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§ 113 Dnr 2014-000001 101 

Val av justerare samt justering av dagordning 

 

Sammanfattning  
 

 Ärendena 15-19 ”Revisionsrapport - Granskning av kommunens..” stryks från 

dagordningen då de är felaktiga. 

Tommy Andersson (S) påpekar att ärende 9 ”besvarande av interpellation” inte 

innehåller något skrivet svar, att ärende 14 ”Aktuellt från revisorerna – 

Revisionsrapport” innehåller felaktiga handlingar samt att han saknar karta på ärende 

21 ”Risanäs 1:46”. 

 

Deltar i debatten 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

 
Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att utse Roger Fredriksson (M) och 

JanAnders Palmqvist (S) till justerare för dagens protokoll. 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att ärendena 14-19 stryks från 

dagordningen, att ärende 31 ”Försäljning av fastigheten Risatorp 3:36” flyttas upp 

mellan ärende 13 och ärende 14 samt att inkomna avsägelser från Susanne Lundgren 

(S) och Christer Leksell (SD) behandlas efter ärende 6 ”Anhållan om entledigande 

från uppdrag..”. 

 

Propositionsordning 
 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande om 

justerare och finner bifall på detsamma. 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande om 

förändrad dagordning och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar utse Roger Fredriksson (M) och Jan-Anders Palmqvist 

(S) till justerare för dagens protokoll. 

Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad dagordning. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson 

Jan-Anders Palmqvist 
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§ 114 Dnr 2014-000026 101 

Fyllnadsval efter Leif Olsson (S), ledamot i Socialnämnden 
och ersättare i Socialnämnden arbetsutskottet  

 

Sammanfattning  

Fyllnadsval efter Leif Olsson (S), ledamot i Socialnämnden och ersättare i 

Socialnämnden arbetsutskott.     

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Ingrid Karlsson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att entlediga Leif Olsson (S) från sina 

uppdrag samt att bordlägga frågan om ersättare i Socialnämndens arbetsutskott. 

Ingrid Karlsson yrkar på att utse Tomas Svensson, Kallinge till ny ledamot i 

Socialnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner bifall. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Leif Olsson (S) från sina uppdrag som 

ledamot i Socialnämnden och ersättare i Socialnämnden arbetsutskott samt istället 

utse Tomas Svensson (S) till ordinarie ledamot.  

________________ 

Exp: 

Tomas Svensson 

Leif Olsson 

Socialnämnden 
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§ 115 Dnr 2014-000026 101 

Fyllnadsval efter Lennarth Förberg (M), ledamot i 
Valnämnden  

 

Sammanfattning  

Fyllnadval efter Lennarth Förberg (M) som ledamot i Valnämnden    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Anders Härdelin (M) till ny ordinarie 

ledamot i Valnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Härdelin (M) till ny ordinarie ledamot i 

Valnämnden. 

________________ 

Exp: 

Anders Härdelin 

Lennart Förberg 

Valnämnden 
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§ 116 Dnr 2014-000026 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige, Fritid- och kulturnämnden, 
Valberedningen, Nämndeman och ersättare i Äldrenämnden 
och Miljö- och byggnadsnämnden, Gudrun Johansson (SD)  

 

Sammanfattning  

Gundrun Johansson, (SD) anhåller om entledigande som ledamot i 

Kommunfullmäktige, Fritid- och kulturnämnden, Valberedningen, Nämndeman och 

ersättare i Äldrenämnden och Miljö- och byggnadsnämnden.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på entledigande av Gudrun Johansson 

(SD) som ledamot i Kommunfullmäktige, Fritid- och kulturnämnden, 

Valberedningen, Nämndeman och ersättare i Äldrenämnden och Miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till att: 

- utse Ylva Olsson (SD) som ny ersättare i Äldrenämnden,  

- utse Ros-Marie Leksell (SD) till ny ersättare i Fritid- och Kulturnämnden, 

- utse Nicolas Westrup (SD) till ny ersättare i Miljö och byggnadsnämnden, 

- utse Tomas Lund (SD) till ny ledamot i Valnämnden, 

- utse Rose-Marie Leksell till ny nämndeman i Tingsrätten. 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att hemställa hos Länstyrelsen om 

omräkning av Fullmäktiges ledamöter. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner bifall.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige; 
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- entledigar Gudrun Johansson (SD) som ledamot i Kommunfullmäktige, Fritid- och 

kulturnämnden, Valberedningen, Nämndeman och ersättare i Äldrenämnden och 

Miljö- och byggnadsnämnden, 

- utser Ylva Olsson (SD) som ny ersättare i Äldrenämnden,  

- utser Ros-Marie Leksell (SD) till ny ersättare i Fritid- och Kulturnämnden, 

- utser Nicolas Westrup (SD) till ny ersättare i Miljö och byggnadsnämnden, 

- utser Tomas Lund (SD) till ny ledamot i Valnämnden, 

- utser Rose-Marie Leksell till ny nämndeman i Tingsrätten. 

- samt hämställer hos Länsstyrelsen om justering av Fullmäktigesledamöter. 

________________ 

Exp: 

Gudrun Johansson 

Länsstyrelsen 

Fritid- och Kulturnämnden 

Valberedningen 

Äldrenämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 117 Dnr 2014-000026 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden, Edvard Tvermoes (SD) 

 

Sammanfattning  

Edvard Tvermoes, (SD) anhåller om entledigande som ersättare i Socialnämnden    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall på entledigande av Edvard 

Tvermoes (SD) från uppdrag som ersättare i Socialnämnden samt utse Liz Stridh 

(SD) till ny ersättare i Socialnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Edvard Tvermoes (SD) från uppdrag som 

ersättare i Socialnämnden samt utse Liz Stridh (SD) till ny ersättare i 

Socialnämnden. 

________________ 

Exp: 

Edvard Tvermoes 

Liz Stridh 

Socialnämnden 
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§ 118 Dnr 2014-000026 101 

Anhållan om entledigande som ledamot i Kommunstyrelse 
samt uppdraget som vice ordförande i Äldrenämnden 
Susanne Lundgren 

 

Sammanfattning  

Susanne Lundgren (M) har lämnat en ansökan om entledigande som ledamot i 

Kommunstyrelsen och som vice ordförande i Äldrenämnden.       

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP)  

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att entlediga Susanne Lundgren (M) 

från uppdragen som ledamot i Kommunstyrelsen, som vice ordförande i 

Äldrenämnden samt som styrelseledamot i Ronneby Helsobrunn AB. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Susanne Lundgren (M) från uppdragen som 

ledamot i Kommunstyrelsen, som vice ordförande i Äldrenämnden samt som 

styrelseledamot i Ronneby Helsobrunn AB. 

________________ 

Exp: 

Susanne Lundgren 

Kommunstyrelsen 

Äldrenämnden 

Ronneby Helsobrunn AB 
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§ 119 Dnr 2014-000026 101 

Anhållan om entledigande som ersättare i 
Utbildningsnämnden, Christer Leksell (SD) 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell anhåller om entledigande som ersättare Utbildningsnämnden    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att entlediga Christer Leksell (SD) 

från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Christer Leksell (SD) från uppdraget som 

ersättare i utbildningsnämnden samt utser Magnus Stridh till ny ersättare i 

Utbildningsnämnden, 

 

________________ 

Exp: 

Christer Leksell 

Utbildningsnämnden 
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§ 120 Dnr 2014-000226 109 

Anmälan av medborgarförslag angående fiskmåsarna i 
staden från Bengt Lennartsson 

 

Sammanfattning  

Bengt Lennartsson har lämnat följande medborgaförslag: 

Äntligen är våren på intåg med sol o värme. Blommor i rabatterna och 

fågelsång. Men det finns ett problem med fågelsången och det är 

fiskmåsarna. 

Fiskmåsarna hör inte hemma i staden de förorenar och är obehagliga när de 

har sina ungar. Just nu letar de efter sina boplatser för att lägga sig och 

ruva. Deras avföring är frätande och kommer i stora mängder. Vi är tolv 

familjer i Tingshuset och vi är trötta på att få våra bilar "nerskítade" av 

fiskmåsarna. Fiskmåsarna kommer inte från vårt tak utan de kommer från 

bl.a. Snäckebacksskolan. 

De finns även en risk för smittspridning av olika sjukdomar. 

Här följer ett medborgare förslag: Gör som Karlshamn kommun ta in 

Anticimex för att få hjälp. Ronneby Kommun bör ta sitt ansvar för 

kommunen. 

Förra året ringde jag till kommunen i samma ärende och blev hänvisad till 

en kvinna på miljökontoret som inte visste vad Snäckebacksskolan och 

Kockumsvillan ligger? 

Fastighetsägarna har ett ansvar för sina fastigheter och tak, bör då inte 

kommunen vara en god förebild?     

 

Förslag till beslut 

 Presidiet föreslår fullmäktige att låta Kommunfullmäktiges presidium hantera 

ställningstagande och vidare beslut i frågan.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall på presidiets förslag om att 

presidiet hanterar medborgarförslaget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ge presidiet i uppdrag att hantera medborgarförslaget 

angående fiskmåsarna i Ronneby. 

________________ 

Exp: 

Bengt Lennartsson 

Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 121 Dnr 2014-000154 109 

Anmälan av medborgarförslag angående bad för hundar på 
kommunala badplatser efter kl 17, från Lena Abrahamsson 

 

Sammanfattning  

Lena Abrahamsson har lämnat följande medborgarförslag: 

 

Jag skulle vilja att alla kommunala badplatser i Ronneby kommun, blev tillåtna för 

hundar att bada på efter kl 17 varje dag. Även om skylten "förbjudet för hundar" 

finns uppsatt. 

Jag som hundägare har jättesvårt att komma till en badplats i kommunen där hundar 

får bada, eftersom.det är förbudsskyltar uppsatta på samtliga kommunala badplatser i 

kommunen. En kompromiss kan vara att det är OK på kvällstid för hundbad. Kan 

också vara bra för turisterna som ev stannar till i kommunen att få möjlighet att bada 

sina hundar.   

 

   

Förslag till beslut 

 Presidiet föreslår fullmäktige att låta Kommunfullmäktiges presidium hantera 

ställningstagande och vidare beslut i frågan.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall på presidiets förslag om att 

presidiet hanterar medborgarförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ge presidiet i uppdrag att hantera medborgarförslaget 

angående kommunala hundbadplatser. 

________________ 

Exp: 

Lena Abrahamsson 

Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 122 Dnr 2014-000155 009 

Besvarande av interpellation till Fritid- och kulturnämndens 
ordförande Nils Ingmar Thorell angående bibliotekens 
försämrade öppettider, nerläggning av filialer och försämrad 
service till allmänheten 

 

Kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Eric Ohlson och tjänstgörande 

ersättare Ally Karlsson för Vänsterpartiet har lämnat in följande interpellation ställd 

till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) gällande 

bibliotekens försämrade öppettider, nedläggning av filialer och försämrad service till 

allmänheten. 

 

Sammanfattning  

”I Backaryd den 26 april 2012 lämnade vi en interpellation till Fritid- och 

kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell om bibliotekens öppettider, 

filialernas servicgrad och nerdragna mediainköp. 

Många har reagerat på de försämrade öppettiderna på biblioteken och på den sämre 

servicegraden ute på filialerna. Dessutom har ett par filialer mer eller mindre 

avvecklats. Nedan följer ett antal nya frågor med anledning av svaren då, tiden som 

förflutit och dagens situation. 

Ledningen för biblioteket har alltså utan beslut i nämnden senarelagt öppettiderna 

vid huvudbiblioteket med en timme måndag till fredag. Detta är orimligt! Vad har 

nämnden vidtagit för åtgärder sedan dess? Se också sista punkten/frågan. 

Antalet besökare hade då minskat. På de stora filialerna Kallinge, Bräkne Hoby och 

Hjorthöjden som fått färre timmar hade utlåningen i princip stått stilla och i några 

fall minskat. På de filialer som inte drabbats av minskade öppettider där hade antalet 

boklån minskat. Hur ser statisktiken ut till dags datum och vad för åtgärder har 

vidtagits? 

 

Nämnden skulle följa statistiken och genomföra åtgärder om så krävs. Nämnden 

skulle ge förvaltningschefen i uppdrag att se över bemanningen på huvudbiblioteket 

för att framöver kunna öka öppettiderna på såväl huvudbiblioteket som filialer. Hur 

gick det sedan?”    
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Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-27 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige 

sammanträden den 24 april 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-24 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet. 

 
Svar från Nils Ingmar Thorell på interpellation ang. bibliotekets öppettider mm av 

Peter Bowin, Eric Ohlsson och Ally Karlsson 

 
På frågan om försämrade öppettider och vad nämnden gjort så är från 5 maj 

Huvudbiblioteket öppet från kl. 9.00 måndag till lördag. Mellan 9-11 är det 

självservice och man har tillgång till datorer och tidningar/tidskrifter. I Bräkne-Hoby 

har vi nyligen invigt Bräknebygdens Kulturhus och där utökas öppettider med 

självservice med ytterligare en eftermiddag i veckan. I Eringsboda kan man hämta 

beställda böcker i Vävaregården. Där pågår samtal med samhällsföreningen och 

skolan vilket kan leda till bättre tillgänglighet av böcker. 

Nämnden har tagit initiativ om att skapa förutsättningar för service till medborgarna 

i vid bemärkelse genom samarbete mellan olika verksamheter. Det innebär 

samlokalisering. Nämnden har äskat medel om en speciell märkning av böcker för 

att öka servicen. Detta har inte fått gehör av Budgetberedningen. 

”Framtidens bibliotek” en konferens har bevistats av några ledamöter i nämnden och 

vid nästa sammanträde kommer hela nämnden under en förmiddag bara diskutera 

Biblioteksfrågor. 

Vad gäller statistik på utlåning så har utlåningen på Huvudbiblioteket ökar från 2010 

med närmare 10%.  Bräkne-Hoby har minskat med en tredjedel. Hallabro är 

oförändrat. Kallinge har minskat med 20%. Listerby har ökat med 25% och 

Hjorthöjden har halverats. Totalt minus 8%. Besöksstatistiken ser ungefär likadan ut 

som utlåningen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Christoffer Stenström (M), ledamöterna Nils Ingmar Thorell (FP) och 

Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 123 Dnr 2014-000197 194 

Besvarande av fråga till Äldrenämndens ordförande 
angående vård- och omsorgscollege från KF-ledamoten 
JanAnders Palmqvist (S) 

 

Kommunfullmäktigeledamoten JanAnders Palmqvist (S) ställer fråga till 

Äldrenämndens ordförande Sune Håkansson (RP) angående vård- och 

omsorgscollege. 

 

Sammanfattning  

Ingen av kommunerna verkar vara intresserade av det pågående arbetet som pågår 

inom Region Blekinge att skapa ett vård o omsorgscollege? 

Vilka beslut har fattats i Äldrenämnden när det gäller deltagandet i arbetet med att 

skapa en länsgemensam kompetensplattform för framtida behov inom vård och 

omsorgssektorn? 

    

Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-24 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga frågan. 

 

Sune Håkanssons svar på fråga från kommunfullmäktigeledamot JanAnders 

Palmqvist (S) om Vård- och Omsorgscollege 

 

Äldrenämnden har inte fattat något beslut i ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Sune Håkansson (RP) och Jan-

Anders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att frågan noteras till protokollet. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen angående vård- och 

omsorgscollege till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 
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§ 124 Dnr 2014-000245 009 

Fråga till kommunalrådet Roger Fredriksson angående 
Strandgatan 

Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson (KD) har lämnat en fråga till 

kommunalrådet Roger Fredriksson angående Strandgatan  

 

Sammanfattning  

Den senaste ombyggnaden av projektet Strandgatan och bryggan i ån har blivit 

mycket uppskattat och bryggan välbesökt. 

Men tyvärr har ytskiktet inte blivit det man kan kräva av ett sådant projekt. 

Det blev inte klart på utsatt tid, gatan var svårframkomlig hela vintern. 

Dålig avrinning av regnvattnet på de asfalterade ytorna. 

Stensättningen mycket ojämn, det finns regler hur en stensättning ska vara och den 

är inte uppfylld. 

Farthindret vid korsningen Strandgatan Prinsgatan är trots att man byggt om det inte 

bra utan skapar irritationer. 

Har garantitiden gått ut? 

Om så inte är fallet kommer man att kräva entreprenören på att åtgärda problemen    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Roger Fredriksson (M) och Willy 

Persson (KD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att debatten noteras till protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 125 Dnr 2014-000277 875 

 

Fråga till Fritid- och Kulturnämndens ordförande Nils Ingmar 
Thorell (FP) angående det lilla museet på Silverforsens 
kaffestuga, från Kommunfullmäktigeledamoten Peter Bowin 
(V) 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ledamot Peter Bowin (V) har lämnat in följande fråga: 

Det lilla museet på Silverforsens kaffestuga skulle tas om hand och magasineras i 

väntan på beslut om när, var och hur densamma skulle göras tillgänglig för 

Ronnebybor och turister mfl.  

Hur gick det? Var finns det magasinerat? Vad finns det för planer, rent konkret?   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att frågan får framställas och besvaras 

vid nästa sammanträde. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska lyftas samt besvaras vid nästkommande 

möte. 

________________ 
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§ 126 Dnr 2013-000340 007 

Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport "Granskning av 
kommunens flyktingmottagande" 

Bo Larsson föredrar. 

 

Sammanfattning  

Förtroendemannarevisor Birger Petersson (S) redovisar yttrande från 

Kommunstyrelsen gällande granskning av kommunens flyktingmottagande. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Bo Johansson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att bordlägga frågan till nästa möte. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga frågan till nästkommande möte. 

________________ 
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§ 127 Dnr 2014-000214 007 

Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport - Granskning av 
kommunens lärcenter "Ronneby kunskapskälla". 

 

Sammanfattning  

De förtroendevalda revisorerna    

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar lyfta ur frågan från dagordningen. 

________________ 
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§ 128 Dnr 2014-000210 007 

Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport- Granskning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

Sammanfattning  

De förtroendevalda revisorerna    

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar lyfta ur frågan från dagordningen. 

________________ 
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§ 129 Dnr 2014-000211 007 

Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport - Granskning av 
Naturbruksgymnasiet 

 

Sammanfattning  

De förtroendevalda revisorerna    

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar lyfta ur frågan från dagordningen. 

________________ 
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§ 130 Dnr 2014-000212 007 

Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport - Granskning av 
kommunens chefsrekrytering och chefsutveckling 

 

Sammanfattning  

De förtroendevalda revisorerna    

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar lyfta ur frågan från dagordningen. 

________________ 
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§ 131 Dnr 2014-000213 007 

Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport -  Granskning av 
kvalitetsarbetet inom handikappomsorgen  

 

Sammanfattning  

De förtroendevalda revisorerna   

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar lyfta ur frågan från dagordningen. 

________________ 
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§ 132 Dnr 2014-000235 007 

Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport uppföljning av 
gjorda granskningar 2010 

Förtroendemannarevisor Birger Petersson (S) föredrar. 

 

Sammanfattning  

De förtroendevalda revisorerna är mycket nöjda i fyra av de fem granskade fallen. I 

det femte fallet har revisionens rekommendationer delvis efterlevts.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamöterna JanAnders Palmqvist (S), 

Lennarth Förberg (M). 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet och lägga ärendet 

till handlingarna. 

________________ 
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§ 133 Dnr 2014-000060 261 

Risanäs 1:46 - Ansökan om att köpa in mark 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

Vid Lantmäteriförrättning, gränsbestämning, har framkommit att ägaren till Risanäs 

1:46 använder mer mark än han äger. Han är villig att köpa in ca 500 kvm mark från 

Risanäs 7:2. 

   

Bedömning 

Marken ligger till viss del innanför en stenmur och ser ut att tillhöra fastigheten 

eftersom stor del är gräsmatta.    

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 500 kvm från Risanäs 7:2 till ägaren av 

Risanäs 1:46. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar lantmäteriförrättningen    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 500 kvm från Risanäs 7:2 till ägaren av 

Risanäs 1:46. Pris 60 kronor/kvm, köparen betalar lantmäteriförrättningen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Eric Ohlson (V) och Roger 

Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet till nästa sammanträde. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 134 Dnr 2014-000149 049 

Revisionsberättelse 2013 Cura individutveckling 

Sammanfattning  

Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för år 

2013. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin revisionsberättelse 

att årsredovisningen godkänns och att Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

beviljas ansvarsfrihet    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 

2013 och att Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 

2013 års verksamhet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 
Jäv 

Följande deltar inte i beslutet på grund av jäv: Ingrid Karlsson (S). 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2013 

och beviljar Kommunsamverkan Cura Individutveckling ansvarsfrihet för 2013 års 

verksamhet. 

________________ 

Exp: 

Cura Individutveckling 
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§ 135 Dnr 2014-000138 041 

Räddningstjänstförbundet Östra Blekinge 
förvaltningsberättelse med årsbokslut 2013 

 

Sammanfattning  

 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har avlämnat årsredovisning 

för 2013 års verksamhet.  

 

Revisorerna har avgett revisionsberättelse vari det tillstyrks att årsredovisningen 

godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen samt bevilja 

ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Jäv 

Följande deltar inte i beslutet på grund av jäv: Christoffer Stenström (M), Jan-Eric 

Wildros (S), Christoffer Laz (M), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Anders Lund (M), 

Tomas Lund (SD), Monia Svensson (C), Mats Paulsson (C), Christer Stenström (M) 

och Peter Bowin (V). 

 

Propositionsordning 

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

framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen samt bevilja ansvarsfrihet 

för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge för 2013 års verksamhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 
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§ 136 Dnr 2012-000279 141 

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

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, föreslår i motion att Ronneby 

kommun inrättar företagslots. Företagslotsens syfte är att förenkla och underlätta 

kommunikationen mellan företag och kommunen. Kontakterna med kommunen ska 

bli färre och handläggningstiden kortare. W Persson föreslår att kommunens 

näringslivsenhet ska vara samordnare för företagslotsen. 

    

Bedömning 

Under hösten 2012 genomfördes i Blekinge en utbildningssatsning, Förenkla helt 

enkelt, med övergripande syfte att förbättra näringslivsklimatet. Utbildningens 

utgångspunkt var hur kommunerna kan förbättra kontakterna med företagen. Det 

handlar om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en 

bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och 

uppgifter. Förutom utbildning ingick att ta fram handlingsplaner med olika 

aktiviteter som ska förbättra service till och kontakter med företagen. En av 

punkterna i den handlingsplan som togs fram för Ronneby kommun var inrättande av 

företagslots. 

Motionen har varit på remiss till Näringslivsenheten. Näringslivschef Torbjörn Lind 

har lämnat följande yttrande: 

"Med utgångspunkt från projektet, Förenkla helt enkelt, och det som där 

framkommit angående inrättande av en lotsfunktion ligger motionen väl i 

överensstämmelse. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige är att lämna positivt bifall till inlämnad 

motion, samt ge i uppdrag år kommunstyrelsen och näringslivsenheten att inrätta en 

lotsgrupp där samtliga berörda förvaltningar ingår samt upprätta en agenda över de 

frågeställningar som där skall behandlas och vilket ansvar lotsgruppen skall ha." 

Den s.k. lotsgruppen, bestående av tjänstemän från berörda förvaltningar, är igång 

sedan årsskiftet med ett möte i månaden. Till dessa möten inbjuds de företagare eller 

blivande företagare som har frågor kring etablering, tillstånd, nätverk etc. Bokning 

sker via hemsidan eller via medborgarservice. 
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Med ovanstående kan motionen anses vara bifallen.    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara bifallen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Willy Persson (KD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara bifallen. 

________________ 
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§ 137 Dnr 2014-000140 107 

Strategiplan för Ronneby Miljö- och Teknik AB 

 

Sammanfattning  

VD för Ronneby Miljö och Teknik AB, Hans Nilsson, har översänt Strategiplan för 

Ronneby Miljö och Teknik AB.  

 

En arbetsgrupp inom Miljöteknik bestående av presidiet och tjänstemän från delar av 

ledningsgruppen tog under 2012 tagit fram en strategiplan för Ronneby Miljö och 

Teknik AB som gällde tiden 2012 – 2020. Gruppen redovisade arbetet för 

Miljötekniks styrelse i september 2012. Styrelsen beslutade godkänna strategiplanen 

och VD fick i uppdrag att efter vissa justeringar skicka strategiplanen till ägaren för 

godkännande.  

Strategiplanen var uppe i AB Ronneby Helsobrunns styrelse men ärendet bordlades 

då man ville undersöka så att planen inte stred mot de mål som kommunen har i sina 

miljömål. 

Vid ett senare styrelsemöte i Helsobrunnen uppmanades Miljöteknik ta upp ärendet 

igen till Helsobrunnens styrelse. Ordförande i AB Ronneby Helsobrunn har dock 

meddelat ärendet ska gå till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.    

Bedömning 

Bolagets styrelse har godkänt strategiplanen. Ägaren bör ge bolaget besked om den 

ställer sig bakom de strategier som föreslås i Strategiplanen. Det är viktigt för 

bolagets långsiktiga planering att få en strategiplan fastställd    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner framtagen strategiplan för åren fram till och med år 

2020. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna framtagen strategiplan för åren fram till och 

med år 2020. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 138 Dnr 2014-000188 4230 

Avfallsplan 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har genom Ronneby Miljö & Teknik AB tagit fram en 

renhållningordning med reviderade föreskrifter och en ny avfallsplan för åren 2014-

2019 i enlighet med gällande lagstiftning. Alla kommuner ska ha en 

renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter om avfallshantering för 

kommunen och en avfallsplan, enligt 15 kap, 11 § miljöbalken. Föreskrifterna är 

juridisk bindande regler för hur hushållens avfall omhändertas i kommunen. 

Avfallsplanens innehåll regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd 

om innehåll i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammaställning (NFS 

2006:6). Planen innehåller nedanstånede sx målområden, samt mål och åtgärder för 

att dessa ska kunna uppfyllas. 

1. Minska avfallets mängd 

2. Farligt avfall ska hanteras på rätt sätt 

3. Öka materialåteranvändningen 

4. Öka materialåtervinningen 

5. Energiåtervinning 

6. Organisation 

I samband med samrådsmöte och remissrunda framkom ett antal yttrande 

synpunkter. Inkomna yttrnade och synpunkter har beaktats vid upprättandet av 

slutversionen av avfallplan och renhållningsordning.    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till renhållningsförordning samt 

avfallsplan. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), Sune Håkansson (RP), JanAnders Palmqvist 

(S) och Roger Fredriksson (M). 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(69) 
2014-05-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar återremiss. 

JanAnders Palmqvist (S) yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag. 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med 

tilläggsyrkande om revidering av avsnitt två (2.1, 2.2, 2.3 osv.) och bilaga fyra. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Sune Håkanssons (RP) 

återremissyrkande och finner avslag på detsamma. 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Kommunstyrelsens 

förslag och finner bifall på detsamma. 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Roger Fredrikssons (M) 

tilläggsyrkande och finner bifall på detsamma bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till renhållningsförordning samt 

avfallsplan efter revidering av bilaga 4 och 2. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 139 Dnr 2012-000404 109 

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

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Christine Johansson har lämnat ett medborgarförslag registrerad 2012-11-09 om att 

anlägga skatepark där gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns. 

Förslagsställaren pekar på att detta skulle vara en bra placering då det ger möjlighet 

att inspireras till andra idrotter så som fotboll och friidrott.    

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Fritid- och kulturnämnden samt Miljöteknik 

för utredning. Svar har inkommit från Fritid- och kulturförvaltningen 2013-09-30 

och Miljöteknik 2013-09-03. 

Miljöteknik har inga invändningar mot att använda ytan som skatepark men att den 

idag används som ett fördröjningsmagasin för regnvatten vid intensiva regntillfällen. 

Säkerheten måste såldes lösas så att personer inte befinner sig på plats vid intensivt 

regn. Skateparken måste också utformas så att den inte stör funktionen som 

fördröjningsmagasin. Fritid- och kulturförvaltningen arbetar på en pågående 

utredning om att anlägga en skatepark. Fritid- och kulturnämnden anser därför att 

förslaget bör ingå i denna utredning. Medborgarförslaget bedöms därmed som 

besvarat    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget som besvarat. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget som besvarat. 

________________ 

Exp: 

Johan Sandevärn 

Christine Johansson 
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§ 140 Dnr 2013-000099 109 

Besvarande av medborgarförslag att anordna en kombinerad 
lek- och motionspark på Snäckebacken 

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Emma Aderlöf Pedersen har inlämnat ett medborgarförslag att anlägga en 

kombinerad naturlek- och motionspark på Snäckebacken i Ronneby och därmed 

skapa centrala möjligheter till lek och träning för både vuxna och barn. 

Träningsparken längs elljusspåret i Brunnsparken ges som exempel.    

 

Bedömning 

Förslaget om kombinerad lek- och motionspark har behandlats utav Fritid- och 

kulturnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt Tekniska förvaltningen. En 

central attraktiv lekplats har diskuterats en längre tid och lekplatsen i Rådhusparken 

är i behov av upprustning och eventuell ändrad placering 

Förslag till lekplats på eller i anslutning till Snäckebacken finns med i 

Lekplatsutredningen 2013. Möjligheterna till en kombinerad lek- och motionspark 

bör övervägas i samband med tekniska förvaltningens fortsatta utredning. 

Medborgarförslaget bedöms därmed som besvarat.    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att möjligheterna till en kombinerad lek- och 

motionspark på Snäckebacken ska övervägas i samband med Tekniska 

förvaltningens fortsatta utredning. 

Medborgarförslaget anses därmed som besvarat. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att möjligheterna till en kombinerad lek- och 

motionspark på Snäckebacken övervägs i samband med Tekniska förvaltningens 

fortsatta utredning. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

________________ 

Exp: 

Emma Aderlöf Pedersen 

Johan Sandevärn 
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§ 141 Dnr 2012-000405 109 

Besvarande av medborgarförslag angående en skateboard- 
och bmxbana i Kallinge 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Linus Fagerström Vahlberg föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en 

skateboard- och bmxbana på Kockumsområdet i Kallinge. Han menar att detta skulle 

göra så att ungdomarna inte åker på gatorna och att en egen plats för ungdomarna 

skulle minska klotter och skadegörelse.  En bana skulle kunna dra till sig ungdomar 

med föräldrar även från andra kommuner. Den bana som finns idag är inomhus, liten 

och man får inte köra cykel på den    

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden, Miljö- och 

byggnadsnämnden samt till Tekniska förvaltningen. 

Tekniska förvaltningen svarar att de anser att förslaget om en skateboard- och BMX-

bana är intressant, men huruvida behov finns anser de är upp till Fritids- och 

kulturförvaltningen att yttra sig över. Förvaltningen svarar vidare att avseende 

förslagets omfattning samt dess investerings- och driftkostnader kräver detta studier 

av liknande anläggningar. Innan detta genomförts är det extremt svårt att genomföra 

relevanta kalkyler. Avseende förslaget att placera anläggningen på gamla 

Kockumsområdet i Kallinge så är marken i detta område förorenat och samtliga 

åtgärder som genomförs där måste ske i samråd med Länsstyrelsen. Vilka ev. 

saneringskostnader en anläggning inom området skulle medföra går i dagsläget inte 

att fastställa, utan detta måste studeras ytterligare om kommunen ställer sig positiv 

till förslaget. 

Miljö- och byggnadsnämnden yttrar följande: ”Nämnden tar inte ställning till det 

ekonomiska utrymmet som behövs för att anlägga en actionpark men valet av 

Kockumstomten bedöms vara en bra plats mitt i Kallinge. Området är tyvärr 

förorenat och en anläggning på denna plats kan innebära dryga kostnader för att 

sanera området. Möjligtvis skulle man kunna anlägga en bana utan att vidröra 

och/eller påverka markföroreningarna. Andra möjliga platser skulle kunna vara vid 

idrottsområdet intill Kockumhallen en bit norrut eller Kilenområdet i Ronneby under 

tiden området planeras för bostäder.” 
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Fritid- och kulturnämnden yttrar att man sedan tidigare har ett uppdrag att se över 

möjligheten att bedriva skate mm på botten av den utjämningsdamm som byggd av 

Miljöteknik på Brunnsvallen. Nämnden ser även andra möjliga placeringar för en 

skatepark där man tillgodoser tillgängligheten på ett bra sätt. Fritid- och 

kulturnämnden anser att förslaget skulle kunna ingå i den utredning som pågår. 

Med utgångspunkt i ovanstående yttrande bedöms inte Kockumsområdet vara ett 

förstahandsval för en skate- och bmxpark pga markföroreningarna där. Med 

anledning av detta bör medborgarförslaget avslås. Beslutet föreslås dock 

kompletteras med upplysningen att Fritid- och kulturnämnden har en pågående 

utredning om lämplig placering av en skatepark i kommunen    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att på grund av föroreningar är Kockumsområdet inte 

lämpligt för en skate- och bmxpark men på Fritid- och kulturförvaltningen pågår en 

utredning om möjliga andra platser för en skatepark i kommunen. 

Medborgarförslaget anses därmed som besvarat. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar, på grund av föroreningar, att Kockumsområdet inte är 

lämpligt för en skate- och bmxpark, men att på Fritid- och kulturförvaltningen 

fortsätter en utredning om möjliga andra platser för en skatepark i kommunen. 

Medborgarförslaget anses därmed som besvarat. 

________________ 

Exp: 

Linus Fagerström Vahlberg 

Johan Sandevärn 
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§ 142 Dnr 2013-000309 109 

Besvarande av medborgarförslag att stänga av busstrafiken 
på vägen förbi Interflora - Turistbyrån för att göra Centrum 
mer levande 

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Silvia Husar har inlämnat ett medborgarförslag 2013-09-16 angående att stänga av 

busstrafiken på vägen förbi Interflora - Turistbyrån för att göra Centrum mer 

levande. Förslagslämnaren pekar på att lösningen skulle göra torget/centrum mer 

attraktivt för till exempel fler butiker och restauranger med uteserveringar och pekar 

på Falkenberg och Vimmerby som exempel. Förslagslämnaren föreslår också att 

utveckla Karön.    

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltning för yttrande. 

 

Karön samt Ekenäs har tills nyligen drivits av Karön Center AB. Avtalet med Karön 

Center AB avslutades under slutet av 2013 och sedan årsskiftet driver Ronneby 

kommun både Karön och Ekenäs. Karön och Ekenäs ses båda som viktiga delar i 

Ronneby kommuns besöksnäring och arbete pågår för att lösa driften under 2014 

samt för att hitta en långsiktig lösning. 

 

Tekniska förvaltningen har i sitt svar pekat på att man i ett tidigare uppdrag 

(Utförandeförslag för förbättring av Ronneby centrums stadsmiljö, 2009) utrett 

trafiksituationen i centrum och då föreslog en öppning av den ovan beskrivna vägen. 

Det pågår även ett bredare planeringsarbete kring torgets och centrums utveckling. 

Tekniska förvaltningen anser därför att medborgarförslaget bör avslås    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget som besvarat. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget som besvarat. 

________________ 

Exp: 

Silvia Husar 

Johan Sandevärn 
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§ 143 Dnr 2013-000302 253 

Försäljning del av fastigheten Risatorp 3:63, 
Persborgsskolan 

 

Konsult Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 § 274 att återremittera ärendet till 

nämnderna för vidare behandling som minoritetsremiss. 

Följande yttrande med beslut har kommit in från nämnderna, Miljö- och 

byggnadsnämnden, Revisionsnämnden och Valnämnden har inte lämnat några 

remissvar.    

 

Bedömning 

Socialnämndens yttrande och beslut 2014-01-28, § 12 

Socialnämnden har inget att erinra gällande försäljning del av Risatorp 3:63 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet 

och översända detsamma till Kommunlednings-förvaltningen.  

Äldrenämndens yttrande och beslut 2014-02-12, § 26  

Äldreförvaltningen har inga invändningar mot försäljning av del av fastigheten 

Risatorp 3:63, Persborgsskolan 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar att inte ha några invändningar mot försäljning av del av 

fastigheten Risatorp 3:63, Persborgsskolan. 

Utbildningsnämndens yttrande och beslut 2014-01-23, § 6 

Förslaget av en försäljning av fastigheten tillstyrks då Utbildningsförvaltningen inte 

anses ha någon användning av densamma. 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till remissvar gällande försäljning av 

del av Risatorp 3:63, Persborgsskolan; med tillägget att Utbildningsförvaltningen 

inte har någon användning av densamma i nuvarande skick. 
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Fritids- och kulturnämndens yttrande och beslut 2014-02-20, § 12 

Inom Fritids- och kulturnämndens ansvarsområde är en grupp bildad med uppdrag 

att se över brukets, teaterns och kulturcentrums framtida utveckling. I övrigt ser 

förvaltningen över befintliga mötesplatser som sport- och simhall, anläggningar 

m.m. för att uppnå samverkansformer. 

Beslut 

Fritids- och kulturnämnden ser i nuläget inget behov av fler lokaler. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har ingen erinran gällande försäljning, Äldrenämnden har inga 

invändningar mot försäljning, Fritids- och kulturnämnden ser i nuläget inget behov 

av fler lokaler och Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till försäljning med 

tillägg att Utbildningsnämnden inte har någon användning av lokalerna i dess 

nuvarande skick.    

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av en avstyckad del, enligt karta 

sida 3 av Risatorp 3:63, Risatorpsvägen 11, Ronneby samt beslutar att föreslå 

Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en 

försäljning av del av Risatorp 3:63. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Sune Håkansson (RP), Roger 

Fredriksson (M), Susanne Lundgren (M), Tommy Andersson (S), Erik Ohlson (V) 

och JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar, med stöd av Tommy Andersson (S) och Eric Ohlson 

(V), återremiss. 

Roger Fredriksson (M) yrkar, med stöd av Susanne Lundgren (M), bifall till 

Kommunstyrelsens förslag. 

JanAnders Palmqvist yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på återremissyrkandet och 

finner avslag på detsamma. 
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

- Ja-röst för bifall till Sune Håkanssons (RP) återremissyrkande. 

- Nej-röst för avslag för Sune Håkanssons (RP) återremissyrkande. 

 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Kommunstyrelsens 

förslag och finner bifall på detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

- Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

- Nej-röst för avslag på Kommunstyrelsen förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga (nr1), 

tjugotre, (23) ja-röster, tjugofem (25) nej röster och en (1) frånvarande. 

 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga (nr2), 

tjugosex, (26) ja-röster, tjugoen (21) nej röster, en avstår (1) och en (1) frånvarande. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka en försäljning av en avstyckad del, enligt 

karta sida 3 av Risatorp 3:63, Risatorpsvägen 11, Ronneby samt ge delegation till 

Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av Risatorp 3:63. 

 

Reservationer 

Sune Håkansson (RP). 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 

________________ 

Exp: 

Socialdemokraterna 

Vänsterpartiet 

Miljöpartiet 

Sune Håkansson 
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§ 144 Dnr 2014-000151 049 

Anhållan om investeringsanslag för översyn av 
Listerbyskolans status 

 

Utbildningsnämnden § 36 

 

Sammanfattning  

Listerbyskolans trångboddhet har diskuterats och utretts under 2013. En paviljong 

sattes på plats i augusti 2013, vilket gjorde att det tillfälliga behovet av lokalyta 

löstes. Emellertid är inflyttningen stor i området och nuvarande yta räcker inte på 

sikt. Dessutom finns ett stort renoveringsbehov, gällande Listerbyskolan, men även 

skolan i Johannishus. 

    

Bedömning 

Listerbyskolans fysiska status bör även fastställas inför beslut om framtiden. Detta 

gäller framför allt ventilation och byggstommar. Tekniska förvaltningen har gjort 

bedömningen att det kostar ca 300 tkr att göra denna genomgripande utredning av 

skolans fysiska status. Denna utredning är nödvändig för att möta kommande 

volymökningar.  

 

Till protokollet förs att 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) uppger att enligt KS au ska 

en felanmälan ske till Tekniska förvaltningen och därefter ska utredning ske. Rubr. 

ärende skulle därmed enligt KS au inte behövas. 

    

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att avsätta 300 Tkr, i 

ett investeringsanslag, för översyn av Listerbyskolans status. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 300 tkr, i ett investeringsanslag, för översyn 

av Listerbyskolans status och att investeringskonto öppnas för ändamålet. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(69) 
2014-05-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 300 tkr, i ett investeringsanslag, för 

översyn av Listerbyskolans status och att investeringskonto öppnas för ändamålet.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avsätta 300 tkr, i ett investeringsanslag, för översyn av 

Listerbyskolans status och att investeringskonto öppnas för ändamålet 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 
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§ 145 Dnr 2014-000152 049 

Anhållan om investeringsmedel till särskilda satsningar på 
Naturbruksgymnasiet 

 

Utbildningsnämnden § 43 

 

Sammanfattning  

En extern konsult inom lantbruksekonomi, har gjort beräkningar för en 

investeringskalkyl med åtgärder. Kalkylen gäller två tänkbara investeringar på 

Blekinge Naturbruksgymnasium, ”Active Stable” för hästarna och automatisk 

mjölkning med mjölkrobot för korna.    

    

Bedömning 

En investering enligt utredarens förslag, motsvarande 4100 tkr, skulle innebära 

effektiviseringsmöjligheter, vilket skulle påverka driftskostnaderna på 

Naturbruksgymnasiet och driftsenheten positivt. Investeringen skulle betala sig själv. 

Kvalitetsökningen skulle bli betydande, vilket kommer att gynna sökbilden positivt, 

på samma sätt som satsningen på skogsutbildningen gjorde (från ca 5 elever/årskurs 

till nu ca 25 ).    

    

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag avseende investering för 

effektivisering vid Blekinge Naturbruks-gymnasium och hemställer hos 

Kommunfullmäktige att avsätta investeringsmedel till särskilda satsningar på 

Naturbruks-gymnasiet/driftsenheten, motsvarande 4100 tkr, enligt utredning. 

Rektor Per Isaksson, Blekinge Naturbruksgymnasium, samt förvaltningschef Tommy 

Ahlquist, redogör inledningsvis för bakgrunden till förslaget  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå utbildningsnämndens hemställan om 

investeringsmedel till särskilda satsningar på Naturbruksgymnasiet/driftsenheten, 

motsvarande 4100 tkr, och hänvisar till budgetberedningen. 
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Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå utbildningsnämndens hemställan om 

investeringsmedel till särskilda satsningar på Naturbruksgymnasiet/driftsenheten, 

motsvarande 4100 tkr, och hänvisar till budgetberedningen. 

   

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå utbildningsnämndens hemställan om 

investeringsmedel till särskilda satsningar på Naturbruksgymnasiet/driftsenheten, 

motsvarande 4100 tkr, och hänvisar till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsförvaltningen 
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§ 146 Dnr 2014-000193 179 

Justering av taxa för rengöring och brandskyddskontroll 

 

Sammanfattning  

Respektive kommunfullmäktige har tidigare beslutat om taxor och avgofter för år 

2014. Jämlikt Räddningstjänstens avtal med Skorstensfejarmästarna revideras 

taxorna årligen med av centrala parter publicerat sotningsindex. För år 2014 har 

sotningsindex fastställts till 1,74 %. Då taxan höjdes 2013-07-01 och datum för årets 

justering är satt till 2014-07-01 ska höjning av taxan göras enligt avtal med 1,66 % 

enligt SKL cirkulär 14:11. 

Detta innebär att timtaxan för rengöring höjs fr o m 2014-07-01 till: 

Ronneby: 405 kr 

Karlskrona: 382 kr 

Detta innebär att timtaxan för brandskyddskontroll höjs fr o m 2014-07-01 till: 

Ronneby: 582 kr 

Karlskrona: 549 kr.     

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar om justering av taxorna för rengöring och 

brandskyddskontroll enligt nedan. 

Timtaxan för rengöring höjs fr o m 2014-07-01 till: 

Ronneby: 405 kr 

Karlskrona: 382 kr 

Timtaxan för brandskyddskontroll höjs fr o m 2014-07-01 till: 

Ronneby: 582 kr 

Karlskrona: 549 kr.     

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar justera taxorna för rengöring och brandskyddskontroll 

enligt nedan. 

Timtaxan för rengöring höjs fr o m 2014-07-01 till: 

Ronneby: 405 kr 

Karlskrona: 382 kr 

Timtaxan för brandskyddskontroll höjs fr o m 2014-07-01 till: 

Ronneby: 582 kr 

Karlskrona: 549 kr.     

________________ 
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§ 147 Dnr 2010-000431 370 

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

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

Ronneby Boule Allians föreslår i ett medborgarförslag att fjärrvärme installeras i 

boulehallen. De framför att det under en sträng vinter är det omöjligt att få hallen 

uppvärmd trots elfläktar ständigt går på högsta effekt vilket innebär att elräkningarna 

blir kostsamma. 

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden som har 

behandlat ärendet vid två tillfällen. I februari redovisades att en inkoppling av 

fjärrvärme beräknades kosta ca 375 000 kr. Förbrukning och drift på helår 

beräknades efter installation att kosta ca 55 000 kr + service 4 ggr/år a 1125 kr. 

Nuvarande driftskostnader som till fullo belastar föreningen är 60-65 000 kr per år. 

Installation av fjärrvärme skulle ge föreningen en driftsbesparing på 5- 10 000 kr och 

en avskrivningskostnad för kommunen. 

Tekniska förvaltningen har efter Fritid- och kulturnämndens första behandling av 

ärendet tagit fram nya uppgifter som visar att en inkoppling kostar 220 000 kr vilket 

ger lägre kapitalkostnader och/eller kortare avskrivning. För att hålla högre 

temperatur i hallen kvarstår dock driftskostnaderna ovan trots nyinstallation. Att det 

varit kallt i hallen har varit ett stort bekymmer för Boule Alliansen. Tekniska 

förvaltningen har även gjort en kostnadsberäkning på att isolera byggnaden och på så 

vis få till stånd en rimligare temperatur och ekonomi. Denna åtgärd beräknas kosta 

380 000 kr att utföra. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att man, efter de nya siffrorna för installation 

och/eller isolering, inte ser någon besparingseffekt i en installation och avråder ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att till 

Kommunfullmäktige föreslå att medborgarförslaget avslås. 

Vid behandling av ärendet i Kommunstyrelsen återremitterades ärendet för närmare 

beredning inför hantering i budgetberedningen. 
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Fritid- och kulturnämnden hade åter uppe ärendet 2013-10-10. Där redovisas att 

Förvaltningschefen i möte med föreningen fått ett nytt förslag på åtgärd. Föreningen 

har tagit fram olika alternativ av luftvärmepumpar som kan ersätta de byggfläktar 

som i nuläget ”värmer” hallen. Fritid- och kulturnämnden beslutar att man inte ser en 

besparingseffekt vid installation av fjärrvärme och/eller isolering och avråder ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Nämnden förslår Kommunstyrelsen att överväga en 

installation av luftvärmepumpar, i förlängningen ett byte av lysrörsarmaturer samt 

installation av elstyrning. Luftvärmepumpar av hög kvalitet beräknas kosta 60 000 kr 

inkl. moms och installation. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget om inkoppling av 

fjärrvärme i boulehallen. 

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till bidrag 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget om inkoppling av 

fjärrvärme i boulehallen. 

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till bidrag för 

installation av luftvärmepump.   

 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-24 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S) och 

Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

JanAnders Palmqvist (S) yrkar bifall till intentionen med medborgarförslaget. 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner bifall till Kommunstyrelsen förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om inkoppling av fjärrvärme 

i boulehallen. 

Kommunfullmäktige beslutar ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utreda 

möjligheten till bidrag för installation av luftvärmepump.   

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(69) 
2014-05-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr 2014-000249 192 

Anmälan av motion från Folkpartiet Liberalerna - Anlägg en 
konstgräsplan och en 7-mannaplan på Brunnsvallen i 
Ronneby. 

Kommunfullmäktigeledamoten Roger Gardell lämnar en motion om att anlägga 

konstgräsplan 

 

Sammanfattning  

 Idag har vi kommunala anläggningar som står tomma halva året i vår kommun. En 

är Kockumshallen i Kallinge och en är Brunnsvallen i centrala Ronneby.Jag anser att 

man bör kunna använda de kommunala anläggningarna året runt. Idag används 

Brunnsvallen av skolan, FIF Gnistan, FC I Iliria ochRonneby Ballklubb.  

På Brunnsvallen bedrivs det ingen verksamhet mellan mitten av oktober fram till 

början av april. 

Ronneby BK har runt 25 lag i sin förening och bristen på planer att träna på är stor i 

kommunen. Lagen har Brunnsvallen, Jernvallen, Silverbergsplanen och Karlstorp att 

träna på under vår till höst. 

På Karlstorp tränar även Ronneby rugbyklubb och Silverbergsplanen är under all 

kritik, då marken tydligen rör på sig en hel del där. Så det behövs fler ytor i Ronneby 

för träning och matcher. När det gäller Jernvallen där det idag finns konstgräs, så 

finns det knappt några tider för våra yngre spelare i klubbarna att träna där vintertid. 

B-planen på Brunnsvallen är näst intill farlig att träna på då den är otroligt hård. Här 

skulle det anläggas en konstgräsplan istället. Men bör även undersöka möjligheterna 

att anlägga en 7-mannaplan på grusplanen bakom befintliga omklädningsrum. 

Jag anser det viktigt att vi nyttjar de anläggningar vi har i kommunen maximalt och 

att de inte står obrukbara under halva året. Skulle det anläggas en konstgräsplan på 

Brunnsvallen lär det även gynna besöksnäringen då andra lag skulle välja att lägga 

sina träningsläger i Ronneby. 

 

Jag yrkar på: 

• Att det anläggs en konstgräsplan på Brunnsvallen och då på befintlig B-plan. 

Undersöka möjligheterna till att göra planen större. 

• Att det anläggs en 7-mannaplan av vanligt gräs eller konstgräs bakom befintliga 

omklädningsrum på Brunnsvallen.   
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Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att motionen lämnas vidare till 

Kommunledningsförvaltningen för vidare behandling 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma bifall för presidiets förslag. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen för vidare 

beredning. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 149 Dnr 2014-000266 140 

Anmälan av motion från Ronnebyparti angående 
näringslivets utveckling  

Kommunfullmäktigeledamoten Anna Carlbrant (RP) har lämnat en motion om 

näringslivets utveckling i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Förutsättning och syfte 

Ronneby kommun har utmärkta möjligheter att bli en bra kommun ur 

näringslivssynpunkt. Ett starkt näringsliv är motorn i samhället och utgör grunden 

för resurserna till skola, vård och omsorg. Ett svagt näringsliv medför stora 

svårigheter för kommunen att utvecklas. Näringslivet ger också möjligheter för 

organisationer och föreningar att utvecklas t.ex. inom idrotten och 

ungdomsverksamheten.   

Nya företag och utveckling av befintliga företag innebär stora möjligheter till ökad 

sysselsättning. 

Nuläge 

Tyvärr har Ronneby kommun inte uppfattats positivt varken utanför kommunen eller 

inom kommunen. För några års sedan låg kommunen på 290:e och sista plats i 

Svenskt Näringslivs ranking över näringslivets förutsättningar.  

Under de senaste åren har flera insatser gjorts för att förbättra företags och 

företagares möjligheter till bättre möjligheter att starta och att utveckla företag. 

Dessa insatser har delvis lyckats. Näringslivsmiljön har förbättrats i vår kommun. 

Den höga arbetslösheten påverkar kommunens utveckling på ett negativt sätt vilket 

innebär utflyttning från kommunen. 

Fortsatt utveckling 

Ett första steg har tagits och nu måste denna positiva trend fortsätta.  

Vi föreslår 

 att en utredning tillsätts för att undersöka möjligheterna för att bilda ett 

näringslivsbolag/utvecklingsbolag. 

Förslag till direktiv för utredningen 

Utredningen skall analysera förutsättningarna samt föreslå åtgärder för att 

möjliggöra bildandet av ett näringslivsbolag/utvecklingsbolag. 
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Gruppen bör bestå av politiker med kompetens från ledning och styrning av företag 

samt representanter från näringslivet  

Följande områden ska bearbetas: 

Startande av företag. 

Utveckling av befintliga företag. 

Initiera och verka för att företag och företagare utanför kommunen etablera sig i 

Ronneby kommunen. 

 

Följande operativa områden ska också beaktas: 

Samverkan med befintliga företag och organisationer, t.ex. Nyföretagarcentrum, 

ALMI, banker, försäkringsbolag, revisionsbolag, universitet, högskolor och övriga 

skolor.  

Genomförande av marknadsanalys, som ska leda till marknadsföringsaktiviteter 

såsom näringslivsdagar, mässor och aktiviteter även utanför länet. 

Genomförande av information till och utbildning av företag och företagare. 

Genomförande av information om kommunens förutsättningar, resurser och 

kompetens i näringslivsfrågor. 

 

För bildandet av näringslivsbolag/utvecklingsbolag ska följande analyseras: 

Bolagsform, ägarskap, krav på kompetens på anställda och styrelse. 

Aktiekapitalets storlek (vid val av aktiebolag som bolagsform i övrigt annat 

startkapital), krav på avkastning samt avkastningens användande. 

Operativa mål. 

   

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att motionen lämnas vidare till 

Kommunledningsförvaltningen för vidare behandling 
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Propositionsordning 

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

framfört yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen 

för vidare beredning. 

________________ 

Exp:   

Kommunstyrelsen  
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§ 150 Dnr 2014-000282 250 

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

Kommunfullmäktigeledamoten Monia Svensson (OPOL) har lämnat en motion 

gällande fler bostäder och nybyggnation av förskola i Saxemara 

 

Sammanfattning  

Genom Bo-Walter Erikssons initiativ har vi kunnat inviga ett nytt landmärke i 

kommunen. När man viker mot Ronneby hinner man läsa F17 på nospartiet på 

Viggenplanet som är placerat intill E22:an i Sörby. Det är de beslutade satsningarna 

på flottiljen som jag ställer mina förhoppningar till skall innebära ökad sysselsättning 

och en stor inflyttning till vår kommun vi skall på bästa sätt välkomna nya familjer. 

Det skall finnas byggklara tomter, färdiga bostäder i attraktiva områden och skola 

och barnomsorg som håller god kvalitet. Vi ska från kommunens sida aktivt verka 

för att man som nyanställd på flottiljen väljer Ronneby som bostadsort. 

Nya bostadsområden och förtätning av befintliga. 

Kommunen har en vacker kuststräcka med mindre bostadsområden där det kan 

finnas möjlighet att utöka med fler tometer, således förtäta. Här finns då lekplatser, 

GC-vägar och annan infrastruktur som kan användas av fler och förbilliga. 

Saxemara och byarna i Varan är goda exempel på utvecklingsområden. Här finns 

redan satsningar på barn och ungdomsidrotten som är viktig i ett samhälle för att 

slippa onödiga bilresor. Här finns GC-väg mellan Saxemara och Ronneby, med 

önskemål om en förlängning till Järnavik. Här finns skola och barnomsorg men där 

förskolan är i stort behov av nybyggnation. Saxemaraskolan har stort 

upptagningsområde med många unga familjer som har rätt till barnomsorgsplats i sitt  

närområde för att livspusslet, som det numera heter, ska fungera. 

Södra delen av Bräkne-Hoby är också ett område som kan förtätas. En vacker 

skärgård, ett rikt båtliv, camping m.m. En GC-väg mellan Järnavik och Bräkne-Hoby 

kan knyta samman och inbjuda till att ta cykeln till skolan, tåget eller arbetsplatsen. 

Ronneby kommun har mycket att erbjuda, de bästa kommunikationerna i Blekinge 

med egen flygplats, goda tågförbindelser, valfrihet när det gäller skola och 

barnomsorg, stort kulturutbud, närhet till havet och vackra strövområden m.m.  

 

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar: 
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Att mycket mera aktivt marknadsföra kommunens företräden. 

Att planera för nya bostadsområden i kommunen. 

Att utreda förtätning i befintliga bostadsområden. 

Att skyndsamt utreda och planera en ny förskola i Saxemara. 

Att arbeta för en GC-väg från Saxemara till Järnavik och från Järnavik till Bräkne-

Hoby.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att motionen lämnas vidare till 

Kommunledningsförvaltningen för vidare behandling. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen 

för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


