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Närvarolista
Ronneby kommun
Datum 2013-04-25

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par- När- §
ti
varo
Ja Nej Avs

Ledamot
1.

Roger Fredriksson

M

X

2.

Lena Karstensson

M

X

3.

Lennarth Förberg

M

X

4.

Susanne Lundgren

M

X

5.

Claes Diurhuus

M

X

6.

Christoffer Stenström

M

X

7.

Anna Espenkrona

M

X

8.

Anders Lund

M

X

9.

Kjell G G Johansson

M

X

10. Anders Bromée

M

X

11. Christer Stenström

M

X

12. Kenneth Michaelsson C

X

13. Thomas Håkansson

C

X

14. Kristina Valtersson

C

X

15. Monia Svensson

C

---

16. Mats Paulsson

C

X

17. Hillevi Andersson

C

X

18. Roger Gardell

FP

X

19. Nils Ingmar Thorell

FP

X

20. Christian Mahrle

FP

---

21. Willy Persson

KD

X

22. JanAnders Palmqvist

S

---

23. Margareta Yngveson

S

---

24. Bo Johansson

S

X

25. Monika Lindqvist

S

X

26. Tommy Andersson

S

X

27. Ingrid Karlsson

S

X

§
Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs
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Ronneby kommun
Datum 2013-04-25

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par- När- §
ti
varo
Ja

Ledamot
28. Ann-Margret Olofsson S

X

29. Anette Rydell

S

X

30. Johnny Håkansson

S

X

31. Ewa Svensson

S

X

32. Jan-Eric Wildros

S

X

33. Malin Månsson

S

X

34. Eva Blennow

S

---

35. Birgitta Andersson

S

---

36. Anders P Petersson

S

X

37. Peter Bowin

V

X

38. Erik Ohlson

V

X

39. Angela Leyton

V

X

40. Marcus Jingfors

---

X

41. Nils-Erik Mattsson

MP

X

42. Tomas Lund

SD

X

43. Anna-Mi Kullman

SD

X

44. Gudrun Johansson

SD

X

45. Andreas Andersson

--

---

46. Stefan Kullman

SD

X

47. Sune Håkansson

RP

X

48. Anna Carlbrant

RP

X

49. Ola Svensson

RP

---

§
Nej

Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

Fr o m § 95
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Ronneby kommun
Datum 2013-04-25

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par När-ti varo

§
Ja

Ersättare
1.

Tomas Lundberg

M

2.

Fredrik Stark

M

3.

Christoffer Laz

M

4.

Anders Härdelin

M

5.

Olle Helt

M

6.

Kjell Hedlund

M

7.

Kerstin Haraldsson

C

8.

Birger Svensson

C

9.

Bengt Holm

C

X

§
Nej

Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej Avs

Ja

Nej Avs

Tj ers

10. Alexandra Forslund

FP

11. Susanne Östergaard

FP

12. Johannes Chen

KD

X

13. Rune Kronkvist

S

X

Tj ers

14. Tina Lindqvist

S

X

Tj ers

15. Stefan Österhof

S

X

Tj ers

16. Ingrid Nilsson

S

17. Nils Nilsson

S

18. Johanna Magnusson

S

19. Hans Häll

S

X

Tj ers

20. Marie Ohlsson

S

21. Ally Karlsson

V

22. Omid Hassib

V

23. Helena Augustsson

MP

24. Mats Olsson

MP

25. Björn Brink

SD

X

Tj ers

26. Vakant

SD

27. Vakant

SD
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Ronneby kommun
Datum 2013-04-25

Kommunfullmäktige
Mandatperioden 2010-11--2014-10
Nr Namn

Par- När- §
ti
varo
Ja

Ersättare
28. Per Ericsson

RP

29. Birgitta Larsson

RP

X

§
Nej

Avs

Ja

Anteckningar

§
Nej

Avs

Ja

Nej Avs

Tj ers
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2013/5
§ 93 Justering av dagordningen

Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enlig följande:
Ärendet begäran om entledigande som ersättare i Utbildningsnämnden från Per Ericsson behandlas
under punkten 4.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/35
§ 94 Närpolischef Mats Hadartz informerar om Trygghetsmätning
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-15

Närpolischef Mats Hadartz informerar om
Trygghetsmätning

Närpolischef Mats Hadartz informerar om genomförd trygghetsmätning i Ronneby kommun.

Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson, (KD).
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/6
§ 95 Allmänhetens frågestund

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 96 Fyllnadsval efter Rune Kronkvist, S, ersättare i Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-03-26

KF §72/2013 2013-03-27, Anhållan om
entledigande från uppdrag som ersättare i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten i
Östra Blekinge, Rune Kronkvist, S, samt
nyval

2 Handling

2013-03-11

Anhållan om entledigande från uppdraget
som ersättare i direktionen för Räddningstjänsten, Östra Blekinge, Rune Kronkvist

Sammanfattning
Fyllnadsval efter Rune Kronkvist, (S) ersättare i Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra
Blekinge.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Jan-Eric Wildros, (S) till ny ersättare i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten i Östra Blekinge.
_____________________
Exp:

Jan-Eric Wildros
Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/24
§ 97 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden,
Per Ericsson, (RP)
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-24

Anhållan om entledigande från uppdrag
som ersättare i Utbildningsnämnden, Per
Ericsson, RP, Per Ericsson

Sammanfattning
Per Ericsson, (RP) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Per Ericsson, (RP) från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar utse Jennie Koskela (RP) till ny ersättare i Utbildningsnämnden.
_____________________
Exp:

Per Ericsson
Jennie Koskela
Utbildningsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/122
§ 98 Anmälan av medborgarförslag från Sofia Wihlstrand om bättre belysning vid
kommunens lekplatser
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-02

Medborgarförslag om bättre belysning vid
kommunens lekplatser, Sofia Wihlstrand

Sofia Wihlstrand har skickat in följande medborgarförslag angående bättre belysning vid kommunens lekplatser.
Sammanfattning
”Det är mycket mörkt runt vinterhalvåret på kommunens lekplatser. Jag anser att det saknas bra
belysning runt om lekplatsen i Ronneby Brunnspark, Ekenäs badplats, Ekenäs bostadsområde med
flera platser. Förslaget är således att det behövs fler lampor på dessa ställen.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Sofia Wihlstrand
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/132
§ 99 Anmälan av medborgarförslag från Solveig Ryd angående att låta fixarlaget
vara kvar
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-03-22

Medborgarförslag från Solveig Ryd angående att låta fixarlaget vara kvar, Solveig
Ryd

Solveig Ryd har skickat in följande medborgarförslag angående att låta fixarlaget vara kvar i Ronneby kommun.
Sammanfattning
”Utan att fråga eller informera berörda parter, pensionärer över 67 år, har Ronneby kommun bestämt sig för att dra in Fixarlaget till hösten och diffust hänvisa till ”socialt företag som tillhandahåller hushållsnära tjänster”.
Att slå i sönder en väl fungerande organisation med en effektiv ledare i Maj-Britt Olsson utan att
närmare precisera vad som är tänkt att komma i stället för Fixarlaget är minst sagt anmärkningsvärt.
Har tjänsten varit gratis? Nej, vi pensionärer har betalt för tjänsterna!
Alltså måste frågan ställas: Hur mycket har Fixarlaget gått back/alternativt hur mycket sparar kommunen in per år genom åtgärden? Det måste finnas ett underlag för beslutet. Var finns utredningen?
Eftersom ”äldre” ska bo kvar i hemmet så länge det möjligt (kostnadsskäl) innebär detta också ett
socialt ansvarstagande av kommunen. Ronneby kommun framhåller gärna att man har många pensionärer, vilket ger intäkter, men dås ska det finnas service. Att krångla till det med ”sociala företag” betyder med all sannolikhet ökad byråkrati. Om tanken är att RUT ska utnyttjas, innebär det ett
risktagande för ”brukarna” eftersom det inte är självklart att RUT består i nuvarande form efter valet.
Har man i sparmodellen räknat in de halkolyckor som kan hända om äldre personer tvingas ut för
att försöka skotta bort de snövallar som uppstår när gator och vägar röjts? Det ska vara skottat för
postbilen och sopbilen – annars blir det klagomål. Färdtjänsten stannar vid tomtgränsen. Har man
inom kommunen överhuvudtaget tänkt på vad det innebär med ”viktigt incitament för att genomföra
den här nyordningen” (Edvinsson)? Kanske gäller med en lätt travestering: Fråga inte vad kommunen kan göra för dig utan fråga vad du kan göra för kommunen.
Det är remarkabelt att det är pensionärer över 67 år som ska hjälpa till med kommunens sparåtgärder, men so fick ju faktiskt pensionärerna 50 kronor mer i plånboken vid årsskiftet.
I sann demokratisk anda har kommunen bestämt över våra huvud, men om inte förr så kan vi göra
oss hörda vid valet 2014.”
Solveig Ryd presenterar sitt förslag.

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Solveig Ryd
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/156
§ 100 Anmälan av medborgarförslag från Tommy Nilsson angående uppförande av
förskola på Brunkullavägen
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-24

Medborgarförslag angående uppförande
av förskola på Brunkullavägen, Tommy
Nilsson

Tommy Nilsson har lämnat in följande medborgarförslag angående uppförande av förskola på
Brunkullavägen.
Sammanfattning
”Som boende på Brunkullavägen så har jag invändningar mot uppförandet av ny förskola. Jag har
tidigare lämnat in två stycken skrivelser till Miljö- och byggnadsnämnden samt till David Gillanders där jag haft synpunkter på detta projekt. Vad som har hänt med dessa skrivelser vet jag inte då
något svar inte har meddelats mig. Ett flertal andra boende på Brunkullavägen, Lavendelvägens
samfällighetsförening samt från boende på gruppboendet Brunkullavägen har också lämnat in skrivelser. Hoppas att samtliga invändningar finns kvar så att Kommunfullmäktige kan ta dela av dessa.
Det jag tillägger och har invändningar emot är att det ur kostnadssynpunkt måste vara betydligt billigare att uppföra ny förskola på den plats där den gamla låg. Dessutom borde det räcka med fyra
avdelningar. Marken är ju där redan förberedd för ny byggnation. Eftersom det redan är många barn
som går på Soft Center efter flytten från det mögelskadade och rivna huset på Mjölkörtsvägen och
man dessutom har öppnat fler avdelningar så finns det enligt mig ingen anledning att bygga en stor
skola på Brunkullavägen. Vad jag vet så är samtliga föräldrar nöjda med Soft Center. Bra parkeringsmöjligheter, närheten till Brunnsparken med allt vad den har att erbjuda.
Man har också från Miljö- och byggnadsnämnden tänkt anlägga en ny parkering på Gölstigen för
den nya förskolan. Det måste vara helt förkastligt att leda upp och öka trafiken på Gamla Hultas
smala gator. Dessutom är det ju inte så trevligt att sälja en tomt på Gölstigen och sedan tala om att
man får en parkeringsplats som närmaste granne.
Vad gäller kostnader så vill jag att man gör en riktig och opartisk jämförelse med vad det kostar att
bygga på Mjölkörtsvägen respektive Brunkullavägen och att man då tar med samtliga kostnader och
redovisar dessa.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
_____________________
Exp:

Tommy Nilsson
Kommunfullmäktiges presidium

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/148
§ 101 Anmälan av interpellation ställd till Kommunalrådet Roger Fredriksson, (M),
från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, (KD), angående polisverksamheten i
Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-16

Interpellation ställd till Kommunalrådet
Roger Fredriksson, M, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angående polisverksamheten i Ronneby kommun, Willy Persson

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, (KD), har lämnat in följande interpellation ställd till
Kommunalrådet Roger Fredriksson, (M) angående polisverksamheten i Ronneby kommun.
Sammanfattning
”Ingen kritik mot den lokala närpolisverksamheten, poliserna gör naturligtvis ett bra jobb.
Men tyvärr räcker det inte till för att skapa en trygghet för invånarna och näringsliver, med tanke på
de stölder och skadegörelse som inträffar i vår kommun. Företagarna i lokala Brottsförebyggande
rådet, BRÅ har fört fram idéer och förslag på hur brottsligheten skall minska i vår kommun, men
har tyvärr inte fått något gehör.
Dessa förslag är:
Flera synliga poliser ute dygnet runt.
Polisstationen öppen dygnet runt.
Ta fram lokalt telefonnummer under en prövotid dit brottslighet skall kunna anmälas, eftersom telefonnumret 114 14 inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Är kommunalrådet beredd att snarast föra fram ovanstående krav till Rikspolisstyrelsen?”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde
den 30 maj 2013.
_____________________
Exp:

Willy Persson
Roger Fredriksson
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2013/159
§ 102 Anmälan av interpellation ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, (M) från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, (RP) angående barnomsorgen i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-25

Interpellation ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förber, (M)
från kommunfullmäktigeledamot Sune
Håkansson, (RP) angående barnomsorgen i Ronneby kommun, Sune Håkansson

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, (RP) har lämnat in följande interpellation ställd till
Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, (M) angående barnomsorgen i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Enligt uppgift finns det idag 17 barn i kön till barnomsorgen i Saxemara. De sökande har fått besked om att kringsvid 7-8 barn kan räkna med plats på småbarnsavdelningen till hösten, då det
samtidigt sker en överföring av barn till äldreavdelningen.
En stor del av de sökande är bosatta i området från Risanäs till Vieryd, d v s det närmaste området
runt Saxemara. Då det är syskonförtur som gäller finns således risken att flera barn i närheten av
Saxemara blir tilldelade plats inne i Ronneby.
Under de senaste åren har antal barn i förskoleåldern ökat i Saxemaras upptagningsområde. Systemet med förtur, vilket jag i sig inte har något emot, lär t o m ha medfört att barn med gångavstånd
till förskolan i Saxemara fått plats inne i Ronneby, p g a platsbrist i Saxemara.
Min fråga är om det har övervägts att försöka utöka antalet platser i Saxemara som tydligen är ett
område med befolkningstillväxt, vilket vi inte är bortskämda med i Ronneby. Med tanke på att man
kan anmäla intresse upp till 9 månader innan önskad start torde viss planeringsmöjlighet finnas.
Jag är medveten om att man på markområdet runt skolan och förskolan kan ha svårt att utöka antalet platser, men i närheten finns av andra ägd mark, t ex har kyrkan mark intill församlingshemmet,
som man f n inte har behov av. Här finns t ex väg, VA och el redan framdragna. Kommunen skulle
kunna förhöra sig om möjligheten att t ex arrendera för tillfälliga lösningar, utifall att kommunen
bedömer att nuvarande barnkullars storlek innebär en tillfällig topp.
Det har genom åren även talats om att markägare i närheten varit beredda att upplåta mark till bostäder. Detta kanske även skulle kunna gälla för barnomsorg. Således torde förfrågningar till markägare kunna ge flera alternativa förslag till placering av barnomsorgslokaler, både permanenta och
tillfälliga.
Det säg på bygden att när önskemål framförs till kommunen om placering av barn på enskilt driven
barnomsorg, vidarebefordras inte alltid dessa önskemål till de berörda förskolorna. Det gäller främst
när de enskilda finns med som annat än förstahandsalternativ.
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Frågan är vilka rutiner Utbildningsförvaltningen har för att meddela enskilt drivna förskolor när
barnomsorgsplatser söks hos kommunen. Åpekas kan att de enskilt drivna förskolorna finns upptagna på kommunens hemsida och då menar jag att man även skall lämna full information om
söktrycket, även när det inte är förstahandsvalet.
Ehuru den bristande informationen kan vara ett arv från den förra majoriteten, då all enskilt driven
verksamhet där det även fanns kommunalt driven verksamhet ansågs vara av ondo, frågas också:
Är det likadant idag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige sammanträde
den 30 maj 2013.
_____________________
Exp:

Sune Håkansson
Lennarth Förberg
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2013/153
§ 103 Fråga ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, (M), från
kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell, (FP) angående att kosläppet och långlördag i centrum kolliderar
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-23

Fråga ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, (M), från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell,
FP) angående att kosläppet och långlördag i centrum kolliderar, Roger Gardell

Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell, (FP) har lämnat in följande fråga ställd till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, (M) från angående att kosläppet och långlördag i
centrum kolliderar.
Sammanfattning
”Kosläppet är ett fantastiskt och positivt arrangemang som lantbruksskolan anordnar varje år. Det
drar väldigt mycket publik både från Ronneby kommun och närliggande kommuner.
Men! Återigen krockar detta arrangemang med lönehelgen och långlördagen i centrum. Flera näringsidkare har hört av sig och säger att detta tömmer centrum och gör att de förlorar stor försäljning!
Hade man talt med varandra mellan förvaltningarna hade detta problem förmodligen aldrig uppstått!
En lösning hade varit att lägga kosläppet på söndagen istället för på lördagen en lönehelg!
Nu är det för sent att göra något åt det i år. Men kommer du som ordförande för Utbildningsnämnden, agera så att detta inte krockar kommande år?”
Deltar i debatten
I debatten deltar Lennart Förberg, (M) och Roger Gardell, (FP).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet.
_____________________
Exp:

Roger Gardell
Lennarth Förberg
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2013/136
§ 104 Reglemente för Revisorerna i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-09

Kommunfullmäktige § 198/2004, Förslag
till reglemente för revisorerna

2 Handling

2013-04-09

Reglemente för Revisorerna i Ronneby
kommun, Revisionen

Kommunfullmäktige § 198/2004.

ARBETSUTSKOTTET 2004-10-18
Revisorerna anhåller om revidering av gällande reglemente för verksamheten.
Nedanstående paragrafer föreslås få följande lydelse:
§6
Fullmäktige skall, för den tid som fullmäktige bestämmer, bland revisorerna välja en ordföranden,
en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
§ 9, andra stycket
Revisorsersättare tjänstgör endast vid långvarigt förfall för revisor. Med långvarigt förfall menas
t ex långvarig sjukdom eller vistelse på annan ort eller i utlandet och där den ordinarie revisorn inte kan fullgöra sina uppdrag, men inte frånsagt sig uppdraget.
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-12-16
•

Kommunfullmäktige antar redovisat förslag för revisorerna att gälla fr o m 2005-01-01.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Reglemente för revisorerna från den 30 juni 2013 och till dess
fullmäktige fattar annat beslut.
_____________________
Exp:

Revisionen
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2012/87
§ 105 Beslut om planändring gällande Kv Tuvelyckan
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-01-31

KF §15/2013 2013-01-31, Beslut om
planändring gällande Kv Tuvelyckan

2 Beslut allmänt ärende

2013-01-08

KS §10/2013 2013-01-08, Kv Tuvelyckan
- Begäran om planändring

3 Beslut allmänt ärende

2012-12-17

KS AU §452/2012 2012-12-17, Begäran om planändring Tuvelyckan 3

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-12-10

Kv Tuvelyckan - Begäran om planändring

5 Handling

2012-11-22

MBN § 271/2012 Beslut att godkänna
ändringen i bestämmelserna, Miljö- och
byggnadsnämnden

6 Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU §368/2012 2012-10-15, Kv
Tuvelyckan - Begäran om planändring

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-08

Kv Tuvelyckan - Begäran om planändring

8 Beslut allmänt ärende

2012-06-04

KS §182/2012 2012-06-05, Detaljplan
Tuvelyckan 3

9 Beslut allmänt ärende

2012-05-25

KS AU §203/2012 2012-05-28, Detaljplan Tuvelyckan 3

10 Handling

2012-05-18

Inbjudan till utställning Tuvelyckan 3

11 Beslut allmänt ärende

2012-04-02

KS §92/2012 2012-04-03, Detaljplan
Tuvelyckan 3

12 Beslut allmänt ärende

2012-03-09

KS AU §77/2012 2012-03-12, Detaljplan Tuvelyckan 3

13 Handling

2012-03-05

Detaljplan Tuvelyckan 3, Karin Sven
Plan-och byggenheten

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Ägaren till Sörby Centret (Lernia) vill ändra detaljplanen för området bland annat för att kunna utöka område för handel. Planförslaget har nu varit ute på utställning. Yttrande har inkommit från
Länsstyrelsen, Räddningstjänsten Östra Blekinge, E:on och Tekniska förvaltningen.
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Bedömning
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen Blekinge län, Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten
Östra Blekinge, Tekniska förvaltningen och E on. Räddningstjänsten Östra Blekinge och Eon har
inget att erinra mot planförslaget.
Kommunstyrelsen anser att plan- och byggenheten bör titta vidare på frågan om taklutning samt
möjligheten att ändra planbestämmelsen S. I övrigt har Kommunstyrelsen inget att erinra. Tekniska
förvaltningen anser att detaljplanen ska tillåta en utfart med max 15 meters bredd någonstans längs
redovisad tillåten placering. I övrigt har Tekniska förvaltningen inget att erinra.
Förslag till ändringar
Plankarta
• Planbestämmelsen S ändras så att planen tillåter skola innefattande gymnasium eller annan utbildning efter grundskolan.
• Planbestämmelser för utfart vad det gäller antal och längd läggs till på plankartan.
• Minsta takvinkel ändras till högsta takvinkel
Planbeskrivning
• Ändring av bestämmelsen S beskrivs i planbeskrivningen.
• Planbestämmelser för utfart vad det gäller antal och längd beskrivs i planbeskrivningen.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att skicka planförslaget till Kommunfullmäktige för antagande.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-01-31
Kommunfullmäktige beslutar återremittera planförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson, (M), som förklarar att ärendet är berett med de justeringar som
önskats i samband med återremitteringen av ärendet.
Alla ledamöter är eniga om att ärendet kan tas upp.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta planförslaget.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
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2010/311
§ 106 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP,
angående en vitbok om ombyggnationen av Vidablick
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §103/2013 2013-04-02, Besvarande
av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, angående en
vitbok om ombyggnationen av Vidablick

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §78/2013 2013-03-18, Besvarande
av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, angående en
vitbok om ombyggnationen av Vidablick

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-26

Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson för Ronnebypartiet om en vitbok om ombyggnationen av Vidablick

4 Beslut allmänt ärende

2010-10-13

KF §254/2010 2010-09-30, Anmälan av
motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson, RP, angående en vitbok om ombyggnationen av Vidablick

5 Handling

2010-08-27

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson, RP, angående en vitbok om ombyggnationen av Vidablick,
Sune Håkansson

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson för Ronnebypartiet har inkommit med motion om en
vitbok om ombyggnationen av Vidablick.
Ombyggnationen av Vidablick är nu någorlunda klar. Slutresultatet blev, såvitt motionären kan bedöma, i enlighet med planerna. Samtidigt kan man se att byggnationsprocessen inte har fungerat
alltför bra. Det finns olika möjliga förklaringar till de uppkomna problemen. För att undvika att
liknande misstag görs i framtiden bör lärdomar dras av det inträffade.
Motionären föreslår att:
a. kommunens revisorer, med lämplig hjälp, gör en särskild utvärdering av ombyggnaden av
Vidablick. Till vissa delar bör en utomstående utvärderare anlitas. Bland annat skall också
revisorernas agerande under byggnationen bedömas
b. Kommunstyrelsen skall skyndsamt undersöka möjligheterna att rikta skadeståndskrav mot
det företa, som skulle utföra kontrollen under byggnationen
c. Initialt skall revisorerna bedöma hur stort anslag, som behövs för att kunna genomföra utvärderingen
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Bedömning
Precis som motionären pekar på har det förmodligen funnits olika möjliga förklaringar till de uppkomna problemen såsom att det upprättade förfrågningsunderlaget var för dåligt, kontrollen under
byggtiden var för dålig m.m.
Det finns en del dokumentation i detta ärende som kan ligga till grund för en utvärdering. Kommunens revisorer kan, på eget initiativ, genomföra en utvärdering och ev. anlita utomstående expertis.
Frågan som uppstår är hur kommunen ska undvika att liknande situationer uppstår. Då kommunen
kommer att ha framtida behov av om- och nybyggnationer är det viktigt att arbeta fram rutiner för
hur sådana processer ska hanteras. Den rättsliga processen i ombyggnationen av Vidablick är avslutad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
Att uppdra åt Tekniska förvaltningen att arbeta fram ett kvalitetssäkringssystem för om- och nybyggnation inom Ronneby kommun
Att till kommunstyrelsen redovisa ett kvalitetssäkringssystem senast 2013-06-30
Att anse motionen besvarad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att tillsammans med de Kommunala bolagen ta fram ett gemensamt kvalitetssäkringssystem för om- och tillbyggnad inom Ronneby
kommunkoncern som säkerställer de rutiner som föreligger.
Att till Kommunstyrelsen redovisa ett kvalitetssäkringssystem senast 2013-12-31.
Att anse motionen besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson, (RP), Roger Fredriksson, (M), Willy Persson, (KD), och Tommy
Andersson, (S).
Yrkanden
Roger Fredrikssons yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Sune Håkansson yrkar ett tillägg till Kommunstyrelsens förslag med en punkt mellan stycke ett och
två till Kommunstyrelsens förslag. ”Att alla större investeringar ska följas av en rapport till Kommunfullmäktige. I rapporten ska framgå hur investeringen har uppfyllt de tänkta målen”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition enligt följande.
1. Roger Fredrikssons yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag.
2. Sune Håkanssons tilläggsyrkande till Kommunstyrelsens förslag om bifall till tilläggsyrkandet.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Tekniska förvaltningen, att tillsammans med de Kommunala bolagen ta fram ett gemensamt kvalitetssäkringssystem för om- och tillbyggnad inom Ronneby
kommunkoncern som säkerställer de rutiner som föreligger.
Att till Kommunstyrelsen redovisa ett kvalitetssäkringssystem senast 2013-12-31.
Att anse motionen besvarad.
_____________________
Exp:

Sune Håkansson
Tekniska förvaltningen
AB Ronneby Industrifastigheter
AB Ronnebyhus
Ronneby Miljö & Teknik AB
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2012/396
§ 107 Beslut om antagande av detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 Hulta
förskola
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §106/2013 2013-04-02, Detaljplan för
del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl (Hulta
Förskola)

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-25

Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. (Hulta Förskola) till ks 2 april

3 Beslut allmänt ärende

2013-03-04

KS §70/2013 2013-03-05, Detaljplan
för del av Hulta 2:115, Eternellen 1
mfl (Hulta Förskola)

4 Beslut allmänt ärende

2013-02-11

KS AU §34/2013 2013-02-11, Detaljplan
för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl
(Hulta Förskola)

5 Handling

2013-02-05

Detaljplan för del av Hulta 2:115
§ 11/2013, Miljö- och byggnadsnämnden

6 Handling

2013-02-01

Detaljplan för del av Hulta 2:115,
Eternellen 1

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-28

Detaljplan för del av Hulta 2:115,
Eternellen 1 mfl (Hulta Förskola)

8 Handling

2012-12-18

Synpunkter gälland Hulta förskola,
Maria och Sven-Åke Sibbesson

9 Handling

2012-12-17

Synpunkter gällande byggandet av
Hulta förskola, Susanne och Magnus
Borg

10 Handling

2012-12-17

Synpunkter gällande förslag till byggande av Hulta förskola, Lavendelvägens samfällighetsförening

11 Handling

2012-12-17

Synpunkter angående ev byggnation
av Hulta förskola, Tommy Nilsson

12 Handling

2012-12-10

Synpunkter gällande vägar och parkeringar vid förskolan, Företrädare för de
boende på Brunkulla gruppbostad

13 Beslut allmänt ärende

2012-11-23

KS §336/2012 2012-11-27, Detaljplan
för del av Hulta 2:115, Eternellen 1
mfl (Hulta Förskola)

14 Beslut allmänt ärende

2012-11-16

KS AU §413/2012 2012-11-19, Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl (Hulta Förskola)
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Detaljplan för del av Hulta 2:115,
Eternellen 1 mfl (Hulta Förskola)

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Brunkullavägen + Mjölkörtsvägen/Stormhattsvägen i Hulta
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan på fastigheten del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl.
Samtliga planhandlingarna finns på följande länk:
http://www.ronneby.se/Hulta2-115.
Planförslaget innebär att det skapas en förskoletomt på cirka 9000 kvm intill gruppboende på Eternellen 4 på Brunkullavägen. Hulta Förskola som fanns norr om Hultaleden har rivits. Planen föreslår här att tre till fyra stycken villor, cirka 1000 kvm var, kan uppföras. Alternativt kan, om man
vill ha en tätare bebyggelse, 5-6 radhus, kedjehus eller parhus uppföras.
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 1 februari tom 22 februari 2013. Inkomna
synpunkter har sammanfattats och kommenterats i granskningsutlåtande 2013-02-21. Miljö- och
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 21 mars beslutat att revidera planförslaget enligt
följande:
Plankarta
• Gränsen mellan området med 1-planshus med bl.a. nockhöjd 6,5 meter och området med
1½-planshus med bl.a. nockhöjd 8,2 meter flyttas söderut till en linje strax söder om Mandolinen 1.
• Planbestämmelse f1 revideras enligt följande: Takkupa skall placeras minst 0.7 meter innanför vägglivet, ha en sammanlagd längd på maximalt 2.5 meter samt placeras endast åt söder
eller väster. Takkupa kan utföras utan inverkan på byggnadshöjd. Takkupans tak skall vara
minst 0,5 meter lägre än huvudbyggnadens nockhöjd.
Planbeskrivning
• Avsnitt fastighetsbildning revideras.
• Texten revideras avseende 1-planshus mittemot Mandolinen 1.
Vidare har nämnden beslutat att godkänna förslaget och skickar planen vidare till Kommunfullmäktige för antagande (§45/2013). Nämndens beslut innebär att förslaget ändras efter granskningsutställningen. Ändringarna bedöms dock inte vara väsentliga att kommunen behöver ställa ut förslaget
för en ny granskning enligt PBL 5 kap 25.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget och skicka planen vidare till Kommunfullmäktige
för antagande.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och skickar planen vidare till Kommunfullmäktige för antagande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för fastigheten del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl.
Hulta förskola.
_____________________
Exp:

Miljö- och byggnadsnämnden
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2012/291
§ 108 Beslut om att ge Social- och Äldreförvaltningarna i uppdrag om att säga upp
och teckna nya avtal med AB Ronnebyhus
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §108/2013 2013-04-02, Avstämning
blockhyresavtal mellan Ronnebyhus och
Socialförvaltningen, Socialnämnden

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §79/2013 2013-03-18, Avstämning
blockhyresavtal mellan Ronnebyhus och
Socialförvaltningen, Socialnämnden

3 Handling

2013-02-05

Avstämning blockhyresavtal mellan
Ronnebyhus och Socialförvaltningen,
Socialnämnden

4 Beslut allmänt ärende

2012-09-27

KF §276/2012 2012-09-27, Ny gruppbostad Peder Holm, ny gruppbostad i befintliga lokaler Älgbacken 8

5 Handling

2012-09-18

Förslag blockhyresavtal och hyresavtal,
Ronnebyhus

6 Beslut allmänt ärende

2012-09-11

KS §260/2012 2012-09-11, Ny gruppbostad Peder Holm, ny gruppbostad i
befintliga lokaler Älgbacken 8

7 Beslut allmänt ärende

2012-08-31

KS AU §315/2012 2012-09-03, Ny
gruppbostad Peder Holm, ny gruppbostad i befintliga lokaler Älgbacken 8

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-29

Ny gruppbostad Peder Holm, ny
gruppbostad i befintliga lokaler Älgbacken 8

Socialnämnden § 7/2013
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet tillsammans med ekonomichef Johan Sjögren.
Sammanfattning
I beslut av Kommunfullmäktiges § 276/2012 gavs Socialförvaltningen i uppdrag ”att omförhandla
blockhyresavtalen med Ronnebyhus avseende Socialnämndens verksamheter”.
I de blockhyresavtal samt lokalavtal som är tecknade med Ronnebyhus finns reglerat i avtalen att
avstämning av hyresnivå mot redovisade kostnader/intäkter och beräknad underhållskostnad ska
göras vart tredje år på initiativ av hyresvärden. Skrivningen gemensamt med Kommunfullmäktiges
beslut är grunden för den genomgång som nu är genomförd.
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich har tillsammans med kommunjurist, ekonomichef och VD för
Ronnebyhus haft en genomgång av samtliga hyresobjekt. Mellan parterna finns tecknade blockhyresavtal och lokalavtal.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25

31(55)

Ägardirektivet till Ronnebyhus AB anger att bolaget ska ha ett avkastningskrav om 5-9 %.
Avstämning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich har erhållit kommunledningens ekonomiska och juridiska stöd i
diskussionerna och avstämningen med Ronnebyhus AB. Avstämning har även skett i förhållande
till de avtal som Äldrenämnden tecknat. Bolaget räknar avkastningskravet på bokfört värde och inte
som avsetts fastigheternas verkliga värde. Avkastningskravet som bolaget själv formulerat på bokfört värde är 6,9 %. Avkastning består av genomsnittsränta, kommunal borgensavgift, värdeminskning, riskpremie för fastighets-, ränte- och vakansrisk.
Enligt upprättad driftnettoredovisning är aktuell medelavkastning inom handikappomsorgens anläggningar de senaste tre åren 7,5 % på bokfört värde eller 5,5 % på beräknat uppskattat värde år
2012. Motsvarande värde för Äldreomsorgens anläggningar är 6,7 % respektive 6,3 %.
Om man använder sig av en schabloniserad modell som beräknat verkligt värde för avkastningskrav
hamnar man på 9,8 % enligt VD för Ronnebyhus AB.
Slutsats
Bolagets avkastning håller sig inom ägardirektivets värde.
Av den redovisning som lämnats av Ronnebyhus AB och genomgång av avtalsvillkoren bör de olika förvaltningarna bevaka tid för uppsägning av kontrakten för justering av hyra när så kan ske.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att översända ärendet till
Kommunfullmäktige.
Ekonomichef Johan Sjögren föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Att ge förvaltningscheferna för Socialförvaltningen och Äldrenämnden i uppdrag att säga upp. omförhandla och teckna nya avtal med Ronnebyhus.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Förvaltningscheferna för Socialförvaltningen och Äldrenämnden får i uppdrag att säga upp, omförhandla och teckna nya avtal med Ronnebyhus.
_____________________
Exp:

Birgitta Ratcovich
Torill Skaar Magnusson
Ronnebyhus
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2013/50
§ 109 Beslut om att tillstyrka Räddningstjänsten Östra Blekinges hemställan gällande investeringsanslag
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §109/2013 2013-04-02, Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om
yttrande angående investeringar

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §83/2013 2013-03-18, Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om
yttrande angående investeringar

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-11

Hemställan om yttrande angående
investeringar hos Räddningstjänsten
Östra Blekinge

4 Handling

Räddningstjänsten Östra Blekinge
hemställer om yttrande angående investeringar, Räddningstjänsten Östra Blekinge

2013-02-15

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har gett räddningschefen i uppdrag att inhämta
medlemskommunernas samtycke/yttrande avseende investeringar överstigande 500 tkr.
Investeringsutgifterna bedöms inte påverka Räddningstjänstförbundets nuvarande upplåning och
kostnaderna beräknas rymmas inom befintliga ramar.
Under förutsättning att investeringarna tillstyrks uppdrar direktionen åt räddningschefen att påbörja
investeringar inom ramen 13 600 tkr för åren 2013-2014.
Hemställan och utdrag ur Direktionsprotokoll 2013-02-13 bifogas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker Räddningstjänstens förslag till investeringar. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka Räddningstjänstens investeringsförslag och föreslå
kommunfullmäktige att tillstyrka detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Räddningstjänstens investeringsförslag.
Att frågan om placering av övningsanläggningen ska utredas vidare.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka Räddningstjänstens investeringsförslag och att frågan om
placering av övningsanläggningen utredas vidare.
_____________________
Exp:

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Ekonomienheten
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2013/77
§ 110 Beslut om Arkivcentrum i Bräkne-Hoby
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §112/2013 2013-04-02, Arkivcentrum
Bräkne-Hoby

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §86/2013 2013-03-18, Arkivcentrum Bräkne-Hoby

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-06

Beslutsförslag avseende Arkivcentrum
i Bräkne-Hoby

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

Yttrande angående flytt av kommunarkiv
och SVAR till Bräkne-Hoby

2013-03-06

Byggprojektledare William Lavesson, Anna-Karin Sonesson, och Roland Edvinsson föredrar ärendet lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare fattat inriktningsbeslut 2012-03-06 att godkänna ett prospekt avseende ett arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Arkivcentrum avser tillbyggnad och renovering av Tingsgården för att möjliggöra större
arkivkapacitet samt samordningsvinster. I förslaget var inriktningen att Svarsarkivet, Blekingearkivet och ev. Kommunarkivet skulle inrymmas. Total investeringskostnad uppskattades till 15 Mkr.
I förslaget redovisades att Region Blekinge accepterar en ny hyreskostnad om 850 tkr/år
(motsv. 2011 års hyresnivå) vilket sedermera godkänts i Region Blekinges Kultur- och
Fritidsnämnd.
Svarsarkivet inryms idag i lokaler hyrda av ABRI, men önskar flytta till Arkivcentrum i
Bräkne-Hoby, se skrivelse från Kommunledningsförvaltningen.
Vidare utredning har skett avseende värdet av att även inrymma Kommunarkivet i arkivcentrat, och därmed utrymma arkivets lokaler på Vidablick, en befintlig lokalisering som i
dagsläget inte är hyresgrundande. Detta innebär ytterligare samordnings- och tillgänglighetsfördelar, se skrivelse från Kommunledningsförvaltningen.
Föreslagen flytt gör, utöver ovan redovisade investeringsmedel, även anspråk på redan till
Kommunledningsförvaltningen tilldelade investeringsmedel om 540 tkr. Befintliga arkivhyllor på Vidablick återanvänds inom projektet.
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Bedömning
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att det ur samhällssynpunkt bästa
förslaget är att slå samman alla 3 arkiv till ett arkivcentrum. Alternativet till detta är att
endast inrymma Blekingearkivet och Svarsarkivet, och låta Kommunarkivet kvarstå på
Vidablick. Nedan redovisas ekonomiska konsekvenser av båda förslagen.
Sammanslagning av samtliga 3 arkiv:
• Investeringssumma om 15 Mkr samt genererade totala drifts-, underhålls- och kapitaltjänstkostnader om 1064 tkr/år.
• Extern hyresintäktsökning avseende Blekingearkivet om 329 tkr/år (indexeras).
• Omfördelning av ram för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen om 143 tkr/år.
• Tilläggsäskande till Tekniska förvaltningen avseende tillkommande nettokostnader (internhyresgrundande) om 592 tkr/år, gradvis sjunkande.
• Friställande av arkivlokaler på Vidablick samt flytt av tilldelade investeringsmedel avseende
kommunarkivsinvesteringar om 540 tkr från Kommunledningsförvaltningen till Tekniska
förvaltningen.
Sammanslagning av Blekingearkivet och Svarsarkivet:
• Investeringssumma 13,5 Mkr samt genererade totala drifts-, underhålls- och kapitaltjänstkostnader om 946 tkr/år.
• Extern hyresintäktsökning avseende Blekingearkivet om 329 tkr/år (indexeras).
• Omfördelning av ram för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen om 143 tkr/år.
• Tilläggsäskande till Tekniska förvaltningen avseende utökade drifts- och underhållskostnader om 474 tkr/år, gradvis sjunkande.
Vid beslut att slå samman samtliga 3 arkiv blir lokalerna på Vidablick utrymda. Dessa lokaler är främst lämpliga att hyra ut till föreningsverksamhet (rep-lokaler e.d.) eller till förråd. Möjligen skulle de även kunna hyras ut till företag, men detta känns mer svårgenomfört.
Förslag till beslut
Alternativ 1 – Sammanslagning av samtliga 3 arkiv:
• Att Kommunstyrelsen beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta investeringsmedel
om 15 Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 14 Mkr år 2014.
• Att omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen from 2015.
• Att justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader (internhyresgrundande) om 592 tkr/år from 2015.
• Att Kommunstyrelsen beslutar att flytta kommunarkivet till Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
• Att Kommunstyrelsen beslutar att flytta redan tidigare tilldelade investeringsmedel om 540
tkr till Tekniska förvaltningen.
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Alternativ 2 – Sammanslagning av Blekingearkivet och Svarsarkivet:
• Att Kommunstyrelsen beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta investeringsmedel
om 13,5 Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 12,5 Mkr år 2014.
• Att omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen from 2015.
• Att justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader (internhyresgrundande) om 474 tkr/år from 2015.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta investeringsmedel om 15
Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 14 Mkr år 2014.
Omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen from 2015.
Justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader (internhyresgrundande)
om 592 tkr/år from 2015.
Flytta kommunarkivet till Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Flytta redan tidigare tilldelade investeringsmedel om 540 tkr till Tekniska förvaltningen.
Detta under förutsättning att hyresavtal tecknas med Blekingearkivet enligt tidigare beslut i Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta investeringsmedel om 15
Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 14 Mkr år 2014.
Omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från Kommunledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen from 2015.
Justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande nettokostnader (internhyresgrundande)
om 592 tkr/år from 2015.
Flytta kommunarkivet till Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.
Flytta redan tidigare tilldelade investeringsmedel om 540 tkr till Tekniska förvaltningen.
Detta under förutsättning att hyresavtal tecknas med Blekingearkivet enligt tidigare beslut i Kommunstyrelsen.
_____________________
Exp:

Anders Karlsson, Tekniska förvaltningen, Ekonomienheten
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2012/183
§ 111 Beslut om rivning av fastigheten Gertrud 9, f n föreningshus Järnvägsgatan 5,
Ronneby
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-18

Villiga att förvärva fastigheten, Mats Johansson och Thomas Lundberg

2 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §115/2013 2013-04-02, Försäljning av
fastigheten Gertrud 9, f n föreningshus
Järnvägsgatan 5, Ronneby

3 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §90/2013 2013-03-18, Försäljning av fastigheten Gertrud 9, f n
föreningshus Järnvägsgatan 5, Ronneby

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-03-05

Förslag försäljning av fastigheten Gertrud
9, f n före-ningshus, Järnvägsgatan 5,
Ronneby

5 Beslut allmänt ärende

2012-05-14

KS AU §171/2012 2012-05-14, Försäljning av fastigheten Gertrud 9, f n föreningshus Järnvägsgatan 5, Ronneby

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08

Förslag försäljning av fastigheten Gertrud 9, f n föreningshus Järnvägsgatan
5, Ronneby

Projektledare Per Engkvist föredrar ärendet tillsamman med fastighetschef Ola Liljerum och lämnar
följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s k fastighetslista. En lista som omfattar
fastigheter/byggnader som inte erfordras för kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som
erfordrar ett nytt ställningstagande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 171/2012, att återremittera ärendet för komplettering.
Bedömning
Vad gäller Gertrud 9, f n föreningshus, beslutades i KS 2010 § 310: ”Fortsatt utredning (inriktning
försäljning)”.
Följande föreningar hyr lokaler i fastigheten:
Förening
SPRF Ronneby
Bosniska föreningen BIH-94
Hjärt- & Lungsjukas förening
Handikappföreningarna
Justeras

Antal
medl
229
16
99
(165)

Lokalyta
Hyra
Drift-/anlbidrag
2
m
fr FoK-nämnden
63 m2 20 436 kr/år
4 000 kr
2
87,5 m 30 624 kr/år
11 000 kr
16 m2
5 018 kr/år
2 000 kr
2
57 m 17 876 kr/år
(2 000 kr)
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Ovanstående föreningar har informerats om och varit inbjudna till besök på Soft Center och Sörbycentret för att titta på lämpliga lokaler. Efter det har de uppmanas att till Fritids- och kulturförvaltningen före 2013-03-31 komma in med intresseanmälan och detaljerat lokalbehov från respektive
förening.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Gertrud 9,
Järnvägsgatan 5, Ronneby samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Gertrud 9.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Gertrud 9, Järnvägsgatan 5, Ronneby, rivs och att rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Att före verkställighet av beslutet ska lokalfrågan för föreningarna vara löst.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin, (V), Tommy Andersson, (S), Roger Fredriksson, (M), Kristina
Valtersson, (C), Nils Ingmar Thorell Ordf. (FP), Jan-Eric Wildros, (S), Willy Persson, (KD),
Hans Häll (S) och Anna Espenkrona, (M).
Christoffer Stenström träder in som ordförande, när Nils Ingmar Thorell deltar i debatten och fullföljer under resten av ärendet.
Yrkanden
Peter Bowin, (V), yrkar garanti om att lokalfrågan för föreningarna löses.
”Att före verkställighet av rivningen en återrapport sker till Kommunstyrelsen” och återrapporteras
till Kommunstyrelsen.
Tommy Andersson, (S), yrkar att föreningarna kan driva sin verksamhet i lokaler med rimlig hyra
och att en redovisning sker till Kommunstyrelsen, att frågan är löst för föreningslivet före rivning
av fastigheten.
Roger Fredriksson yrkar, att före verkställighet av beslutet ska lokalfrågan för föreningarna vara
löst och återrapporteras till Kommunstyrelsen.
Hans Häll, (s) yrkar återremiss av ärendet, men återtar senare sitt yrkande.
Propositionsordning
Proposition ställs på kommunstyrelsens förslag.
Proposition ställs på tilläggsyrkandet ” och återrapporteras till Kommunstyrelsen”.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att fastigheten Gertrud 9, Järnvägsgatan 5, Ronneby, rivs och att rivningen finansieras av intäkter från kommunens fastighetsförsäljning.
Före verkställighet av beslutet ska lokalfrågan för föreningarna vara löst och återrapporteras till
Kommunstyrelsen.
_____________________
Exp:

Mats Johansson
Thomas Lundberg
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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2012/313
§ 112 Beslut om försäljning av Listerby 14:20 - Ansökan om markköp
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §116/2013 2013-04-02, Listerby 14:20
- Ansökan om markköp

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §91/2013 2013-03-18, Listerby
14:20 - Ansökan om markköp

3 Handling

2013-02-14

Karta Listerby

4 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-02-14

Listerby 14:20 - ansökan om köp av mark

5 Ansökan

2012-09-19

Ansökan om markköp, Martin Bolin

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Sökanden önskar köpa till ca 700 kvm från Listerby 14:20, den fastighet som Listerby Idrottsplats ligger på. Berörd mark ligger utanför staketet kring idrottsplatsen.
Bedömning
Marken ligger utanför detaljplan.
Listerby IK godkänner en försäljning av marken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att sälja ca 700 kvm av Listerby
14:20 till ägaren av Listerby 3:10. Pris 40 kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av
köparen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 700 kvm av Listerby 14:20 till ägaren av Listerby
3:10. Pris 40 kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av köparen.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 700 kvm av Listerby 14:20 till ägaren av Listerby
3:10. Pris 40 kronor/kvm. Fastighetsregleringen betalas av köparen.
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Jäv
Kommunfullmäktigeledamöterna Willy Persson (KD), Tina Lindqvist, (S), Monika Lindqvist, (S)
och Roger Gardell (FP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
_____________________
Exp:

Eva Lydin
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25

42(55)

2012/229
§ 113 Äldreomsorgens rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, för kvartal 4 2012
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §119/2013 2013-04-02, Rapportering
till Länsstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012 4:e kvartalet

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §95/2013 2013-03-18, Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen,
äldreomsorgen 2012 4:e kvartalet

3 Handling

2013-02-26

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§
och rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen 4 kvartalet ÄN § 23/2013,
Äldrenämnden

Äldrenämnden § 23/2013
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och rapportering
enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, tredje kvartalet 2012 för äldreomsorgen, presenteras för ledamöterna.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet, samt att ett förtydligande av ärendet ska ske till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
Exp:

Äldrenämnden

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25
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2012/260
§ 114 Besvarande av medborgarförslag från Bo Arnesjö gällande Surfplatta till alla
äldre
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §120/2013 2013-04-02, Besvarande
av medborgarförslag gällande Surfplatta
till alla äldre från Bo Arnesjö

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §96/2013 2013-03-18, Besvarande
av medborgarförslag gällande Surfplatta
till alla äldre från Bo Arnesjö

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-06

Utredning av medborgarförslag från
Bo Arnesjö gällande Surfplatta till alla
äldre

4 Beslut allmänt ärende

2012-08-29

KF §219/2012 2012-08-30, Anmälan av
medborgarförslag från Bo Arnesjö gällande Surfplatta till alla äldre

5 Handling

2012-08-01

Medborgarförslag gällande Surfplatta till
alla äldre, Bo Arnesjö

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Bo Arnesjö har lämnat in ett medborgarförslag gällande Surfplatta till alla äldre. Medborgarförslaget pekar på möjligheterna att via webben tillhandahålla offentlig information och service men att
då datorer och mobiltelefoner är alltför komplicerade och besvärliga att utnyttja för många äldre går
de miste om detta.
Lösningen är enligt förslaget geografiskt utspridda offentliga routrar med hög kapacitet och till dessa trädlöst anslutna, delvis förhandsprogrammerade så kallade surfplattor utan tvekan skulle råda
bot på det tekniska dilemma äldre är utsatta för.
Bedömning
Även om digitalt utanförskap innebär ett reellt problem för många äldre så kan kommunen inte enligt likställighetsprincipen särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Dialog har dock inletts mellan bland andra CELA, BTH, äldreförvaltningen och kommunledningsförvaltningen för att undersöka möjligheterna till metodutveckling för att förbättra äldres digitala innanförskap inom ramen för bland andra EU-programmen Ambient Assistant Living och ICT Policy
Support Programmet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige:
Att efter ovanstående bedömning anse medborgarförslaget som besvarat.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25
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Kommunfullmäktige beslutar att efter ovanstående bedömning anse medborgarförslaget som besvarat.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter ovanstående bedömning anse medborgarförslaget som besvarat.
_____________________
Exp:

Bo Arnesjö

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25
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2013/86
§ 115 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §121/2013 2013-04-02, Redovisning
av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §97/2013 2013-03-18, Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-05

Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade motioner

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner
Enligt fastställd arbetsordning för Kommunfullmäktige skall de motioner vilkas beredning ej slutförts redovisas för Kommunfullmäktige.
Följande motioner är föremål för beredning och anges månaden och året då motionen väcktes i
Kommunfullmäktige.
Sammanfattning
ANMÄLD

MOTION

HANDLÄGGARE

STATUS

KF
2010-0225
2010/74

Motion angående hemvändarhelg, från Christer Stenström, M

Marcus Sandekjer
Anna-Karin Sonesson

Remitterat till Näringslivsenheten och
informationsansvarig
Heike Rosenqvist

2010-0826
2010/277

Motion angående systematisk uppföljning av vissa
fullmäktigebeslut från kfledm Susanne Lundgren, M

Per Elmgren

Under beredning

2010-0930
2010/311

Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, angående en
vitbok om ombyggnationen
av Vidablick

Teo Zickbauer

Under beredning

2012-0329
2012/102

Motion från kf-led Monika
Lindqvist, S angående justa
arbetsvillkor vid offentlig
upphandling

Maria Landgren

Ksau 18 mars 2013

Justeras

Utdragsbestyrkande

ORSAK TILL
FÖRSENING

Bl a flera handläggarbyten

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25

2012-0329
2012/128

Motion angående tomtpriser
i mindre tätorter inom Ronneby kommun

Anna-Karin Sonesson

Varit på remiss till
Tekniska förvaltningen. Under beredning.

2012-0531
2012/193

Motion från kommunfullmäktigeledamot Monika
Lindqvist, S, angående
Handlingsplan för att stoppa
Hedersrelaterat våld

Sofie Ceder

Kf 27 mars 2013

2012-0531
2012/227

Motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik
Mattsson, MP, med en uppmaning till kommunen, att
inför ingånget EU - Borgmästaravtal, låta utreda möjligheten att bilda ett säljbolag för handel med långsiktigt hållbar elektricitet

Kerstin Hannrup
Camilla Norrman

Skickad på remiss till
Ronneby Miljö och
Teknik AB

2012-0620
2012/245

Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, angående samlingslokalerna i Ronneby
kommun

Anna-Karin Sonesson

Remissvar inkommit
från Fritid- och kulturnämnden. Beredning pågår.

2012-0830
2012/279

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

Marcus Sandekjer
Anna-Karin Sonesson

Bytt handläggare.
Remiss till Näringslivsenheten

2012-0830
2012/286

Motion från kf-led Jan-Eric
Wildros, S, med förslag om
att förlägga fritidsverksamheten under sommaren till
annan miljö

Anna-Karin Sonesson

Ka au 2013-03-18

2012-1212
2012/434

Motion från tjänstgörande
ersättare Johannes Chen,
KD, om utökning av vaktmästare vid skolorna

Anna-Karin Sonesson

Skickad på remiss till
Utbildningsnämnden

2013-0228
2013/58

Motion från N-E Mattsson
och Helena Augustsson
(Miljöpartiet De Gröna) att
nya förskolan i Hulta förses
med både solvärme och solel och förbereds för fjärrvärme som komplement

Anna-Karin Sonesson

Anmäld på kommunfullmäktige 28 februari

Justeras

Utdragsbestyrkande

46(55)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelses förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25

48(55)

2013/85
§ 116 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2013-04-02

KS §122/2013 2013-04-02, Redovisning
av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag

2 Beslut allmänt ärende

2013-03-18

KS AU §98/2013 2013-03-18, Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-05

Redovisning av beredningsläget för ej
slutbehandlade medborgarförslag

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag
Enligt fastställd arbetsordning för Kommunfullmäktige skall de medborgarförslag vilkas beredning
ej slutförts redovisas för Kommunfullmäktige.
Följande medborgarförslag är föremål för beredning och anges månaden och året då medborgarförslaget väcktes i Kommunfullmäktige.
Sammanfattning
ANMÄLD
KF
2010-0128
2010/34

MEDBORGARFÖRSLAG

HANDLÄGGARE STATUS

Medborgarförslag från Daniel Häggander gällande
möjlighet till Idrottsprofil i
Ronnebys högstadier

Anna-Karin Sonesson

KS beslutade om
återremiss till
Utbildningsnämnden 201301-08

2010-0826
2010/279

Medborgarförslag angående
hundrastplats på Hjorthöjden

Per Drysén / William Lavesson/AK Sonesson

Behandlad ksau
17/1 2011.
Återremitterad.
KS återremitterade igen 201108-09
minoritetåterremiss

2011-0929
2011/310

Medborgarförslag att
kommunen köper in cyklar som personalen sedan
kan köpa genom löneavdrag

Theo Zickbauer

Justeras

ORSAK TILL FÖRSENING

Återremitterad av ksau för
kompletteringar av underlaget. Återremiss av KS
för att ta fram enklare o
billigare förslag. Ärendet
överlämnat till Kommunledningsförvaltn. från
Tekniska förvaltn.
Ksau 2012-03-12
Återremiss
Inväntar personalpolitiska programmet.

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25

2011-1027
2011/335

Medborgarförslag angående gatbelysning på
Edestadsvägen

Magnus Graad

Under beredning

2011-1027
2011/340

Medborgarförslag om att
anlägga en hundrastgård

Anna-Karin Sonesson

Under beredning

2012-0126
2010/431

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

Anna-Karin Sonesson

Kompletterande
yttrande inkommit från Fritidoch kulturnämnden 2013-02-21.
Under beredning.

2012-0531
2012/217

Medborgarförslag angående upprustning av
Lotsutkiken på St. Ekön,
från Lars Gardell

Anna-Karin Sonesson

Kompletterande
yttrande inkommit Fritid- och
kulturnämnden
2013-02-21. Under beredning.

2012-0830
2012/260

Medborgarförslag gällande Surfplatta till alla
äldre från Bo Arnesjö

Johans Sandevärn

Ksau 18 mars
2013

2012-0830
2012/290

Medborgarförslag avseende en tränings- och
tävlingsbana för dragracing samt konbana

Anna-Karin Sonesson

Remissyttrande
inkommit Fritidoch kulturnämnden. Nu under
beredning.

2012-0927
2012/299

Medborgarförslag från
Emma Johansson och
Christine Johansson angående iordningställande
av lekplatsen vid Synaregatan

Anna-Karin Sonesson

Remissyttrande
inkommit från
Tekniska förvaltningen. Nu under
beredning.

2012-0927
2012/305

Anna-Karin SoMedborgarförslag från
nesson
William Larsson med
förslag om förhöjt övergångställe vid korsningen
Bredingavägen – Risatorpsvägen

Justeras

Remiss till Tekniska förvaltningen

Utdragsbestyrkande

49(55)

Har inväntat beslut
Medborgarförslag ang.
hundrastplats Hjorthöjden
2010/279

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25

2012-0927
2012/308

Medborgarförslag angående utplacering av parkoch vilobänkar efter
promenadstråken i Ronneby

Anna-Karin Sonesson

Remiss till Tekniska förvaltningen. Remisssvar inkommit.
Nu under beredning.

2012-1025
2012/351

Medborgarförslag från
Gisela Håkansson angående lekplatsen på Kalleberga Hallar, Synaregatan

Anna-Karin Sonesson

Remiss till Tekniska förvaltningen. Remisssvar inkommit.
Nu under beredning

2012-1129
2012/380

Medborgarförslag angående tvåtaktsfritt i Ronneby 2015, från Åke
Tärntoft

Anna-Karin Sonesson

2012-1129
2012/401

Medborgarförslag om att
anordna en hundrastgård
i Brunnsparken

Anna-Karin Sonesson

Ett samlat grepp
ska tas om alla
medborgarförslagen om hundrastplats

2012-1129
2012/403

Anna-Karin SoMedborgarförslag från
Lisa Andersson angående nesson
anläggande av hundrastgård

Ett samlat grepp
ska tas om alla
medborgarförslagen om hundrastplats

2012-1129
2012/404

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

Maria Landgren

2012-1129
2012/405

Medborgarförslag angående en skateboard- och
bmxbana i Kallinge

Maria Landgren

2012-1212
2012/440

Medborgarförslag från
Åke Tärntoft (C) om att
bygga en Medeltids- och
Framtidshall i Snäckebackens outnyttjade
parkanläggning

Anna-Karin Sonesson

Justeras

Remiss till fritidoch kulturnämnden

Utdragsbestyrkande
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Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25

2013-0131
2012/448

2013-0131
2013/3

Arne Berg
Medborgarförslag angående kommunalt övertagande av drift och ansvar
för Skärgårdsvägen från
Vierydsvägen till gränsen
mellan fastigheterna
Saxemara 1:16 och 1:82
Anna-Karin SoMedborgarförslag att
nesson
kommunen trycker upp
klistermärken med texten
"Här får du lägga din
hundbajspåse" som delas
ut till kommunens villaägare som sedan sätter
upp den på sin soptunna

Lämnat till Ks au
2013-03-18

Under beredning

2013-0131
2013/28

Medborgarförslag att
bygga en cykelbana mellan Sörby center och
Ronneby centrum

Sattar Zad

Under beredning

2013-0131
2013/29

Medborgarförslag att
införa fria resor inom
kollektivtrafiken för 65+
och förtidspensionärer

Anna-Karin Sonesson

Under beredning

2013-0228
2013/36

Medborgarförslag att
driva Projekt Panncentralen Hjorthöjden med
barn- och ungdomsverksamhet

2013-0228
2013/39

Medborgarförslag att pga
trafikfara anlägga en
gångväg vid AlfaLaval
bort mot korsningen MetallgatanAngelskogsvägen

2013-0228
2013/52

Medborgarförslag från
Agne Petersson gällande
att det byggs ett medborgarhus i AMU:s gamla
lokaler

Justeras

Hos KF presidium

Anna-Karin Sonesson

Hos KF presidium

Hos KF presidium

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
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2013-0228
2013/68

Medborgarförslag gällande att hålla brunnsparkens toaletter tillgängliga hela året

2013-0228
2013/79

Medborgarförslag från
Hörselskadades förening
att utöka parkeringstiden
från 2 till 4 timmar vid
Kulturcentrum

Hos KF presidium

Sattar Zad

Hos KF presidium

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25
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2013/141
§ 117 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges Årsredovisning 2012
i samverkan med Karlskrona och Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-12

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinges Årsredovisning 2012 i
samverkan med Karlskrona och Ronneby
kommun, Räddningstjänsten Östra Blekinge

Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har lämnat årsredovisning
för år 2012.
Bo Larsson begär ordet såsom revisor och redogör för revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker
att årsredovisningen godkänns.
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Blekinge och beslutar godkänna årsredovisningen.
Jäv
Kommunfullmäktigeledamöterna Mats Paulsson, (C), Angela Leyton, (V), Christer Stenström, (M),
Christoffer Stenström, (M), tjänstgörande ersättare Rune Kronkvist, (S), Tomas Lund, (SD), Anders
Lund, (M), Peter Bowin, (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Östra Blekinge.
_____________________
Exp:

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25
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2013/158
§ 118 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) angående livsmedelshantering
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-04-25

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Jan-Eric Wildros (S) angående livsmedelshantering, Jan-Eric Wildros

Kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) har lämnat in följande motion angående livsmedelshantering.
Sammanfattning
Efter flera skandaler inom livsmedelsbranschen, där det har blandats in hästkött i olika färdigmaträtter, fläskkött har färgats och sålts som oxfilé, köttfärs har haft olika stort inslag av hästkött etc. återkommer jag i frågan, vad vi i Ronneby kan göra för att säkra maten som lagas i kommunens kök
och serveras till barn och gamla.
Några kommuner i Dalarna har löst frågan genom att köpa in kreatur som sedan placerats ut på
lantgårdar i grannskapet för att nå lämplig slaktvikt. På så sätt kan man garantera kvaliteten på det
kött som serveras inom sina kommuner. Jag tycker att våra förutsättningar, genom Naturbruksgymnasiet, är bättre än många andras. En viktig aspekt är den pedagogiska, elever lär sig hela kedjan "
från jord till bord".
Jag föreslår fullmäktige beslutar:
Att utreda möjligheten att försörja kommunens kök med ekologiskt kött och fläsk genom Naturbruksgymnasiet och eventuellt i samarbete med närliggande lantgårdar.
Att utreda möjligheten att återta mjölk som kan serveras inom kommunens verksamheter.
Att utreda möjligheten att odla potatis och vissa grönsaker på Naturbruksgymnasiet som kan serveras i kommunens verksamheter.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen för beredning till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Jan-Eric Wildros
Kommunledningsförvaltningen

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2013-04-25
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2013/175
§ 119 Anmälan av motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet angående inköp av
vatten på flaska
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-06

Motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet
angående inköp av vatten på flaska

Sammanfattning
För en kommun som Ronneby med förstklassigt vatten borde det vara självklart att välja kommunalt vatten istället för vatten på flaska. Kommunen ska ta ansvar för miljökonsekvenserna och
föregå med gott exempel.
Genom att minska transporter av flaskvatten får man en effekt av 30 000 ton mindre koldioxid
per år
Ur ett samhällsekonomsikt perspektiv blir kostnaderna, inklusive miljöpåverkan betydligt mindre
vid användning av kranvatten.
Motionärerna förslår kommunfullmäktige besluta
1. Uppdra åt förvaltningarna att verka för att minimera inköp av vatten på flaska tills det upphör i
berörda verksamheter.
2. Ge styrelserna i de kommunala bolagen i uppdrag att införa policys för att minimera inköp av
vatten på flaska.
3. Vid samtliga politiska möten i nämnder och styrelser inte ska serveras köpt vatten på flaska.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen för beredning till Kommunledningsförvaltningen.
_____________________
Exp:

Erik Ohlson
Peter Bowin
Angela Leyton
Nils-Erik Mattsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

