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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande 
Christoffer Stenström (M), 1:e vice 
ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Roger Fredriksson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Anders Bromée (M) 
Lennarth Förberg (M) 
Birgitta Lagerlund (M) 
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Tim Svanberg (C) 
Hillevi Andersson (C) 
Kristina Valtersson (C) 
Mats Paulsson (C) 
Roger Gardell (L) 
Willy Persson (KD) 
Malin Månsson (S) 
Tommy Andersson (S) 
Mikael Karlsson (S) 
Annette Rydell (S) 
Ola Robertsson (S) 

Jan-Eric Wildros (S) 
Ingrid K Karlsson (S) 
Stefan Österhof (S) 
Magnus Pettersson (S) 
Kranislav Miletic (S) 
Lindis Ohlsson (S) 
Peter Bowin (V) 
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Christer Leksell (SD) 
Tomas Lund (SD) 
Nicolas Westrup (SD) 
Rose-Marie  Leksell (SD) 
Magnus Stridh (SD) 
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Anna Carlbrant (RP) 
Thomas Svensson (S) 

Tjänstgörande ersättare Kenth Carlsson (M) tjänstgör istället för Claes Diurhuus (M) 
Nils Nilsson (S) tjänstgör istället för Malin Norfall (S) 
Margaretha Yngvesson (S) tjänstgör istället för Amani El-Ali (S) 
Magnus Johannesson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S) 
Lena Rosén (V) tjänstgör istället för Angela Leyton (V) 
Haide Friberg (SD) tjänstgör istället för Therese Lagerkvist (SD) 
Rune Kronkvist (S) tjänstgör istället för Marie Ohlsson (S) 
Thomas Lähdet (MP) tjänstgör istället för Helena Augustsson (MP) 

Övriga närvarande  

Ersättare Johannes Chen (-) 
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Parentation 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) inleder 

sammanträdet med en parentation för Claes Diurhuus (M). 

En tyst minut avhålls och ” Hallelujah” av Leonard Cohen spelas. 
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§ 271 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av 

dagordningen. 

Ärende tre, ”Ägardirektiv bolagsstämma Ronneby Miljöteknik Energi AB”, 

dras ur.   

Fyra nya ärenden lyfts in efter ärende 29.  

– Fyllnadsval efter Claes Diurhuus (M) ledamot i Ronnebyhus och 

valnämnden. 

– Anhållan om entledigande som ledamot i äldrenämnden, ledamot i 

utbildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i AB 

Ronneby Helsobrunn, Ylva Olsson (SD). 

– Anhållan om entledigande som ersättare i äldrenämnden, Gustav Glans 

(M).  

– Anhållan om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Oscar 

Förberg (M). 

Roger Fredriksson (M) och Malin Månsson (S) utses att justera dagens 

protokoll.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen samt att utse Roger 

Fredriksson (M) och Malin Månsson (S) till att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 272 Dnr 2016-000016 101 

Allmänhetens frågestund 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga frågor har ställts.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 273 Dnr 2016-000404 040 

Ägardirektiv bolagsstämma Ronneby Miljöteknik Energi 
AB 

 

Sammanfattning  

Ärendet utgår.  

________________ 
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§ 274 Dnr 2016-000210 300 

Beslut avseende Hulta förskola 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen kört parallella spår; dels via att ändra detaljplan, dels 

överklaga bygglov för att få igång byggnation av Hulta förskola.  

Medlen som finns tilldelade i budget (2016- 8,775 mkr; 2017 – 25 mkr) 

räcker inte, vilket tidigare informerats kring, till för att genomföra projektet 

varför kompletterande medel om 4 Mkr måste tillföras för år 2016.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att det finns viss möjlighet att kunna nå 

framgång i någon av processerna under 2016 och därmed komma igång med 

projektet. Skulle så vara fallet skulle startbesked krävas för att få ett 

tidsoptimerat genomförande.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att föreslå KS att föreslå KF att: 

Tilldela Tekniska förvaltningen 4 mkr 2016.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dra ur ärendet från dagens 

sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tilldela tekniska 

förvaltningen 5,5 mkr i investeringsmedel år 2016 för genomförande av 

projekt Hulta förskola. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut men med tilläggsyrkandet att paragrafen förklaras 

omedelbart justerad.  
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Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller det samma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilldela tekniska förvaltningen 5,5 mkr i 

investeringsmedel år 2016 för genomförande av projekt Hulta förskola, samt 

förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

William Lavesson 

Ekonomienheten 
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§ 275 Dnr 2016-000453 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
AB Ronneby Helsobrunn, Mikael Karlsson (S) 

 

Sammanfattning  

Mikael Karlsson (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ersättare i AB Ronneby Helsobrunn.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mikael Karlsson (S) från 

uppdraget som ersättare i AB Ronneby Helsobrunn samt att utse Kevin Lill 

(S) som ny ersättare. 

________________ 

Exp: 

Mikael Karlsson 

Kevin Lill 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Personalenheten 
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§ 276 Dnr 2016-000455 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden, Stefan Jönsson (RP) 

 

Sammanfattning  

Stefan Jönsson (RP) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ersättare i utbildningsnämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Carlbrant (RP). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Stefan Jönsson (RP) från 

uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden samt att utse Margareta 

Håkansson (RP) som ny ersättare.  

________________ 

Exp: 

Stefan Jönsson 

Margareta Håkansson 

Utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 

Personalenheten 
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§ 277 Dnr 2016-000398 109 

Anmälan av medborgarförslag: Inte lätt att vara cyklist i 
Ronneby. 

Mats Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag.  

Sammanfattning  

Det är dags att titta över hur cyklister far fram i staden. Eller rättare sagt, 

kontrollera hur man skyltat upp för cyklister. 

Idag saknas det skyltar som talar om att vissa delar är bara till för 

gångtrafikanter. I mina ögon måste vi freda de få rena trottoarer som finns. 

Ett lysande exempel är precis intill stadshuset. Om jag passar den stora 

entrén till stadshuset på cykel för att ta mig till centrum går det alldeles 

perfekt cykla på norrsidan av Kungsgatan, upp till biblioteket. 

Här finns inget som avslöjar att cykelvägen tar andra vägar. Och att 

norrsidan är en ren trottoar, dessutom förstärkt med taktila plattor. 

Samma problem med skyltning kan man se i korsningen Götgatan och 

Vierydsvägen och inte minst Lindblomsvägen och Götgatan. 

Jag vill att man på kommunen tittar över problematiken med skyltningen och 

gör det lättare för oss att ta sig fram i trafiken.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till tekniska förvaltningen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen. 
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§ 278 Dnr 2016-000465 101 

Anmälan av medborgarförslag avseende önskan om 
plats att få framföra fordon för "drifting/burnouts". 

Flera undertecknade ungdomar har genom Ylva Söderstam lämnat in 

följande medborgarförslag.  

Sammanfattning  

Hej. Vi är ett gäng ungdomar i Ronneby som har en önskan.   

Under många års tid, har det pågått "buskörningar" där många blivit väldigt 

arga på oss och polisen bett oss sluta med detta. Boenden i närheten är 

jättearga på oss. Detta stör deras sömn mm då det låter väldigt högt när vi 

kör. Det kommer med stor säkerhet inte att upphöra, då det är nya ungdomar 

som kommer varje år som "ta över" och samma visa med arga människor 

som är störda och så rullar bandet år in och år ut. 

För att detta ska bli så bra som möjligt för alla inblandade, önskar vi ett ställe 

att få hålla till på. Ett ställe där vi kan få köra med våra bilar och "börna" 

UTAN att störa boende eller andra som känner sig störda av oss. 

Kanske finns det något ställe som är tomt där vi kan få vara på laglig väg.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Ylva Söderstam 

Kommunstyrelsen 
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§ 279 Dnr 2016-000017 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga ytterligare medborgarförslag lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 280 Dnr 2016-000324 101 

Fråga ställd till överförmyndarnämndens ordförande 
Krister Holmqvist (C) från tjänstgörande ersättaren 
Rune Kronkvist (S) angående rutiner för agerande vid 
misstankar om oegentligheter 

Rune Kronkvist (S) har lämnat in följande fråga ställd till 

överförmyndarnämndens ordförande Krister Holmqvist (C). 

Sammanfattning  

Med bakgrund på vad som rapporterats i massmedia angående att det finns 

godemän som missbrukar sitt förtroende mot sina klienter, och gör saker som 

kan vara utanför lagens ramar, så vill jag ställa två enkla frågor till 

överförmyndarnämndens ordförande. 

Har ni rutiner hur ni ska agera då misstankar finns om oegentligheter? 

Har ni rutiner för att följa upp samtliga godemän och den förvaltning de 

bedriver för någon klient? 

Detta är en mycket viktig fråga då det rör de mest utsatta personerna i vårt 

samhälle.  

Överförmyndarnämndens ordförande Krister Holmkvist (C) besvarar frågan 

muntligen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Rune Kronkvist (S) och Krister Holmqvist (C). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera frågan och svaret till protokollet.  

________________ 
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§ 281 Dnr 2016-000332 101 

Fråga ställd till ordförande i fritid- och kulturnämnden 
Lena Marhle (L) från kommunfullmäktige ledamoten 
Amani El-Ali Mazloum (S) angående nämndens 
reglemente för bidrag 

Kommunfullmäktigeledamot Amani El-Ali Mazloum (S) har lämnat in 

följande fråga till ordförande i Fritids- och kulturnämnden Lena Marhle (L) 

angående nämndens reglemente för bidrag.  

Sammanfattning  

Den 21 april hade vi uppe på vårt nämndmöte en ansökan från två 

privatpersoner som sökte bidrag för att arrangera "Stadsfesten" på Ronneby 

torg i juni 2016. 

Nämnden återremitterade ärendet då vi inte kunde veta om dessa personer 

sökte som en förening eller som privata näringsidkare. 

Efter återremissen fick vi svaret från förvaltningschefen att dessa personer 

söker som privata näringsidkare. 

Vi avslog ärendet då vårt regelverk säger att privata näringsidkare ej är 

berättigade till ett sådant bidrag. Alla i nämnden var överens om detta fr. 

början. 

Alla var för avslag förutom ordföranden Lena Marhle då hon önskade ett 

förlustbidrag. Så hon tillsammans med några andra valde att reservera sig 

mot beslutet. 

Vi kan ha olika åsikter om detta samt vad det ger Ronneby. Bra evenemang 

är det, ingen tvekan och det är vi inte oense om då vi alla vill lyfta upp och 

marknadsföra vår kommun på allra bästa sätt. 

Men regelverk finns till för att hållas. 

Så min fråga till Lena Marhle är: 

Är det OK att ibland göra undantag från vårt regelverk?  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar att ledamot Amani El-Ali (S) 

lämnat återbud till kvällens sammanträde och yrkar på att ärendet bordläggs.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifallet detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Amani El-Ali 

Lena Marhle 
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§ 282 Dnr 2016-000484 133 

Fråga ställd till Roger Fredriksson (M) från Christer 
Leksell (SD) angående kostnaderna för 
flyktingmottagningen i Ronneby Kommun 

Kommunfullmäktigeledamoten Christer Leksell (SD) har lämnat in följande 

fråga ställd till Roger Fredriksson (M). 

Sammanfattning  

I senaste utskicket av Ronneby Magasinet skriver Roger Fredriksson "Gasen 

i Botten" Ja, botten är väl dit kommunens ekonomi är på väg med den 

flyktingmottagning Ronneby kommun har haft de senaste åren. Du skriver 

också att "När Ronneby växer så betyder det även ökade skatteintäkter och 

ett växande behov av till exempel nya bostäder, skolor och annan 

infrastruktur." 

Nya skolor och bostäder kommer att bli en stor kostnad för kommunen, 

likaså nya lärare, förskolelärare, tolkar, mm.     

Av de flyktingar som kom för 3 år sedan är det endast 10 % som fått ett 

riktigt arbete som de kan leva på. 2014-2016 har ca 1200 flyktingar få PUT 

och ytterligare 800 asylsökande finns i Ronneby som ännu inte fått PUT. Om 

tendensen står sig, att endast 10 % får ett jobb som de kan försörja sig på, 

hur kommer då skattetrycket att bli för Ronnebyborna? 

Ronneby har idag ansvar för 166 ensamkommande barn, varav 29 har PUT. 

Varje ensamkommande kostar i snitt en miljon kronor om året. Detta betalas 

än så länge av staten, med även detta är skattepengar. Nu har regeringen 

dessutom lagt fram ett förslag att minska bidraget med nästan 30 % från 

årsskiftet.  

Det är nu dags för invånarna i Ronneby kommun att få veta fakta om 

kostnaderna för invandringen. 

Sverigedemokraterna i Ronneby vill därför få svar på denna fråga och då vill 

vi att ALLA kostnader relaterade till invandringen skall redovisas. 

För varje person som tas emot får kommunen ett visst bidrag under en 

period. Hur stort är det totala bidraget/person och år? 

Då det efter tre år fortfarande är 90% som står utan arbete och inte klarar sin 

försörjning själva så utgår vi från dessa. Hur mycket kostar det kommunen 

att under ett helt år stå för dennes totala försörjningskostnader inkl. skola, 

vård, sociala aktiviteter och bostad men exkl. undanträngningseffekter?  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att frågan behandlas som en 

interpellation samt att svar på densamma ges på sammanträdet i september.  

Propositionsordning  

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan behandlas som en interpellation samt 

att den besvaras på sammanträdet i september. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson 

Christer Leksell  
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§ 283 Dnr 2016-000018 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga ytterligare frågor lämnat in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 284 Dnr 2016-000466 114 

Interpellation ställd till kommunalrådet Roger 
Fredriksson (M) från gruppledare för Kristdemokraterna 
Willy Persson (KD) angående polisbristen, 
brottsligheten och skadegörelsen i Ronneby Kommun 

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande 

interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M). 

Sammanfattning  

Den polisorganisation som idag gäller och den polissituation med stängd 

polisstation skapar tyvärr ingen trygghet för företag, föreningar och övriga 

invånare. 

Det har varit stölder och skadegörelse i kommunen tidigare och då har 

Företagarna som är representerade i lokala BRÅ kommit med förslag för att 

minska brottsligheten, men tyvärr inte fått något gehör. 

Förslagen är fler synliga poliser dygnet runt, polisstationen öppen dygnet 

runt, lokalt telefonnummer som går att nå dygnet runt för att ta emot 

anmälningar. 

Synliga poliser är naturligtvis mycket brottsförebyggande. Den ohållbara 

situation som nu råder i Ronneby Kommun med inhyrda väktare är ju inte 

acceptabel.  

Är kommunalrådet beredd att snarast verka så att Ronneby Kommun kräver 

av rikspolisstyrelse och regering att fler poliser placeras i Ronneby så vi kan 

få en tryggare stad. 

 

Kommunalrådet Roger Fredriksson (M) har lämnat följande svar. 

Willy Person ställer frågan om undertecknad är beredd att verka så att 

Ronneby kommun kräver av rikspolisstyrelse och regering att fler poliser 

placeras i Ronneby så vi kan få en tryggare stad. 

Ronneby kommun samverkar kontinuerligt med Polismyndigheten på olika 

sätt och påtalar därför brister när vi ser dem. Ronneby kommun är redan idag 

en ort som polisen prioriterar vad gäller närvaro, tyvärr räcker inte det. 

Polismyndigheten har en rad organisatoriska brister idag som har byggts på 

genom åren, det är svårt att nå dem och de har för låg närvaro i vårt 

samhälle. 
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Det krävs kraftfulla åtgärder från den centrala polisledning men också 

utökade resurser från Regering och Riksdag för att komma tillrätta med 

situationen. Jag tror även att det krävs temporära åtgärder såsom 

återinrättande av Beredskapspolisen. 

Som situationen har utvecklats, har jag naturligtvis redan påbörjat arbetet 

med att påverka olika beslutsfattare för att få fler poliser tillgängliga i vår 

kommun. Kommunen som aktör är dock en relativt liten spelare i 

sammanhanget och därför är det viktigt att vi som är förtroendevalda agerar 

gentemot respektive parti. Besluten som behöver tas för att upprätthålla 

förtroendet för rättsstaten kommer att kräva politiska beslut! Jag kommer att 

fortsätta det påbörjade arbetet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Roger Fredriksson (M), 

Willy Persson (KD), Christer Leksell (SD), Kenneth Michaelsson (C), 

Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V), Nicolas 

Westrup (SD) samt Tim Svanberg (C). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) uppmärksammar ledamöterna på att en 

interpellation lämnats in för anmälan till kvällens sammanträde samt att svar 

på den samma lämnats in. Interpellationen och svaret har delgivits 

ledamöterna vid sittande sammanträde..  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell ställer proposition på att interpellationen får 

behandlas ikväll och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen behandlas ikväll samt att 

notera interpellationen och svaret till protokollet. 

________________ 
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§ 285 Dnr 2016-000019 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga ytterligare interpellationer lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 286 Dnr 2014-000282 250 

Besvarande av motion från Kommunfullmäktige 
ledamoten Monia Svensson, (OPOL) gällande fler 
bostader och nybyggnation av förskola i Saxemara 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson har lämnat 

följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Monia Svensson (OPOL) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 

kommunen skall vara mera aktivt i marknadsföringen av kommunen, att 

kommunen skall planera för nya bostadsområden, att möjligheter att förtäta 

befintliga bostadsområden skall utredas, att en ny förskola skall byggas i 

Saxemara samt att ny gång- och cykelväg skall byggas mellan Saxemara och 

Järnevik/Bräkne Hoby.  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till miljö- och byggnadsnämnden samt 

utbildningsnämnden. 

Av miljö- och byggnadsnämndens protokoll framgår följande: ”Kommunen 

har de senaste åren planerat för ett stort antal hustomter i bl.a. Droppemåla, 

Slättenäs, Aspan och Ronneby. Arbetet med en ny översiktsplan har också 

påbörjats. I det arbetet ingår en bostadsförsörjningsplan som bl.a. skall peka 

ut områden för nya flerfamiljshus och utreda möjligheterna till förtätning av 

befintliga bostadsområden. Något uppdrag att inleda arbeta med en ny 

detaljplan för Saxemara har inte kommit fram till nämnden ännu men behov 

komma att utredas inom översiktsplanen. Samma sak gäller de föreslagna 

gång- och cykelvägar.” 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att man är positiv till att föreslagets 

synpunkter tas med i det pågående översiktsplanearbetet. 

Av utbildningsnämnden yttrande från oktober 2015 framgår att en utredning 

kommer att tillsättas av förvaltningschefen inom kort, med översyn av 

platstillgången i förskola och grundskola totalt i kommunen. Behoven i 

Saxemara förskola och grundskola kommer då att ingå i utredningen och 

utredas. Denna utredning är genomförd och har bl a resulterat i ett förslag till 

en ny skola i de centrala delarna av Ronneby. Genomförs förlaget innebär 

det att det frigörs utrymme på Saxamaraskolan som kan användas för 

förskolan. 

Kommunen framför i dialog med Trafikverket var behov finns för gång-och 

cykelvägar på det statliga vägnätet. Prioritering av vilka gång- och 
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cykelvägar som ska byggas görs i länstransportplanen som antas av Region 

Blekinge. Prioriterade gång- och cykelvägar i nvarande länstransportplan 

2014-2025 är Johannishus - Listerby, Ronneby-Gärestad. Gärestad-Listerby 

samt Vierydsvägen mellan Granitvägen och Spjälkövägen. 

Mot bakgrund av av ovanstående redovisning föreslås motionen vara 

besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen vara besvarad med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad med ovanstående yttranden från utbildningsnämnden och 

miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med 

ovanstående yttranden från utbildningsnämnden och miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Monia Svensson  
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§ 287 Dnr 2013-000058 2013-02-18 

N-E Mattsson och Helena Augustsson Miljöpartiet De 
Gröna 

Miljöutvecklare Camilla Norman har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

I inkommen motion yrkas att nya förskolan Hulta förses med både solvärme 

och sol-el. Att man därtill ansluter/förbereder för fjärrvärme som 

komplement under 5 vinter månader för uppvärmning och varmvatten. Att 

sol-elen nettodebiteras samt att ”effekttaxa“ för el utarbetas för årets alla 

månader (med förhöjd effekttaxa under 5 vintermånader)  dagtid från kl 

07.00-19.00 (vardagar)  att ingen rörlig nätavgift (alltså 0-taxa) tas ut övrig 

tid (inklusive aftnar och röd dygn) Detta är en modern taxesättning. el 

utarbetas Tekniska förvaltningen håller just nu på att förbereda projektering 

av Hulta förskola för att kunna upphandla den dagen som bygglovet eller 

detaljplaner vinner laga kraft. Vi lägger väldigt stor vikt vid att få en bra/låg 

energi optimering av anläggningen och under projekteringen som pågår just 

nu. Tekniska förvaltningen kommer i projekteringen att väga in förslagna 

åtgärder för att uppnå bästa resultat utifrån C2C. 

 

Efter samtal med William Lavesson från tekniska förvaltningen 2016-06-

01anger han följande: Förskolans placering enligt C2C är i skogen. 

Förskolan kommer därför att ha för mycket beskuggning från omgivande 

träd så att solpaneler ej blir effektiva. Förskolan kommer att byggas med 

energikrav enligt Miljöbyggnad guld vilket innebär höga krav på 

energieffektivitet på byggnadens material och utformning. Fjärrvärme 

kommer att installeras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen är 

besvarad utifrån inkommit yttrande ifrån tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad i och med yttrandet ifrån tekniska förvaltningen. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad i och med 

yttrandet ifrån tekniska förvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Nils-Erik Mattsson 

Helena Augustsson 
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§ 288 Dnr 2016-000359 287 

Investering Kv. Åke och Kalleberga 38:1 

 

Sammanfattning  

Protokoll Ronnebyhus 2016-05-24 § 25: 

Kv. Åke 

Investeringen omfattar ombyggnation av del av Kv. Åke. Outnyttj ade 

lokalytor omvandlas till 3 st. nya lägenheter och l st. ny biografsalong. Nytt 

värme- och ventilationssystem dimensioneras så att bristfälligt befintligt 

systern i lägenheterna på plan 2 kan ersättas. Brandskyddsâtgärder vidtas i 

källarplan och fler forrådsutrymmen för uthyrning tillskapas. Investeringen 

omfattar 2,5 mnkr för biosalongen och 3 mnkr för de 3 st. nya lägenheterna. 

Kalleberga 3 8:1 

Investeringen omfattar ombyggnation av outnyttjade lokalytor som 

omvandlas till 2 st. nya lägenheter och fler förrådsutrynnnen för uthyrning 

tillskapas. Investeringen omfattar 1,8 mnkr. 

Total investeringsvolym 7,3 mnkr. 

Investeringarna finansieras med egna medel. Inga nya lån tas upp i samband 

med investeringarna. Investeringarna belastar således inte kommunens 

belåningsutrynnne. Kommunfullmäktige skall godkänna investeringarna då 

de ligger utanför beslutad investeringsbudget. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna investeringarna på 7,3 mnkr 

att tillsända investeringsbeslutet till kommunfullmäktige for godkännande.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-06-15 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna investeringar på 7,3 mnkr för ombyggnation av outnyttjade 

lokalytor som omvandlas till 2 st. nya lägenheter och fler förrådsutrymmen 

för uthyrning tillskapas. Investeringen omfattar 1,8 mnkr. 

Total investeringsvolym 7,3 mnkr. 

- investeringarna finansieras med Ronnebyhus egna medel. Inga nya lån tas 

upp i samband med investeringarna. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S) 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar på att första attsatsen i kommunstyrelsens 

förslag till beslut omformuleras så att det framgår att investeringarna på 7,3 

mnkr omfattar 5 st. nya lägenheter istället för 2.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger två förslag till 

beslut. Kommunstyrelsens förslag till beslut samt Tommy Anderssons (S) 

yrkande och ställer dessa mot varandra, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Tommy Anderssons (S) yrkande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna investeringar på 7,3 mnkr för ombyggnation av outnyttjade 

lokalytor som omvandlas till 5 st. nya lägenheter, 1 st. ny biografsalong och 

fler förrådsutrymmen för uthyrning tillskapas. 

Total investeringsvolym 7,3 mnkr. 

- investeringarna finansieras med Ronnebyhus egna medel. Inga nya lån tas 

upp i samband med investeringarna. 

________________ 

Exp: 

Ronnebyhus 
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§ 289 Dnr 2016-000360 299 

Investering förskola Fruktgårdarna 

 

Sammanfattning  

Protokoll Ronnebyhus 2016-05-24 § 26: 

Investering förskola Fruktgårdarna 

Kommunfullmäktige har 2016-01-28 § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-24 Dm: 2016:26' 

godkänt att utbildningsnämnden tecknar 10-årigt hyresavtal med AB 

Ronnebyhus gällande ny förskola på cirka 320 kvm. Nya förskolan skall 

byggas i nära anslutning till Mumindalens förskola på Fruktgårdarna. 

Investeringen omfattar 5,9 mnkr. 

Total investeringsvolym 5,9 mnkr. 

Investeringen finansieras med egna medel. Inget nytt lån tas upp i samband 

med investeringen. Investeringen belastar således inte kommunens 

belåningsutrymme. Kommunfullmäktige skall godkänna investeringen då de 

ligger utanför beslutad investeringsbudget. 

Styrelsen beslutade 

att godkänna investeringen på 5,9 mnkr 

att tillsända investeringsbeslutet till kommunfullmäktige för godkännande 

Kommunstyrelsens beslut 2016-06-15 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna investeringen på 5,9 mnkr för förskola Fruktgårdarna. 

Total investeringsvolym 5,9 mnkr. 

- investeringarna finansieras med Ronnebyhus egna medel. Inga nya lån tas 

upp i samband med investeringarna. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna investeringen på 5,9 mnkr för förskola Fruktgårdarna. 

Total investeringsvolym 5,9 mnkr. 

- investeringarna finansieras med Ronnebyhus egna medel. Inga nya lån tas 

upp i samband med investeringarna. 

________________ 

Exp: 

Ronnebyhus 
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§ 290 Dnr 2016-000272 011 

Landsbygdspolitiskt program, handlingsplaner 2016-
2019 

Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

På uppdrag har nya handlingsplaner kopplade till Ronneby kommuns 

Landsbygdspolitiska program tagits fram och förväntas nu utgöra 

fortsättning på kommunens arbete med ovannämnda program. En kortfattade 

sammanfattande slutrapport av arbetet med förra periodens handlingsplaner 

lämnas också tillsammans med aktuell befolkningsstatistik.  

Bedömning 

Kommunen har valt att ytterligare förstärka arbetet med landsbygdens 

utveckling och därmed också visa på landsbygdens betydelse genom att 

inrätta en heltidstjänst inom landsbygdsutveckling. 

 Planerna som nu lämnas till beslut är framtagna under 

landsbygdsutvecklarens ledning och ansvar i nära samarbete med 

Landsbygdssamrådet. Samrådet leds av Ronneby kommunbygderåd och där 

ingår också representanter från Blekingepärlor, Bygd i samverkan och 

Blomstrande bygden.  

 Arbetet med planernas genomförande kommer också det att göras i nära 

samarbete med Landsbygdssamrådet och berörda förvaltningar.  

 Sammanfattningsvis visar utvärderingen av förra perioden att en förbättring 

av organisationen kring planernas genomförande var önskvärd. Detta är 

åtgärdat och ny arbetsmetod redovisas i de nya planerna. Många av 

punkterna är avklarade, några återstår och nya önskemål har tillkommit. Vi 

kan också konstatera att arbetet med att skapa delaktighet och dialog med 

ortsbefolkning har varit och är fortfarande värdefullt. Detta har skapat 

möjlighet, inte mins i arbetet med att ta fram kommunens 

Grönstrukturplaner.  

Förslag till beslut 

Ny handlingsplan antas av Kommunfullmäktige  

Uppföljning av arbetet med handlingsplanen redovisas årligen.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, efter föreslagna revideringar, 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera rapporten till 

protokollet och godkänna ny handlingsplan 2016-2019 för 

Landsbygdspolitiskt program. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

handlingsplaner för Landsbygdspolitiskt program år 2016-2019 samt att 

arbetet med handlingsplanen redovisas årligen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Malin Månsson (S), Kenneth 

Michaelsson (C) och Erik Ohlsson (V). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) och Erik Ohlsson (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplaner för 

Landsbygdspolitiskt program år 2016-2019 samt att arbetet med 

handlingsplanen redovisas årligen. 

________________ 

Exp: 

Ebon Kaisajuntti 
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§ 291 Dnr 2016-000231 700 

Redovisning av utökning av antalet fältsekreterare i 
samband med budgetarbetet 2014 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

I samband med budgetarbetet 2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta 

en tredje fältsekreterartjänst inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Inrättandet av tjänsten föregicks inte av utredning och förslag från 

Socialförvaltningens sida. 

2014 skrev förvaltningen en skrivelse till Socialnämnden för att lyfta den 

ansträngda personalsituationen på Råd och Stöd familj. Personalen upplevde 

sin arbetssituation inom det öppna arbetet med barn och deras familjer som 

mycket ansträngd. Förvaltningen genomförde en utredning som resulterade i 

ett antal alternativa förslag till Socialnämnden. 

Utredningen visade att det fanns en möjlighet att omvandla den nyinrättade 

tjänsten till en behandlartjänst. Antalet ärenden hade under de senaste åren 

sjunkit. 

Vidare har det visat sig att antalet placeringsdygn har minskat, vilket kan 

bero på att förvaltningen förstärkt öppenvården med en behandlartjänst. 

Viktigt i sammanhanget är dessutom att förvaltningen försäkrar sig om att 

man verkställer fattade beslut för att undvika rapportering av ej verkställda 

beslut. 

Under 2016 och till dags dato har ingen förändring skett varvid förvaltningen 

bedömer att bästa resursanvändandet tillgodoses genom att tjänsten förblir 

kvar inom öppenvården  

Avstämning angående behovet ska ske årligen.  

Förslag till beslut 

Att lämna ovanstående redogörelse till kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen men att framföra att 

kommunstyrelsen fortfarande ser behovet av utökat antal fältsekreterare och 

att det förebyggande arbetet förstärks. 
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Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- notera återrapporteringen samt upplysa socialnämnden att 

kommunfullmäktige fortfarande ser behovet av utökat antal fältsekreterare 

och att det förebyggande arbetet förstärks. 

-Kommunfullmäktige fasthåller tidigare fattat beslut gällande utökat antal 

fältsekreterare. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S), Erik Ohlsson (V) 

och Tim Svanberg (C). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att det i andra attsatsen i förslag till beslut från 

kommunstyrelsen läggs till ”[…] och tydligt markerar att 

kommunfullmäktiges beslut ska följas”. 

Erik Ohlsson (V) yrkar bifall till Roger Gardells (L) yrkande.  

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag till beslut vad gäller första attsatsen och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger Gardells (L) 

yrkande vad gäller andra attsatsen, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(69) 
2016-08-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- notera återrapporteringen samt upplysa socialnämnden att 

kommunfullmäktige fortfarande ser behovet av utökat antal fältsekreterare 

och att det förebyggande arbetet förstärks. 

-fasthålla tidigare fattat beslut gällande utökat antal fältsekreterare och 

tydligt markera att kommunfullmäktiges beslut ska följas. 

_______________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 292 Dnr 2016-000154 009 

KKIK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) 2015 

 

Sammanfattning  

I bifogade handlingar presenteras Ronnebys resultat i KKIK (Kommunernas 

Kvalitet i Korthet), både historiskt och jämförande med andra kommuner. 

KKIK har funnits i landet snart tio år. Det startade upp som ett litet projekt i 

samarbete mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och några 

kommuner. I dag deltar ca 240 kommuner i undersökningen. KKIK 

innehåller ca 40 kvalitativa nyckeltal som sprider sig över de flesta av 

kommunens verksamheter. 

Ronneby har under ett antal år följt utvecklingen. De flesta resultaten är av 

genomsnittlig karaktär men det finns nyckeltal som sticker ut både positivt 

och negativt. Generellt är det ganska små förändringar mellan åren. 

Den 1 februari 2016 bjöd Ronneby in en föreläsare från SKL med 

expertkunskaper inom resultatstyrning och KKIK. Ca 35 ledande politiker 

och ledande tjänstemän deltog under dagen. Ett syfte med dagen var att 

sprida kunskap kring KKIK, hur måtten kan användas (t ex i 

resultatstyrningen) och inspirera till förbättringsarbete i kommunen. 

SKL gav 2014 ut en publikation med titeln ”Hur gör vi det bättre – 

framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunernas Kvalitet i 

Korthet”. Skriften ger inspiration och tankar kring hur kommunerna kan 

arbeta med förbättringsarbete.  

Det är viktigt att ta ställning kring vad kommunen ska fokusera på och vad 

man vill uppnå. Vad är viktigt för oss? Att förbättra vissa mätetal räcker med 

en arbetsinsats t ex tillgänglighet via e-post och telefoni. Andra mätetal 

kräver omprioriteringar i verksamheten och/eller ökade resurser t ex antal 

barn per personal i kommunens förskolor. Till sist finns det mätetal där även 

andra aktörer eller händelser i samhället påverkar t ex hur trygga 

kommunens invånare känner sig.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefsgruppen att 

arbeta vidare med KKIK och 2015 års resultat i syfte att förbättra 

kommunens värden.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 

förvaltningschefsgruppen i uppdrag att utvärdera resultatet och ta fram 

förslag till åtgärder som bör vidtas med anledning av resultatet. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- uppdra åt förvaltningschefsgruppen att arbeta vidare med KKIK och 2015 

års resultat i syfte att förbättra kommunens värden för vidare rapportering till 

nämnderna. 

- Av nämnden vidtagna åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen i 

december 2016. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlsson (V), Roger Fredriksson (M), Bo Johansson 

(S), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), Lennart Förberg (M), 

Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Margareta Yngvesson (S) samt 

Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M), Lennart Förberg (M) och Kenneth Michaelsson (C) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Margaretha Yngvesson (S) yrkar med anledning av första attsatsen på 

följande lydelse; ” kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt nämnderna att 

utvärdera resultatet och rapportera eventuella åtgärder” samt med anledning 

av andra attsatsen på följande lydelse; ” Av nämnden eventuellt vidtagna 

åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen i december 2016”.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger två förslag 

till beslut vad avser första attsatsen i kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Dels kommunstyrelsens förslag samt Margareta Yngvessons (S) yrkande och 

ställer proposition på detsamma, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall till Margareta Yngvessons (S) yrkande.  

 

Omröstningsresultat 1 

Efter företagen omröstning avges till detta protokoll bifogad bilaga B, 

tjugotre (23) ja-röster, tjugotre (23) nej-röster och tre (3) är frånvarande. 
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Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) finner genom sin utslagsröst att 

kommunfullmäktige bifaller Margareta Yngvessons (S) yrkande vad avser 

första attsatsen i förslag till beslut.  

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger två förslag 

till beslut vad avser andra attsatsen i kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut samt Margareta Yngvessons (S) 

yrkande och ställer proposition på detsamma, bifall mot avslag, och finner 

att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall till Margareta Yngvessons (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 2 

Efter företagen omröstning avges till detta protokoll bifogad bilaga C, 

tjugotre (23) ja-röster, tjugotre (23) nej-röster och tre (3) är frånvarande. 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) finner genom sin utslagsröst att 

kommunfullmäktige bifaller Margareta Yngvessons (S) yrkande vad avser 

andra attsatsen i kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- uppdra åt nämnderna att utvärdera resultatet och rapportera eventuella 

åtgärder. 

- av nämnden eventuellt vidtagna åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen i 

december 2016 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 
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§ 293 Dnr 2016-000230 359 

Besvarande av motion angående tömningsanläggning 
för husbilar och husvagnar, Sverigedemokraterna  

Miljösamordnare Karin Lundberg vid kommunledningsförvaltningen har 

lämnat följande beslutsförslag.  

Sammanfattning  

En motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående 

tömningsstation för husbilar och husvagnar 

Bedömning 

Utdrag från förslagstext 

I Ronneby finns idag bara ett ställe där septiktankar från husbilar och 

husvagnar kan tömmas, nämligen vid Ekenäs. Här kan bara löstagbara tankar 

tömmas och de som har fasta stora septiktankar som t ex större husbilar blir 

av kommunen hänvisade till reningsverket som inte har öppet kvällar och 

helger och dessutom gäller inte försäkringen innanför grindarna. 

Förslagsställaren menar att Ronneby pga. avsaknad av tömningsstation 

riskerar att gå miste om turister som då söker sig till andra städer. Ronneby 

Miljö och Teknik AB hänvisar till att det är Ronneby kommuns uppgift att 

ordna tömningsanläggning för husbilar. 

Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att: 

- Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

snarast anlägga en tömningsanläggning för husbilar/husvagnar på lämplig 

plats tex vid 

uppställningsplatsen i hamnen eller vid Rönninge eller annan lämplig plats. 

- Om detta ärende inte faller under Fritids- och kulturförvaltningen tillse att 

lämning förvaltning får uppdraget. 

                         

Fritid och kulturförvaltningens yttrande   

Tekniska förvaltningen har redan anordnat en servicestation för husbilar och 

husvagnar. 

Sjutton nya ställplatser för husbilar finns idag på Rönninge. Dessutom finns 

en servicestation där husbilsägarna kan fylla på dricksvatten och tömma 

gråvatten dvs. disk och tvättvatten. De kan också tömma toalettavfall. 

Avloppet går direkt till reningsverket.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(69) 
2016-08-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Eftersom tekniska förvaltningen har anordnat en servicestation med 

tömningsmöjligheter för husbilar och husvagnar så anses motionen vara 

besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att motion angående tömningsanläggning för 

husbilar och husvagnar anses besvarad efter som tekniska förvaltningen 

redan anordnat en servicestation i Rönninge med möjlighet att tömma 

tolettavfall.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motion angående 

tömningsanläggning för husbilar och husvagnar anses besvarad efter som 

tekniska förvaltningen redan anordnat en servicestation i Rönninge med 

möjlighet att tömma toalettavfall. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motion angående tömningsanläggning för 

husbilar och husvagnar anses besvarad efter som tekniska förvaltningen 

redan anordnat en servicestation i Rönninge med möjlighet att tömma 

toalettavfall. 

________________ 

Exp: 

Christer Leksell  
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§ 294 Dnr 2016-000138 109 

Besvarande av medborgaförslag om att anordna en 
fritids och trivselmässa 

Utredare Hanna Grahn vid kommunledningsförvaltningen har lämnat 

följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

I inkommet medborgarförslag föreslås Ronneby kommun arrangera en fritids 

och trivselmässa där blivande och nya Ronnebybor välkomnas tillsammans 

med kommuninnevånare och andra intresserade. 

En årlig mässa föreslås anordnas på Blekinge Convention Center med 

aktiviteter i den angränsande Brunnsparken. Mässan anses ge Ronneby 

kommun, likväl som föreningar, nöjesarrangörer samt frivilligorganisationer, 

tillfälle att visa upp sitt utbud av fritidsaktiviteter och rekreations 

möjligheter.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss hos fritid- och kulturnämnden vars 

förvaltning yttrar följande: 

Fritid- och kulturförvaltningen ser positivt på ett arrangemang enligt 

motionärens intentioner. Rådande personalsituation på förvaltningen samt 

pågående process att omorganisera information och turism medför att de inte 

ser någon möjlighet att genomföra en mässa av detta slag i den närmsta 

framtiden. Förvaltningen föreslår att frågan tas med när den nya 

organisationen är fastlagd och att den tas som en del i ett mer långsiktigt 

strategiskt arbete kopplat till kommunen som en attraktiv arbetsgivare. En 

arbetsgrupp föreslås tillsättas med representanter för näringsliv, information 

samt fritid- och kulturförvaltningen. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar 2016-05-19 § 85 att föreslå 

kommunfullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget under förutsättning att 

en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsätts i syfte att arbeta fram ett 

förslag som är strategiskt och långsiktigt.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid planering av 

framtida strategiskt arbete samt 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till rådande personalsituation 

och pågående omorganisation.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid planering av framtida 

strategiskt arbete. 

- avslå medborgarförslaget med hänvisning till rådande personalsituation och 

pågående omorganisation. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid planering av framtida 

strategiskt arbete. 

- avslå medborgarförslaget med hänvisning till rådande personalsituation och 

pågående omorganisation. 

________________ 

Exp: 

Ulf Alhstedt  

Fritid- och kulturnämnden 
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§ 295 Dnr 2016-000106 109 

Besvarande av medborgarförslag - Nybygge av 
äldreboende 

Utredare Hanna Grahn vid kommunledningsförvaltningen har lämnat 

följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Margareta Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag avseende 

nybyggnation av äldreboende i Johannishus. 

I medborgarförslaget föreslås området bakom ICA Nära vara en lämplig 

plats för byggnation av nytt äldreboende då de som är tillräckligt pigga ges 

möjlighet till social kontakt och möjlighet handla och sköta sina post- och 

apoteksärenden på ICA Nära. 

En fördel ses även i att personal som är stationerad på äldreboendet även ges 

möjlighet att sköta de boende med behov av hjälp som bor i de närliggande 

hyreslägenheterna. Äldrevården anses kunna spara in delar av sina bilresor 

och därmed också miljön.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss hos äldrenämnden vilka yttrar 

följande: 

Äldrenämnden beslutar att hänvisa till ärende diarienummer 2015 – 000151 

där nämnden 2016-04-11 § 45 beslutat att föreslå ombyggnation av Ålycke 

enligt tidigare antagen plan. 

Äldrenämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen och föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge Ronnebyhus i 

uppdrag att, i nära samarbete med äldreförvaltningen, utarbeta en tidsplan för 

en ombyggnad av Ålycke. I samarbetet skall ingå utformning av 

ombyggnaden. Nya beräkningar av de budgetmässiga konsekvenserna 

liksom påverkan på hyresnivåerna, skall också göras. Ronnebyhus skall, på 

sedvanligt sätt, ansöka hos kommunfullmäktige att få göra investeringen. 

Äldrenämnden anser, med hänvisning till pågående ärende avseende 

ombyggnation av Ålycke, medborgarförslaget vara besvarat.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att i fortsatt arbete beakta intentionen i inkommet 

medborgarförslag samt att med hänvisning till pågående ärende om 

ombyggnation av äldreboendet Ålycke anse medborgarförslaget vara 

besvarat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att i fortsatt arbete beakta intentionen i 

medborgarförslaget samt att med hänvisning till pågående ärende om 

ombyggnation av äldreboendet Ålycke anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarad. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarad. 

________________ 

Exp: 

Margareta Nilsson. 
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§ 296 Dnr 2016-000269 109 

Besvarande av medborgarförslag - Återplantering av 
prydnadsträd på Vierydsvägen 

Miljösamordnare Karin Lundberg vid kommunledningsförvaltningen har 

lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Tine Bothun har inkommit med ett medborgarförslag om återplantering av 

prydnadsträd på Vierydsvägen nr 38-44.  

Bedömning 

En rad av prydnadsträd på 18-20 st. har tagits bort p.g.a ålder och sjukdom. 

Förslagsställaren föreslår plantering av nya träd i lagom storlek på platsen 

för att undvika en utarmning av Ronneby som trädgårdsstad. Lämpligt är 

träd som blommar på våren och /eller har bär på hösten. 

Tekniska förvaltningen skriver i sitt yttrande att de planerar att börjar med att 

plantera 6 st träd och avråder från att plantera träd vid parkeringen. Men om 

det ska finnas träd där så är det lämpligt med 4-5 st. 

Det trädslag som förordas av tekniska förvaltningen är Österrikisk oxel 

Sorbus austriaca. Fk Gottsunda E. Kostnad per träd är ca 6000 kr. 

Österrikisk oxel blir 10 - 12 m. högt och har mörkgrönt bladverk med gråvit 

filthårig undersida. Gul-gulbrun höstfärg. Riklig fruktsättning, lysande röda 

som sitter kvar länge. Passar bra som träd i stadsmiljö och trånga utrymmen. 

Trädet är motståndskraftig mot skorv till skillnad från  svensk oxel Sorbus 

intermedia E . 

Epidemiska sjukdomar blir ett allt större problem för allt fler trädarter därför 

bör långsiktigt uthålliga planteringar byggas upp med en variation av arter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att  

• bifalla medborgarförslaget om återplantering av prydnadsträd  

samt  

• ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inom budgeterade 

medel få till en långsiktigt hållbar plantering genom att välja olika trädslag.  
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Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- bifalla medborgarförslaget om återplantering av prydnadsträd samt  

- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inom budgeterade medel få till en 

långsiktigt hållbar plantering genom att välja olika trädslag. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- bifalla medborgarförslaget om återplantering av prydnadsträd samt  

- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inom budgeterade medel få till en 

långsiktigt hållbar plantering genom att välja olika trädslag. 

________________ 

Exp: 

Tine Bothun 

Tekniska förvaltningen 
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§ 297 Dnr 2014-000376 109 

Besvarande av medborgarförslag från Hans Hedström 
angående förbättring av Ekenäs badplats 

Utredare Hanna Grahn vid kommunledningsförvaltningen har lämnat 

följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Hans Hedström har inkommit med medborgarförslag angående förbättring 

av Ekenäs badplats.  

Badande vid Ekenäs badplats har under många år uttryckt klagomål på 

badplatsens bottenförhållande i den södra delen av badplatsen. Enligt 

föreningens analys beror den dåliga botten, med ett tjockt lager av humus, på 

att humusrester förs med utgående vatten från innanför liggande Kärreviken. 

Föreningen föreslår att kommunen öppnar upp ut-/inlopp till Kärreviken till 

en 3-4 meter bred fåra och samtidigt rätar ut fåran så att utgående vatten kan 

strömma rakt ut i öppet vatten. I samband med denna åtgärd borde även 

gångvägen höjas så att det stora antal gånger då passagen inte kan användas 

pga översvämning minskar  

Åtgärd anses ge en attraktivare badplats och minskad problem med erosion 

av gångväg.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss hos miljö- och byggnadsnämnden, 

fritid- och kulturnämnden samt tekniska förvaltningen vilka yttrar följande: 

 

”Miljö- och byggnadsnämnden menar i sitt remissyttrande att förslaget inte 

strider mot gällande detaljplan men att en eventuell ändring av detaljplanen 

har aktualiserats i samband med kommunens förvärv av Droppemåla 1:46 

och möjligheterna att utöka den närliggande Campingen. Åtgärderna som 

pekas ut i förslaget kräver samråd med Länsstyrelsen på grund av 

förekomsten av en fridlyst art samt tillstånd krävs för vattenverksamhet.” 

 

”Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom medborgarförslagets intention 

och ser gärna att upprensning och breddning av in- och utlopp genomförs.” 

 

”Tekniska förvaltningen är positiv till redovisat förslag vilket bedöms 

förbättra genomströmningen markant. Förvaltningen anser dock att aktuell 
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åtgärd kan genomföras som en smalare passage med ca 2 meters fri bredd 

vid normalvattennivå, utan att detta riskerar vattenströmningen, varvid 

befintlig bro kan bibehållas. 

Förvaltningen har haft samråd med länsstyrelsen som hänvisar till att 

samtliga åtgärder i vattenområdet minst skall föregås av anmälan om 

vattenverksamhet. Om ytterligare tillstånd krävs bedöms då komplett 

ansökan om åtgärd lämnas in. 

Kostnadsbedömning att rensa befintlig kanal samt genomföra ny sträckning 

väster om bron till en öst-västlig kanal med bredd om ca 2 meter bedöms till 

ca 150 tkr. Skall, i enlighet med inlämnat förslag, ytterligare breddning 

genomföras till upp mot 3-4 meters fri bredd tillkommer dels kostnad för ny 

gångbro (inkl. fundament) om drygt 200 tkr samt extra Schakt-

/muddringskostnader om ca 100 tkr, dvs totalt ca 450 tkr. Till båda förslagen 

kan utredningskostnader krävas baserat på krav från myndighet.  

Om åtgärd skall genomföras krävs tilldelning av investeringsmedel varför 

detta i sådana fall föreslås hänskjutas till kommande budgetberedningar.”  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att hänskjuta ärendet med dess två tillvägagångsalternativ till 

budgetberedning 2017.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Remittera ärendet  

- uppdra nämnderna att inkomma med yttrande från länsstyrelsen Blekinge 

eller redogörelse av samtal med länsstyrelsen Blekinge.¨ 

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- remittera ärendet till tekniska förvaltningen  

- uppdra tekniska förvaltningen att kontakta länsstyrelsen Blekinge och 

återrapportera till kommunstyrelsen 

- dra tillbaka Tommy Anderssons (S) framförda yrkande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2015-05-11 
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Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut 2016-06-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- uppdra miljö- och byggnadsnämnden att genomföra samråd med 

Länsstyrelsen. 

-miljö och byggnadsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen 

och fritid- och kulturförvaltningen utreda förslagets kostnad och konsekvens. 

- hänskjuta frågan om prioritering till budgetberedningen. 

- med ovanstående anse motionen vara besvarad. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

hänskjuta ärendet med dess två tillvägagångsalternativ till budgetberedning 

2017. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

hänskjuta ärendet med dess två tillvägagångsalternativ till budgetberedning 

2017. 

________________ 

Exp: 

Hans Hedström 

Budgetberedningen 
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§ 298 Dnr 2016-000335 022 

Äskande av medel, Fritid och kultur 

Förvaltningschef Thomas Andersson har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Det finns behov av förstärkningar på fritid-och kultur inom tre områden. 

l. Den centrala staben har varit underbemannad under en längre tid på grund 

av långtidssjukskrivningar. Delvis har detta avhj älpts med förstärkning av 

personal som gått i pension men som stöttat verksamheten som timanställda. 

Trots detta ligger staben efter med ett antal arbetsuppgifter. En revision visar 

att har ett stort behov av att se över samtliga avtal samt att säkerställa 

kvalitet och rutiner för detta. Förvaltningen föreslår att vi anställer en vikarie 

på 50 % under 6 månader i syfte att frigöra tid för ordinarie anställda att 

genomföra de uppgifter som ligger efter i tid. Kostnad 100’ kr. I summan 

ingår eventuella bidrag från arbetsfömedlingen. 

 

2. Fritidsgårdensverksamheten har expanderat under 2015 och framåt. 

Mycket på grund av antalen nyanlända. Verksamheten har utökats med fler 

aktiviteter. I år kommer fritidsgården vara öppen hela sommaren samt att 

många fler aktiviteter är planerade. Personalen är förstärkt med kulturtolkar. 

Med hjälp av statliga medel finns det möjlighet att utveckla och utvidga 

verksamheten. Projektet Aktivera 

Mera pågår under ledning av två anställa på UF i tätt samarbete med Fo K. 

Idag är en arbetsledare anställd på fritidsgården i en rehab situation på 50 %, 

vilket inte är hållbart om verksamheten ska utvecklas. Vi föreslår att vi 

anställer en verksamhetsansvarig med ett chefsuppdrag på halvtid i 

kombination med arbete som fritidsledare. Huvuduppdrag blir att utveckla 

verksamheten i stort. Förvaltningen föreslår att tjänsten i år finansieras 

genom integrationspengar för att 20l7 ingå i budgetramen. Kostnad 2016: 25 

0’ kr. Ramförstärkning 2017: 500’ kr.  

 

3.Biblioteket: Förvaltningen föreslår att en ny bibliotekarietjänst tillsätts med 

fokus på mångspråksarbete för barn, unga och vuxna inom hela 

biblioteksorganisationen. Det har uppstått nya verksamhets- och 

utvecklingsbehov med anledning av våra nyanlända. Förvaltningen föreslår 

en tillsättning av en tillsvidaretjänst på heltid med ett mångkulturellt fokus 

från hösten. Tjänsten förslås finansieras med integrationsmedel i år. En 

ramförstärkning med 500” krävs för 2017.  
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Bedömning 

Förvaltningen bedömning är att dessa förstärkningar är nödvändiga för att 

möta de förändringar i demografin som skett de senaste åren, samt för att 

kunna utveckla verksamheterna och säkerställa en god kvalitet. Det handlar 

om att skapa en stabil organisatorisk arbetsmiljö.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden för föreslår kommunstyrelsen 

-att bevilja en tillfällig förstärkning av staben på FoK på 50% under 6 

månader till en kostnad av 70°kr. 

-att bevilja tillsättande av en verksamhetschef för fritidsgårdsverksamheten 

på 50% i kombination med fritidsledaruppdrag på 50%. Finansiering 2016 

genomintegrationsmedel 250’ kr. Ramförstärkning 2017 med 500’kr. 

Lämnas till budgetberedning 2017. 

-att bevilja tillsättande av en bibliotekarietjänst med mångspråkig inriktning 

på heltid från augusti. Finansiering 2016 genom integrationsmedel 250’ kr. 

Ramförstärkning 2017 och med 500’ kr. Lämnas till budgetberedning 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- bevilja tillsättande av en verksamhetschef för fritidsgårdsverksamheten på 

50% i kombination med fritidsledaruppdrag på 50%. Finansiering år 2016 

sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande. 

-bevilja tillsättande av en bibliotekarietjänst med flerspråkig inriktning på 

heltid från augusti. Finansiering år 2016 genom tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagande.  

- äskanden gällande år 2017 överlämnas till budgetberedningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar med anledning av tredje attsatsen, att äskanden 

gällande år 2017 överlämnas till budgetberedningen, att dessa tjänster bör 

tillsättas genom tidsbegränsade anställningar och inte 

tillsvidareanställningar. 

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

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Nicolas Westrup 

(SD) yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- bevilja tillsättande av en verksamhetschef för fritidsgårdsverksamheten på 

50% i kombination med fritidsledaruppdrag på 50%. Finansiering år 2016 

sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande. 

-bevilja tillsättande av en bibliotekarietjänst med flerspråkig inriktning på 

heltid från augusti. Finansiering år 2016 genom tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagande.  

- äskanden gällande år 2017 överlämnas till budgetberedningen. 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

_____________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Fritid- och kulturnämnden  

Budgetberedningen 
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§ 299 Dnr 2016-000268 439 

Arkipelagrutten, framställan om medfinansiering av 
genomförandeprojekt - Kust och skärgårdsled i 
Biosfärområdet Blekinge Arkipelag 

Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Efter avslutad förundersökning avser nu den ideella föreningen Blekinge 

Arkipelag gå vidare med ett genomförandeprojekt. Projektägare kommer att 

vara Region Blekinge. Projektets insatser och åtgärder kommer att ske med 

Blekinge Arkipelag som projektledare. I vissa delar sker även en nära 

samverkan med Visit Blekinge. Mål för projektet är att utveckla värden 

knutna till företagande, arbetsmarknad, ekonomi, rekreation, hälsa, lokal 

delaktighet, miljö, ekosystem, kulturmiljöer, kulturarv, stolthet, identitet, 

attraktionskraft samt föreningens och regionens varumärke. 

 

  Total budget för hela projektet som är uppdelat i två delar, är 13 miljoner 

kr, fördelat enligt följande: 

Delprojekt 1, finansieras av  

Tillväxtverket 4 100 000 

Blekinge Arkipelag 1 100 000 

SydostLeader 3 000 000 

Total  8 200 000 

Delprojekt 2, finansieras av 

Karlskrona kommun 1 500 000 

Karlshamns kommun    750 000 

Ronneby kommun    750 000 

Länsstyrelsen    600 000 

Total  3 600 000    

Tillkommer medfinansiering i tid som för Ronneby uppgår till totalt 300 tkr. 
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Det är alltså delprojekt 2 som denna framställan gäller. Detta är medel utöver 

den årliga basfinansiering som huvudmännen i nuläget investerar i Blekinge 

Arkipelag.  

Bedömning 

Delprojekt 2 syftar till att utveckla leder och till marknadsföring och 

finansieras av medel från kommunerna och länsstyrelsen. I detta projekt 

fokuseras på investeringar som exempelvis informationstavlor, bryggor, 

vägvisare samt marknadsföring av rutten. Det är av stor vikt för slutresultatet 

att bägge projekten genomförs parallellt.  

 

Delprojekt 2 kommer att inledas med en grundlig genomgång av de olika 

insatser som kommer att behöva göras i varje kommun. Detta för att 

identifiera vilka kostnader som skulle kunna utgöra en del av den totala 

kommunala medfinansieringen. Under projektets gång kommer även att 

diskuteras och tas fram en plan för framtida underhåll, förlag antingen hos 

huvudmännen eller hos Blekinge Arkipelag. Den budgeterade 

medfinansieringen i eget arbete kommer till största delen att belasta 

Tekniska förvaltningen och Fritid- och Kulturförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun beslutar att medfinansiera det beskrivna projektet i 

enlighet med bifogad finansieringsmodell för åren 2016-2019, med totalt 

750 000 kr kontanta medel. 

 

Ronneby kommun ställer upp med eget arbete motsvarande 100 000 kr per 

år, totalt 300 000.   

 

Ronneby kommun kommer att utse deltagare till projektets styrgrupp 

 

Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga parter tar beslut i 

enlighet med Blekinge Arkipelags framställan och att ansökta projektmedel 

från SydostLeader och Tillväxtverket beviljas. 

 

Pengarna föreslås tas ur Kommunstyrelsens oförutsedda för år 2016, 100 000 

kr. Därefter föreslås resterande medfinansieringssumma finnas med i budget 

under eget projektnummer. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(69) 
2016-08-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I samband med detta projekt ska Ronneby kommun ta fram plan och budget 

för vidare skötsel och utveckling av Ronnebys del av Arkipelagrutten, efter 

projekttiden slut. (justering efter KSAU)  

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- Ronneby kommun beslutar medfinansiera det beskrivna projektet i enlighet 

med bifogad finansieringsmodell för åren 2016-2019, med totalt 750 000 kr 

kontanta medel. 

- Ronneby kommun ställer upp med eget arbete motsvarande 100 000 kr per 

år, totalt 300 000.   

- Ronneby kommun kommer att utse deltagare till projektets styrgrupp 

Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga parter tar beslut i 

enlighet med Blekinge Arkipelags framställan och att ansökta projektmedel 

från SydostLeader och Tillväxtverket beviljas. 

Pengarna föreslås tas ur Kommunstyrelsens oförutsedda för år 2016, 100 000 

kr. Därefter föreslås resterande medfinansieringssumma behandlas av 

budgetberedningen. 

I samband med detta projekt ska Ronneby kommun ta fram plan och budget 

för vidare skötsel och utveckling av Ronnebys del av Arkipelagrutten, efter 

projekttiden slut. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  
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Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Ronneby kommun beslutar medfinansiera det beskrivna projektet i enlighet 

med bifogad finansieringsmodell för åren 2016-2019, med totalt 750 000 kr 

kontanta medel. 

- Ronneby kommun ställer upp med eget arbete motsvarande 100 000 kr per 

år, totalt 300 000.   

- Ronneby kommun kommer att utse deltagare till projektets styrgrupp 

Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga parter tar beslut i 

enlighet med Blekinge Arkipelags framställan och att ansökta projektmedel 

från SydostLeader och Tillväxtverket beviljas. 

Pengarna föreslås tas ur Kommunstyrelsens oförutsedda för år 2016, 100 000 

kr. Därefter föreslås resterande medfinansieringssumma behandlas av 

budgetberedningen. 

I samband med detta projekt ska Ronneby kommun ta fram plan och budget 

för vidare skötsel och utveckling av Ronnebys del av Arkipelagrutten, efter 

projekttiden slut. 

________________ 

Exp: 

Biosfärområdet Blekinge Arkipelag 

Ekonomienheten 

Budgetberedningen 
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§ 300 Dnr 2016-000472 192 

Anmälan av motion från Willy Persson (KD) angående 
buskar och sly på slänten mellan Knut Hahnskolan och 
Älgbacken. 

Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson (KD) har lämnat in följande 

motion angående buskar och sly på slänten mellan Knut Hahnskolan och 

Älgbacken. 

Sammanfattning  

Alltsedan den stora ombyggnaden av Knut Hahns skolan blev klar 2004 har 

busk- växtligheten på slänten varit föremål för diskussion vid olika tillfällen. 

Vid ett tillfälle kapade parkenheten ner ett antal buskar för att skolan skulle 

vara synlig från vägen, men tyvärr växte dom upp igen då man inte grävde 

upp rötterna. För ett par år sedan grävdes det upp buskar på en sträcka och 

gräsmatta anlades. Men det återstår en relativt stor sträcka för att slänten ska 

bli bra. 

Det kan ju inte vara riktigt att gömma en sådan fin byggnad som Knut Hahns 

skolan är bakom ett buskage. Jag har haft detta uppe i lokala BRÅ, för det 

skulle vara en bra brottsförebyggande åtgärd att ta bort buskaget.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att 

kommunfullmäktige beslutar: 

Att återstående busk- växtlighet grävs bort och gräsyta anläggs på slänten 

mellan Knut Hahn skolan och Älgbacken.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till tekniska förvaltningen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 301 Dnr 2016-000483 101 

Anmälan av motion från Christer Leksell (SD) angående 
gång- och cykelbana 

Kommunfullmäktigeledamoten Christer Leksell (SD) har lämnat in följande 

motion angående gång- och cykelbana mellan Hindrikssons färg och 

stadshuset. 

Sammanfattning  

Det sägs att människan av naturen är lat och det kan kanske bekräftas genom 

att se lite närmre på bifogade bilder. 

Vid rondellen som ligger mellan Hindrikssons Färg & och Stadshuset, finns 

ett övergångsställe som korsar Kungsgatan. Väldigt många använder sig av 

gräsmattan istället för den platt-Iagda gångvägen som finns bara några meter 

bort. Detta har nu resulterat i att en ful stig på ca 0,5 meter uppstått. 

Denna motion läggs av både estetisk och säkerhetsaspekt. Idag går både 

äldre människor där och mopeder susar förbi! Då det blir höst/vinter kommer 

det att bli upptrampade fotspår och hjulspår som sedan fryser med stor 

skaderisk.  

Sverigedemokraterna i Ronneby yrkar därför: 

Att: Bredda och plattlägga den nu upptrampade stigen till samma bredd som 

övergångstället så den blir en naturlig fortsättning på övergångsstället. 

Anlägg en blomsterrabatt på den lilla resterande trekantiga gräsplätt, som nu 

finns mellan gångarna.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till tekniska förvaltningen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen  
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§ 302 Dnr 2016-000485 101 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamoten 
Roger Gardell (L) avseende övervakningskameror i 
Ronneby sporthall, Kallinge sporthall, Brunsvallen, 
centrala Ronneby samt Brunnsparken  

Kommunfullmäktigeledamoten Roger Gardell har lämnat in följande motion 

angående övervakningskameror i Ronneby. 

Sammanfattning  

Jag anser att läget i Ronneby nu är sådant att vi är tvungna att se över 

möjligheterna till att sätta upp övervakningskameror i centrala Ronneby. Det 

gäller offentliga platser som tex torget och Brunnsparken. Men givetvis kan 

det finnas fler platser som kan vara i behov av övervakningskameror.  

Jag anser det även nödvändigt att se över möjligheterna till att sätta upp 

övervakningskameror i våra idrottsanläggningar då både inbrott och 

skadegörelse sker där. Gång på gång är det inbrott i de ideella föreningarnas 

kiosker. Övervakningskameror som sätts upp behöver vara igång när ingen 

verksamhet föreligger i våra anläggningar.  

Tyvärr kan vi inte längre förlita oss på att polisen har koll på detta eller att de 

ens kommer när något har skett. Jag ser det heller inte som en lösning på 

längre sikt att hyra in bevakningsföretag.   

Frågan om den personliga integriteten är viktig men kan en 

övervakningskamera hindra ett inbrott och skadegörelse eller stoppa en 

misshandel så är det viktigare än den personliga integriteten anser jag. 

Vi har ett stort ansvar att invånarna i Ronneby kommun upplever att de kan 

röra sig fritt och tryggt och genom att sätta upp övervakningskameror kan vi 

komma en bit på vägen men det krävs också högre polisiär närvaro i 

kommunen. 

Jag föreslår: 

Att: övervakningskameror sätts upp i Ronneby sporthall, Kallinge sporthall 

och på Brunnsvallen. 

Att: Man ser över möjligheterna till övervakningskameror i centrala 

Ronneby och Brunnsparken.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsens för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 303 Dnr 2016-000020 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

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

lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 304 Dnr 2016-000494 101 

Fyllnadsval efter Claes Diurhuus (M) ledamot i 
Ronnebyhus och valnämnden 

 

Sammanfattning  

Anders Bromée (M) väljs som ny ledamot i Ronnebyhus och Christer 

Stenström (M) väljs som ny ledamot i valnämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christoffer Stenström (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Bromée (M) som ny ledamot i 

Ronnebyhus samt att utse Christer Stenström (M) som ny ledamot i 

valnämnden. 

________________ 

Exp: 

Anders Bromée 

Christer Stenström 

Ronnebyhus 

Kommunstyrelsen  

Ronnebyhus  

Ekonomienheten 

Personalenheten 
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§ 305 Dnr 2016-000491 101 

Anhållan om entledigande som ledamot i 
äldrenämnden, ledamot i utbildningsnämnden, 
ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i AB 
Ronneby Helsobrunn samt fyllnadsval, Ylva Olsson 
(SD) 

 

Sammanfattning  

Ylva Olsson (SD) har genom en skrivelse begärt entledigande från uppdrag 

som ledamot i äldrenämnden, ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i 

kommunstyrelsen och ersättare i AB Ronneby Helsobrunn.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- entlediga Ylva Olsson (SD) från uppdrag som ledamot i äldrenämnden, 

ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen samt som 

ersättare i AB Ronneby Helsobrunn. 

Samt att utse: 

- Sandra Bergkvist (SD) som ny ledamot i äldrenämnden. 

-Yvonne Olsson (SD) som ny ersättare i äldrenämnden. 

- Linda Johansson (SD) som ny ledamot i utbildningsnämnden. 

-Ros-Marie Leksell (SD) som ny ersättare i utbildningsnämnden. 

- Christer Leksell (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen samt AB 

Ronneby Helsobrunn. 

________________ 

Exp: 

Ylva Olsson 

Sandra Bergkvist 

Yvonne Olsson 

Linda Johansson  

Ros-Marie Leksell 

Christer Leksell 

Äldrenämnden 

Utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen  

AB Ronneby Helsobrunn 

Personalenheten 

Ekonomienheten 
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§ 306 Dnr 2016-000492 101 

Anhållan om entledigande som ersättare i 
äldrenämnden, Gustav Glans (M) 

 

Sammanfattning  

Gustav Glans (M) anhåller i en skrivelse om entledigande som ersättare i 

äldrenämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christoffer Stenström (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gustav Glans (M) från uppdraget 

som ersättare i äldrenämnden samt utse Ronny Johansson (M) som ny 

ersättare i äldrenämnden. 

________________ 

Exp: 

Gustav Glans 

Ronny Johansson 

Äldrenämnden 

Personalenheten 

Ekonomienheten 
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§ 307 Dnr 2016-000493 101 

Anhållan om entledigande som ersättare i 
kommunfullmäktige, Oscar Förberg (M) 

 

Sammanfattning  

Oscar Förberg (M) anhåller i en skrivelse om entledigande som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Oscar Förberg (M) från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

Protokoll ges in till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för 

utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Oscar Förberg 

Länsstyrelsen  
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Kungörelse från Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 25 augusti 2016, kl 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 
för behandling av följ ande ärenden: 

l. Val av justerare 

2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. 
Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges 
presidium senast 10 minuter före sammanträdets start 

3. Ägardirektiv bolagsstämma Ronneby Milj öteknik Energi AB 
4. Beslut avseende Hulta förskola 

5. Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i AB Ronneby Helsobrunn, 
Mikael Karlsson (S) 

6. Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, Stefan 
Jönsson (RP) 

7. Anmälan av medborgarförslag: Inte lätt att vara cyklist i Ronneby 

8. Medborgarförslag 

9. Fråga ställd till överförrnyndarnämndens ordförande Krister Holmqvist (C), från 
tj änstgörande ersättaren Rune Kronkvist (S) angående rutiner för agerande vid 
misstankar om oegentligheter 

10. Fråga ställd till ordförande i ñitid- och kulturnämnden Lena Marhle (L) från 
kommunfullmäktige]edamoten Amani El Ali Mazloum (S) angående nämndens 
reglemente för bidrag 

l 1. Frågor 

l 2. Interpellationer 

l3. Besvarande av motion från Kommunfullmäktigeledamoten Monia Svensson, 
(OPOL), gällande fler bostäder och nybyggnation av förskola i Saxemara 

14. Besvarande av motion från N-E Matsson och Helena Augustsson - Miljöpartiet De 
Gröna - Nya Hulta förskola förses med solvärme och sol-el och förbereds för 
fjärrvärme. 

Ronneby kommun 
Postadress SE-372 80 Ronneby Telefon 0457-61 80 OO 
Besöksadress BesoksAdress Telefax 0457-61 86 33 
Webbplats www.ronneby.se] E-post E-post till enheten eller person 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Investering KV. Äke och Kalleberga 38:1 (%’w,,;_,,....awfv° 
WW»? i

p~ Investering förskola Fruktgårdarna 

Landsbyggdspolitiskt program, handlingsplaner 20 l 6-20 l 9 

Redovisning av antalet faltsekreterare i samband med budgetarbete 2014 

KKIK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) 2015 

Besvarande av motion angående tömningsanläggning för husbilar och husvagnar, 
Sverigedemokraterna 

Besvarande av medborgarförslag om att anordna en fritids och trivselmässa 

Besvarande av medborgarförslag Nybygge av äldreboende 

Besvarande av medborgarförslag Återplantering av prydnatsträd på Vierydsvägen 

Besvarande av medborgarförslag från Hans Hedström angående förbättring av 
Ekenäs badplats 

Äskande av medel, Fritid och kultur 

Arkipelagrutten, framställan om medfinansiering av genomförandeproj ekt- Kust och 
skärgårdsled i Biosfarsområdet Blekinge Arkipelag 

Anmälan av motioner 

Kommunledningsförvaltningen 

2 0 l 6-0 8- l 7 

Nils Ingmar Thorell / Christoffer Svensson 

Ordförande Sekreterare 

w Í fi ;mr



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omrôstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2016 klockan 21:09:40. 

par-o. ha_

F 

Anders 
Lennarth 

Anders 
Stenström 

H Andersson 
Kristina 
Mats Paulsson 

Nils I 

Malin 
Bo Johansson

T 
El Ali 

Mikael 
Annette 

Robertsson 

Jan-Eric 
I Karlsson 
Stefan 
Marie Olsson 

Pettersson 

Miletic 
Lindis 
Peter Alla 

Alla

~ ...... ink.. 
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Ja A 

Nilsson 
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Lena Rosén 

SUMMA: 23 23 
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Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 2 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 25 augusti 2016 klockan 21:10:42. 

P0~'°k3t‘a.-P 'LR 7.. kk \ k Lk OW"V\|A-f\¢.v-r\¢LS l»<va.\;&c.-L l karma) Zo\6" 
Ledamöter Parti Kreis Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla Kenth Carlsson X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenstrôm (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
HilleviAndersson (C) ‘ Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla Nils Nílsson X 
Bo Johansson (S) r 

Alla X 
Malin Månsson (S) Ç Alla X 
Tommy Andersson (S) L 

Alla X 
Amani EI Ali (S) _ 

Alla Margareta Yngvesson X 
Mikael Karlsson (S) i Alla X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla Magnus Johannesson X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) ( 

Alla X 
Marie Olsson (S) ï Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla - X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Therese Lagerkvist (SD) Alla Haide Friberg X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 23 23 0 3 
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