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.

Yrkanden

ss
När nämnden fiirklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordfiiranden igenom de
yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats konekt.

Ordfiiranden befiister genomgången med ett klubbslag. Därefter fiir inte något yrkande ändras
eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordfiiranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfaffa det
skriftligt.

Deltagande i beslut
6$

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordfiiranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om nämnden fattar det
med acklamation.

Reservation

7$

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren fiire den tidpunkt som
har fastställts for justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

8S

Protokollet justeras av ordforanden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordöranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av foreskrifter m.m.

es
Nämnden ansvarar ftjr aff beslut och ftireskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt
gällande bestämmelser.

e(11)
w
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Delgivning

10$

Delgivning till nämnden sker genom ordforande, lorvaltningschef eller annan som nämnedn
utser.

U ndertecknande av handlingar

11 $

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordftjranden, eller vid fttrfall fiir ordfloranden, av vice ordftjranden och kontrasigneras av en
anställd som nåimnden bestämmer.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

12$

Om varken ordftiranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett
sammanträde, fiir nämnden utse annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet ftinättats,
fullgörs ordft)randes uppgifter av den som har tjänstgjort som ledamot i nämnden längst tid. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordforandens uppgifter av den äldste av
dem.

Motsvarande gäller om ordftiranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordforandens eller övriga presidiets uppgifter.

6 kap. Utskott

Ordförande

1$

Inom ett utskott väljer nämnden ftjr den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordforande och två vice ordfiiranden.

Utskottets arbetsformer

2S

Om ordforanden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är fiirhindrad att fullgöra sitt
uppdrag ft)r längre tid fiir nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare ftir
ordfiiranden fu llgöra dennes uppgifter.

Fyllnadsval

3$

Avgår en ledamot i utskottet, som inte valts proportionellt, ska ffllnadsval snarast forrättas.

u4{
l0 (n).
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Sammanträde och protokoll

4S

Utskoffet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträdet ska också
hållas när ordftiranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöter begär det.
Utskottet fiir handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid utskottssammanträde ska protokoll ftiras.

Utskottets arbetsformer
ss
Vad som foreskrivs i detta reglemente om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av
hinder attnärvaravid nämndens sammanträde och ersättare ftir ordfilrande i nämnden gäller i
tillämpliga delar även ftir utskottet, om inte annat särskilt har foreskrivits.

Utskottet bestämmer utöver vad som foljer av detta reglemente själv sina arbetsformer.

Bered n in gsutskottets u ppg ifter

6$

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör ft)rst redogöras fiir i
beredningsutskottet. Beredningsutskottets ordftirande avgör hur ärenden ska redogöras i
utskottet.

Beredningsutskottet lämnar samtliga ärenden vidare till nämndens ordftirande for fastställande
av dagordning i enlighet med 3 kap. 6 g.

Beredningsutskottet omfaffas ej av bestämmelserna i 6 kap. 4-5 $$ detta reglemente.

Kulturutskottets uppg ifter

7$

De kulturärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av kulturutskoffet om
beredning behövs. Ordforanden, kommundirektören eller ftirvaltningschefen överlämnar sådana
ärenden till utskottet. Ordöranden i utskottet bestämmer foredragningslistan till utskottet.

När ärendet beretts ska kulturutskottet lägga fram forslag till beslut.

Reglementet träder i kraft den I januari 2019.
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