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Närvarolista 
Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-05-31 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 149 § § Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

 1. Roger Fredriksson 
 

M X X          

 2. Lena Karstensson 
 

M X X          

 3. Lennarth Förberg M X  X         

 4.  Susanne Lundgren M X X          

 5.  Claes Diurhuus  M X X          

 6.  Christoffer Stenström  M X X          

 7.  Anna Espenkrona  M X X          

 8.  Anders Lund  M X X          

 9.  Kjell G G Johansson M X X          

10.  Anders Bromée M ---           

11.  Christer Stenström M X X          

12.  Kenneth Michaelsson C X X          

13.  Thomas Håkansson C X X          

14. Kristina Valtersson C X X          

15. Monia Svensson C ---           

16.  Mats Paulsson C X X          

17.  Hillevi Andersson C X X          

18. Roger Gardell FP X X          

19. Nils Ingmar Thorell FP ---           

20. Christian Mahrle 
 

FP X X          

21. Willy Persson 
 

KD X  X         

22.  JanAnders Palmqvist S X X          

23. Margareta Yngvesson S X X          

24.  Bo Johansson S X X          

25. Monika Lindqvist S X X          

26. Tommy Andersson S X X          

27. Ingrid Karlsson S X X          



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(54) 

 
Kommunfullmäktige 2012-05-31 

Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-05-31 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 149 § § Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Ann-Margret Olofsson S X X          

29. Anette Rydell 
 

S X X          

30.  Johnny Håkansson S X X          

31.  Ewa Svensson S X X          

32. Jan-Eric Wildros S X X          

33.  Malin Månsson S X X          

34. Eva Blennow 
 

S ---           

35. Birgitta Andersson S X X          

36. Anders P Petersson S X X          

37.  Peter Bowin V X X          

38.  Erik Ohlson 
 

V X X          

39.  Angela Leyton 
 

V ---           

40.  Marcus Jingfors  --- X X          

41.  Nils-Erik Mattsson 
 

MP X X          

42. Tomas Lund SD X  X         

43. Anna-Mi Kullman SD X  X         

44. Gudrun Johansson SD X  X         

45. Andreas Andersson  -- X X          

46. Stefan Kullman SD X  X         

47.  Sune Håkansson RP X   X        

48.  Anna Carlbrant RP X X          

49.  Ola Svensson RP X X          
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-05-31 

Nr Namn Par
-ti 

När- 
varo 

§ 149 § § Anteckningar 
 

 Ersättare    Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

1. Tomas Lundberg M X X         Tj ers 

2. Fredrik Stark M            

3. Christoffer Laz M            

4. Anders Härdelin M            

5. Olle Helt M            

6. Kjell Hedlund M            

7.  Ida Johansson C            

8.  Kerstin Haraldsson C X X         Tj ers 

9.  Birger Svensson C            

10.  Alexandra Forslund FP X X         Tj ers 

11. Susanne Östergaard FP            

12.  Johannes Chen KD X           

13. Rune Kronkvist S X X         Tj ers 

14.  Tina Lindqvist S            

15. Stefan Österhof S            

16.  Ingrid Nilsson S            

17. Nils Nilsson S            

18. Johanna Magnusson S            

19. Hans Häll S X           

20.  Marie Ohlsson S X           

21. Ally Karlsson V X X         Tj ers 

22. Omid Hassib V            

23. Helena Augustsson MP X           

24.  Mats Olsson MP X           

25.  Björn Brink SD X           

26. Vakant SD            

27. Vakant SD            
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-05-31 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 149 § § Anteckningar 
 

 Ersättare   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Per Ericsson RP  X           

29. Birgitta Larsson RP            

 
   42    6      1
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Kommunfullmäktige 2012-05-3 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

2012/17 

§ 130 Justering av dagordningen   
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges tjänstgörande ordförande Christoffer Stenström, M, föreslår att dagordningen 
justeras enlig följande: 
 

• Punkt 7 på dagordningen, Besvarande av interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens 
ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, bordläggs till Kommunfullmäktiges sammanträde den 
20 juni 2012. 

• Till dagordningen som punkt 5b läggs anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Utbildningsnämnden, Marina Tvermoes, SD, samt fyllnadsval. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/27 

§ 131 Information om de tre designförslagen för Ronneby torg 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-21 Information om de tre designförslagen för 

Ronneby torg 
   

 

Planarkitekt Helena Sandberg informerar om de tre designförslagen för Ronneby torg. 

Sammanfattning 

För att få in nya och intressanta idéer på hur framtidens Ronneby torg kan se ut pågår under våren 
och sommaren en idétävling. 

De tre olika arkitektkontoren Onix Sweden, White Arkitekter och Fogelberg Arkitekter har ritat 
förslag utifrån idén om torget som Ronnebys centrala mötesplats. Visionen är ett gemytligt små-
stadstorg att vistas på som kopplar an till karaktären och känslan i Brunnsparken. Mer om förutsätt-
ningarna som getts de tävlande finns på www.ronneby.se/torgtavling. 

De tre förslagen har lämnats in under var sitt motto: Ronneby under ett tak, Torget som vågar och 
MÖTAS möter mötte. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 

http://www.ronneby.se/torgtavling�
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/18 

§ 132 Allmänhetens frågestund 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges tjänstgörande ordförande Christoffer Stenström, M, konstaterar att inga frå-
gor ställts. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/120 

§ 133 Aktuellt från Revisorerna - Kommunsamverkan Cura Individutvecklings revi-
sionsberättelse för år 2011   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-15 Kommunsamverkan Cura Individutveck-

lings revisionsberättelse för år 2011 
   

 

Sammanfattning 
”Vi har granskat Kommunsamverkan Cura Individutvecklings verksamhet för år 2011. Granskning-
en har haft den omfattning och inriktning som givit det resultat som redovisas i vår redogörelse för 
granskningar 2011. 
 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig 
intern kontroll. 
 
Vår granskning har utförts enligt kommunallag och god revisionssed i kommunal verksamhet och 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning. 
 
Vi konstaterar: 

• Att de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som gäller för 2011 utvärderas i 
förvaltningsberättelsen. 

 
• Att samtliga mål utvärderas och att orsakerna till att samtliga mål inte uppnåtts redovisas på 

ett bra sätt. 
 

• Att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och 
den ekonomiska ställningen. 

 
• Att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är 

upprättad enligt god redovisningssed. 
 

• Att utifrån årets granskning har direktionens interna kontroll varit tillräcklig. 
 

• Att förbundet uppfyller balanskravet för år 2011. 
 
Vi tillstyrker att Kommunsamverkan Cura Individutvecklings årsredovisning godkänns. 
 
Vi tillstyrker att direktionen i Kommunsamverkan Cura Individutvecklings beviljas ansvarsfrihet.” 
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Kommunfullmäktige 2012-05-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera redogörelsen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Revisionen 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/4 

§ 134 Fyllnadsval efter Mats Roxling, M, ersättare i Fritid- och kulturnämnden   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-04-24 KF §97/2012 2012-04-26, Anhållan om 

entledigande från uppdrag som ledamot i 
Fritids- och kulturnämnden, Anne-Grethe 
Sunnhagen, M, samt nyval 

   

Sammanfattning 
Fyllnadsval efter Mats Roxling, M, ersättare i Fritid- och kulturnämnden. 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Mathilda Karlsson, M, till ny ersättare i Fritid- och kulturnämn-
den. 
_____________________ 
Exp: 
Matilda Karlsson 
Fritid- och kulturnämnden  
Personalenheten  
Ekonomienheten  
Annbritt Olsson 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/4 

§ 135 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden, 
Marina Tvermoes, SD, samt fyllnadsval 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-29 Anhållan om entledigande från uppdrag 

som ledamot i Utbildningsnämnden, Mari-
na Tvermoes, SD, Marina Tvermoes 

   

 

Sammanfattning 
Marina Tvermoes, SD, anhåller om entledigande från uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden, 
samt fyllnadsval. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marina Tvermoes, SD, från uppdrag som ledamot i Utbild-
ningsnämnden. Till ny ledamot i Utbildningsnämnden utses Anna-Mi Kullman, SD. 
_____________________ 
Exp: 
Marina Tvermoes 
Anna-Mi Kullman 
Utbildningsnämnden  
Personalenheten  
Ekonomienheten  
Annbritt Olsson  
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/217 

§ 136 Anmälan av medborgarförslag från Lars Gardell angående upprustning av 
Lotsutkiken på St. Ekön   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-22 Medborgarförslag angående upprustning 

av Lotsutkiken på St. Ekön, Lars Gardell 
   

 
Lars Gardell har lämnat in följande medborgarförslag angående upprustning av Lotsutkiken på St. 
Ekön. 

Sammanfattning 
”Mitt medborgarförslag har att göra med Ronneby skärgård. Och då handlar det om lotsutkiken på 
St. Ekön. Det är taket som behöver upprustas. Kommunen har tidigare haft en byggmästare som 
besiktigat taket. (Ca två år sedan). 
 
Har tidigare varit i kontakt med Ronneby kommun samt Länsstyrelsen i Blekinge om att göra någon 
form av kulturvård av just Lotsutkiken på St. Ekön. 
 
Har nu fått veta att det finns inom Länsstyrelsen ett naturvårdsprojekt med avsatta pengar för dylika 
ting. Ca 900 000 kr. 
 
Mitt förslag är att upprusta taket på Lotsutkiken med de ekonomiska hjälpmedel som finns.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Lars Gardell 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Kommunfullmäktige 2012-05-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/218 

§ 137 Anmälan av interpellation ställd till ordföranden i Utbildningsnämnden Len-
narth Förberg, M, från Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell, FP, angående 
skolans tävlingspolicy 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-24 Interpellation ställd till ordföranden i Ut-

bildningsnämnden Lennarth Förberg, M, 
från Kommunfullmäktigeledamot Roger 
Gardell; FP, angående skolans tävlings-
policy, Roger Gardell 

   

 
 
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell, FP, har lämnat in följande interpellation ställd till Ut-
bildningsnämnden ordförande Lennarth Förberg, M, angående skolans tävlingspolicy. 

Sammanfattning 
Jag hade förmånen att se den sprudlande glädje hos de elever från Espedalsskolan och 
Fredriksbergsskolan som kom på första och andra plats i länsfinalen i schack. Detta gav 
dem även en plats i riksfinalen som går av stapeln i Västerås i juni.  
 
Den glädjen jag såg i elevernas ögon när de vann, samma besvikelse såg jag i deras ögon när de fick 
reda på att skolan nu tar sin hand ifrån dem. Skolan lägger allt ansvar på föräldrarna att betala och 
ordna med resan till riksfinalen i Västerås. Felet våra elever hade gjort var att de varit alldeles för 
duktiga och kvalificerat sig till vidare tävling utanför länsgränsen. 
 
Nuvarande policy säger, att inom länet ordnar skolan med det ekonomiska men om några är så duk-
tiga så de går vidare utanför länet, så är det upp till föräldrarna att ordna och betala allt. 
 
Jag tror att framgång föder framgång. Har vi duktiga elever som gör bra ifrån sig så är de även bra 
ambassadörer för Ronnebys skolor även utanför länets gränser! 
 
Om man nu följer den nuvarande policyn så utesluter det många elever vars föräldrar inte har den 
ekonomiska möjligheten att skicka iväg sina barn. Dessa barn blir då hemma medan resterande kan 
åka iväg. 
 
En fråga jag ställer mig är om vi har en klass som går vidare till finalerna som tv-sänds i tex, (Vi i 
femman) ska bara de elever vars föräldrar har råd få åka iväg och tävla då?  
 
Jag anser att väljer skolan att ställa upp i en tävling, oavsett vilken där chansen finns för eleverna att 
kunna kvalificera sig vidare utanför länet, ska skolan även ta den kostnaden. Det är bra för skolorna 
och bra för Ronneby som kommun.  
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Kommunfullmäktige 2012-05-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Mina frågor till Utbildningsnämndens ordförande är: 
Kommer du som ordförande att ändra den nuvarande policyn, så att framgångsrika elever kan delta 
på nationell nivå oavsett föräldrarnas ekonomiska ställning? 
 
Kan du tänka dig avsätta medel på centrala konton för att hantera dessa kostnader? 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 juni 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Roger Gardell 
Lennarth Förberg



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(54) 

 
Kommunfullmäktige 2012-05-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/222 

§ 138 Anmälan av interpellation till ordföranden i Utbildningsnämnden Lennarth 
Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angående arbets-
miljö för lärare och elever på Snäckebacksskolan 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-29 Interpellation till ordföranden i Utbild-

ningsnämnden Lennart Förberg från Willy 
Persson Kristdemokraterna angående 
arbetsmiljö för lärare och elever på 
Snäckebacksskolan, Willy Persson KD 

   

 
 
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, har lämnat in följande interpellation ställd till Ut-
bildningsnämnden ordförande Lennarth Förberg, M, angående arbetsmiljö för lärare och elever på 
Snäckebacksskolan. 

Sammanfattning 
”För en tid sedan uppgav media att lärarfacken i Ronneby hade fått allvarliga klagomål på den 
tunga arbetsbelastningen för lärarna på Snäckebacksskolan. 
 
Klagomål på arbetsmiljön på skolan har dykt upp då och då under årens lopp. Det har varit tung 
arbetsbelastning och det har varit elever och anställda som har känt sig trakasserade och utfrusna. 
 
I de fall som skolan inför Skolverket har kunnat visa att de har vidtagit åtgärder mot förekommen 
mobbning har detta i något fall accepterats av Skolverket, trots att eleven fortfarande har upplevt sig 
mobbad. 
 
De skador som exempelvis en mobbad elev får kan denne bära med sig hela sitt liv och är inget som 
varken rektor eller skolchefen får nonchalera. 
 
Rektor Anna Carlsson slutar efter flera sjukskrivningar sin rektorstjänst efter bara tre år för att till-
träda en annan rektorstjänst. Varför? Vad var orsaken till de upprepade sjukskrivningarna? 
 
Vad har hänt under årens lopp med de klagomål som har framkommit vid de psykosociala under-
sökningarna? Har de tagits på allvar av skolledning/skolchef? På vilket sätt har åtgärder vidtagits 
och vad har tagits upp? 
 
Min fråga blir: 
Kan Du tänka dig att utreda missförhållanden på Snäckebacksskolan och vidta de åtgärder som 
krävs.” 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige sammanträde 
den 20 juni 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Willy Persson  
Lennarth Förberg 
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2012/226 

§ 139 Anmälan av interpellation ställd till Äldrenämndens ordförande Susanne 
Lundgren, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående 
utredningen om hur Lagen om valfrihet ska införas den 1 januari 2013 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-30 Interpellation till Äldrenämndens ordfö-

rande angående utredningen om hur La-
gen om valfrihet ska införas., JanAnders 
Palmqvist 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, har lämnat in följande interpellation ställd till 
ordförande i Äldrenämnden Susanne Lundgren, M, angående utredningen om hur Lagen om valfri-
het ska införas den 1 januari 2013. 

Sammanfattning 
”Kommunfullmäktige har gett i uppdrag till Äldrenämnden att utreda hur Lagen om valfrihet(LOV) 
ska kunna införas inom äldreomsorgen. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunfullmäktige 
senast den 1/10 2012, med målsättning att LOV ska införas den 1/1 2013. 
 
Min fråga till Äldrenämndens ordförande är om nämnden beslutat om direktiv avseende vad som 
ska utredas.  
 
Vilka tjänster är det som ska omfattas av valfrihet? 
 
Ska utredningen också bedöma var balanspunkten mellan vilka krav som behöver vara uppfyllda för 
att bli en godkänd leverantör av tjänsten i förhållande till att göra det möjligt för nya företag att 
komma igång? 
 
En av de större utmaningarna initialt med att införa ett valfrihetssystem är att definiera kvaliteten på 
den verksamhet som ska omfattas.  
 
Har nämnden beslutat vilka kvalitetskrav avseende struktur, process och resultat som ska gälla? 
Innehåller eventuella utredningsdirektiv även ett uppdrag att lämna förslag om vilka administrativa 
krav som ska ställas? 
 
Exempellistan på frågeställningar som behöver klargöras kan göras lång. Den fråga jag i nuläget vill 
ha svar på är:  
 
Har nämnden besluta om direktiv för utredningen angående införande av LOV inom äldreomsor-
gen? 
 
Ronneby 2012 01 25” 
 
Ovanstående fråga ställde jag till Äldrenämndens ordförande den 25 januari. Svaret på frå-
gan var nej. Jag upprepar nu frågan, men denna gång som en interpellation och ser gärna 
också att svar lämnas på de frågor som anges i exempellistan på frågeställningar.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 juni 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Susanne Lundgren 
JanAnders Palmqvist 
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2012/168 

§ 140 Besvarande av interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens ordförande 
Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin samt tjänstgö-
rande ersättare Ally Karlsson och Omid Hassib, Vänsterpartiet, gällande bibliote-
kens öppettider, filialernas servicegrad och nerdragna mediainköp   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-02 KF §100/2012 2012-04-26, Anmälan av 

interpellation till Fk-nämndens ordf Nils 
Ingmar Thorell, FP, från kf-ledam Peter 
Bowin samt tjänstg ersättare Ally Karlsson 
och Omid Hassib, Vänsterpartiet gällande 
bibliotekens öppettider, filialernas servi-
cegrad och nerdrag... 

   

2 Handling 2012-04-27 Interpellation till Fk-nämndens ordf Nils 
Ingmar Thorell, FP, från kf-ledam Peter 
Bowin samt tjänstgörande ersättare Ally 
Karlsson och Omid Hassib, Vänsterpartiet 
gällande bibliotekens öppettider, filialer-
nas servicegrad och nerdragna mediain-
köp, Vänsterpartiet 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin samt tjänstgörande ersättare Ally Karlsson och Omid 
Hassib, Vänsterpartiet, har lämnat in följande interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens 
ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, gällande bibliotekens öppettider, filialernas servicegrad och 
nerdragna mediainköp. 

Sammanfattning 
Många har reagerat på de minskade öppettiderna på biblioteken, sämre servicegrad på filialerna och 
minskade mediainköp på över en halv miljon inklusive nerdraget kulturstöd från staten.  
 
Vilka konsekvensbeskrivningar för låntagarna/kommuninvånarna har gjorts och hur stämmer den 
förda politiken ihop med målen om ökade biblioteksbesök och ökad utlåning? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 31 maj 2012. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs och besvaras på Kommunfullmäktiges samman-
träde den 20 juni 2012. 
_____________________ 
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2012/36 

§ 141 Beslut om överföring av anslag från Näringslivsenhetens ramanslag till Fri-
tids- och Kulturförvaltningen   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-04 KS §131/2012 2012-05-08, Flytt av anslag 

inom ram från Näringslivsenheten till Fri-
tids- och Kulturförvaltningen 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §142/2012 2012-04-16, Flytt av 
anslag inom ram från Näringslivsenheten 
till Fritids- och Kulturförvaltningen 

   

 
Näringslivschef Marcus Sandekjer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2011-2012 överfördes en funktion med bland annat evenemangssamordning från När-
ingslivsenheten till Fritids- och Kulturförvaltningen. För att denna tjänst ska kunna fungera på av-
sett sätt måste de medel (120.000 kr) som användes för löpande utgifter flyttas över.  

Förslag till beslut 
Att Kommunfullmäktige beslutar att föra över 120.000 kr från Näringslivsenhetens ramanslag till 
Fritid och Kulturförvaltningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att föra över 120 tkr från Näringslivsenhetens ramanslag till Fritid- 
och Kulturförvaltningen. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att föra över 120 tkr från Näringslivsenhetens ramanslag till Fritid- 
och kulturförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 
Näringslivsenheten 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Ekonomienheten 
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2011/296 

§ 142 Besvarande av medborgarförslag från Ingela Kindblad om att införa ekologis-
ka luncher 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-04 KS §133/2012 2012-05-08, Besvarande 

av medborgarförslag från Ingela Kindblad 
om att införa ekologiska luncher 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §130/2012 2012-04-16, Besvaran-
de av medborgarförslag från Ingela Kind-
blad om att införa ekologiska luncher 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-10 Reviderat förslag till ksau 16 april     
4 Beslut allmänt ärende 2012-03-09 KS AU §86/2012 2012-03-12, Besvarande 

av medborgarförslag från Ingela Kindblad 
om att införa ekologiska luncher 

   

5 Handling 2012-03-07 Yttrande över medborgarförslag om att 
införa ekologiska luncher, Utbildningsen-
heten 

   

6 Handling 2012-03-07 Yttrande över medborgarförslag om 
att införa ekologiska luncher, Koste-
neheten 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-02-01 Besvarande av medborgarförslag från 
Ingela Kindblad om att införa ekolo-
giska luncher  

   

8 Beslut allmänt ärende 2011-09-27 KF §234/2011 2011-09-29, Anmälan 
av medborgarförslag från Ingela 
Kindblad om att införa ekologiska 
luncher 

   

9 Handling 2011-09-09 Medborgarförslag om att införa ekolo-
giska luncher, Ingela Kindblad 

   

 
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ingela Kindblad har lämnat medborgarförslag om att kommunen, från den 2011-10-01, 
inför ekologiska luncher lagade från grunden utan kemiska tillsatser och smakförstärkare 
för barnen på Parkdala förskola och därefter de olika grundskolorna och gymnasieskolan i 
Ronneby kommun. 
 
Ärendet har 2012-03-12 återremitterats av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Följande komplettering har inkommit från Tekniska nämnden – Kostenheten: 
Komplettering angående Ingela Kindblads medborgarförslag om att införa ekologiska lun-
cher lagade från grunden utan kemiska tillsatser och smakförstärkare för barn på Parkdala 
förskola och elever i Ronneby kommuns olika grundskolor och gymnasieskola. 
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Att införa ekologiska luncher tillagade från grunden är i nuläget inte möjligt. Idag är var-
ken tillagnings- eller mottagningskök utrustade för tillagning av mat från grunden. Utbudet 
för koloniala varor och för MSC-märkt fisk (hållbart fiskebestånd) är begränsat och obe-
fintligt vad gäller griskött- och charkprodukter. Endast ekologiskt nötkött finns att tillgå, 
vilket också uteslutande används idag inom kostenheten.  Detta sammantaget begränsar 
möjligheten till en varierande matsedel. 
 
Kostenheten följer utvecklingen och byter successivt ut produkter från konventionellt till 
ekologiskt producerade. Målet är att på sikt, genom att öka andelen ekologiska produkter, 
kunna servera enbart ekologiska måltider. 
 
Beträffande tillsatser och smakförstärkare i maten som serveras till barn i grundskolor och 
gymnasieskolan hänvisas till kostenhetens tidigare lämnat yttrande.  

Bedömning 
Att införa ekologiska luncher tillagade från grunden är i nuläget inte möjligt. Idag är var-
ken tillagnings- eller mottagningskök utrustade för tillagning av mat från grunden. Utbudet 
för koloniala varor och för MSC-märkt fisk (hållbart fiskebestånd) är begränsat och obe-
fintligt vad gäller griskött- och charkprodukter. Endast ekologiskt nötkött finns att tillgå, 
vilket också uteslutande används idag inom kostenheten. Detta sammantaget begränsar 
möjligheten till en varierande matsedel. 
 
Kostenheten följer utvecklingen och byter successivt ut produkter från konventionellt till 
ekologiskt producerade. Målet är att på sikt, genom att öka andelen ekologiska produkter, 
kunna servera enbart ekologiska måltider. 
 
Skall tilläggas att i kostpolicyn, som är under framtagande, kommer kommunens ställ-
ningstagande att framgå i frågor som handlar om kvalitet, måltidsmiljön, hållbar utveck-
ling, miljökrav och djurvälfärd. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäkti-
ge. 
 
Att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående skrivning anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående skrivning anse medborgarförslaget besvarat. 
_____________________ 
Exp: 
Ingela Kindblad 
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2012/137 

§ 143 Beslut om godkännande av avtal gällande markförsäljning, del av Hoby 19:1   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §137/2012 2012-05-08, Markförsälj-

ning del av Hoby 19:1 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §135/2012 2012-04-16, Markför-
säljning del av Hoby 19:1 

   

3 Handling 2012-04-13 Miljö- och byggnadsnämnden § 
85/2012, Hoby 19:1, del av - Markför-
säljning 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-03 Markförsäljning del av Hoby 19:1     

 
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ulrika och Tomas Holgersson, Hagvägen 1, 370 10 Bräkne-Hoby och 
Lennart Larsson, Hagvägen 2, 370 10 Bräkne-Hoby 
Ärendet gäller ”Grytvägen” 
 
Sökandena har 2007 och 2008 ansökt om att få köpa mark av kommunen. Byggnadsnämn-
den har i § 71 / 2008-03-13 ställt sig positiv till detta men beslutat att det ärendet först 
skulle prövas i en planprocess och kostnaderna för planprocessen regleras i ett planavtal 
med fastighetsägarna. 
 
Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och markförsäljningen kan genomföras. 

 
 

Bedömning 
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för försäljning av detaljplanelagd mark från 2008-
05-29 ska priset vara 40 kronor/kvm. 
Avtal om försäljning av mark genom fastighetsreglering är upprättade. Till Hoby 23:2 till-
förs 2639 kvm. Till Hoby 23:4 tillförs 649 kvm. Fastighetsregleringen betalas av köparna. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och Byggnadsnämnden godkänner avtalen den 12 april 2012.  
Ärendet justeras omedelbart och beslutet redovisas på Kommunstyrelsens Arbetsutskott. 
Ärendet översändes till Kommunstyrelsen för beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avtalen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalen. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalen gällande markförsäljning av del av Hoby 19:1. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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2012/60 

§ 144 Beslut om ändring av fastighetsbeteckning gällande Aspanområdet   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-10 KS §138/2012 2012-05-08, Aspanområ-

det - Ändring av antagen detaljplan 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-24 Aspanområdet - Ändring av fastighetsbe-
teckning i beslut  

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-03-28 KF §80/2012 2012-03-29, Beslut gäl-
lande Aspanområdet - Ändring av an-
tagen detaljplan 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-03-06 KS §65/2012 2012-03-06, Aspanområdet 
- Ändring av antagen detaljplan 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-02-24 KS AU §53/2012 2012-02-27, Aspanom-
rådet - Ändring av antagen detaljplan 

   

6 Handling 2012-01-31 Aspanområdet - Ändring av antagen 
detaljplan § 26/2012, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 att ändra den antagna detaljplanen för Aspa-
nområdet på fastigheten Leråkra 3:34 från Natur till prickmarkerad kvartersmark för bo-
stadsändamål. I beslutet blev det fel fastighetsbeteckning det ska vara Leråkra 3:3 i stället 
för 3:34. 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen ändrar fastighetsbeteckningen Leråkra 3:34 till Leråkra 3:3 i det tidi-
gare beslutet. 
Att ärendet skickas till Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra fastighetsbeteckningen Leråkra 3:34 till Leråkra 3:3 i det 
tidigare beslutet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra fastighetsbeteckningen Leråkra 3:34 till Leråkra 3:3 i det 
tidigare beslutet. 
_____________________ 
Exp: 
Karin Svensson
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2012/120 

§ 145 Beslut om Kommunsamverkan Cura Individutvecklings årsredovisning samt 
ansvarsfrihet för år 2011   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-28 KF §133/2012 2012-05-31, Aktuellt från 

Revisorerna - Kommunsamverkan Cura 
Individutvecklings revisionsberättelse för 
år 2011 

   

2 Handling 2012-05-15 Kommunsamverkan Cura Individutveck-
lings revisionsberättelse för år 2011 

   

3 Handling 2012-05-14 Kommunsamverkan Cura Individut-
veckling, årsredovisning och revi-
sionsberättelse för 2011 - samt bevil-
jande av ansvarsfrihet, Sölvesborgs 
kommun 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §139/2012 2012-05-08, Kommunsam-
verkan Cura Individutvecklings Årsredo-
visning och revisionsberättelse för år 2011 

   

5 Handling 2012-05-07 Kommunsamverkan Cura Individutveck-
ling - Årsredovisning och revisionsberät-
telse 2011, Olofströms kommun 

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §136/2012 2012-04-16, 
Kommunsamverkan Cura Individut-
vecklings årsredovisning och revi-
sionsberättelse för år 2011 

   

7 Handling 2012-04-13 Kommunfullmäktige Karlshamns 
kommun § 42/2012, Årsredovisning 
2011 för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling 

   

8 Handling 2012-03-23 Kommunsamverkan Cura Individut-
vecklings Årsredovisning och revi-
sionsberättelse för år 2011, Kommun-
samverkan Cura Individutveckling 

   

Sammanfattning 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för år 2011. Revisorerna 
har granskat verksamheten och föreslår i sin revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och 
att Kommunsamverkan Cura Individutveckling ge beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning, revisionsberättelse 
för 2011 och att Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2011 års 
verksamhet. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2011 samt att 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. 

Jäv 
Ledamöterna Bo Johansson, S och Ingrid Karlsson, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av detta ärende. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunsamverkan Cura Individutveckling 
Ekonomienheten  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 31(54) 

 
Kommunfullmäktige 2012-05-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2009/253 

§ 146 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Claes Diurhuus, M 
angående försäljning av andelar i AB Ronnebybyggen  

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §140/2012 2012-05-08, Besvarande 

av motion från kommunfullmäktigeleda-
moten Claes Diurhuus, M angående för-
säljning av andelar i AB Ronnebybyggen 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §137/2012 2012-04-16, Besvaran-
de av motion från kommunfullmäktigele-
damoten Claes Diurhuus, M angående 
försäljning av andelar i AB Ronnebybyg-
gen 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-26 Besvarande av motion angående för-
säljning av andelar i AB Ronnebybyg-
gen.  

   

4 Beslut allmänt ärende 2009-08-27 KF §194/2009 2009-08-27, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Claes Diurhuus, M, angående försäljning 
av andelar i AB Ronnebybyggen 

   

5 Handling 2009-08-14 Motion angående försäljning av andelar i 
AB Ronnebybyggen, Claes Diurhuus 

   

 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I motion, registrerad 2009-08-14, nr 2009.253.101, föreslår fullmäktigeledamoten Claes Diurhuus 
att Ronneby kommun ska sälja sin andel av AB Ronnebybyggen. Motionen remitterades i kommun-
fullmäktige 2009 § 194 till kommunledningsenheten för vidare beredning. 
 
Kommunfullmäktige i Ronneby kommun har efter motionens inkommande fattat beslut om att för-
värva återstoden av AB Ronnebybyggen, vilket fullföljdes i december 2011, samt i februari 2012 
även fattat beslut om att bolaget i sin helhet ska bjudas ut till försäljning genom anbud. Försäljning-
en är planerad att genomföras under 2012. 

Förslag till beslut 
Motionen får med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om att bjuda ut bolaget till försäljning 
anses besvarad. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktigen beslutar att med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut om att bjuda ut 
bolaget till försäljning anse motionen bifallen. 
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Beslut 
Kommunfullmäktigen beslutar att med hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut om att bjuda ut 
bolaget till försäljning anse motionen bifallen. 
_____________________ 
Exp: 
Claes Diurhuus 
Ekonomienheten 
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2012/118 

§ 147 Beslut om undertecknande av Borgmästaravtal samt ansöka om medlemskap 
i föreningen Sveriges Ekokommuner   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §141/2012 2012-05-08, Förslag från 

Miljö- och energirådet att underteckna 
Borgmästaravtalet och att ansöka om 
medlemskap  i föreningen Sveriges eko-
kommuner. 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §138/2012 2012-04-16, Förslag 
från Miljö- och energirådet att underteck-
na Borgmästaravtalet och att ansöka om 
medlemskap  i föreningen Sveriges eko-
kommuner. 

   

3 Handling 2012-03-22 Borgmästaravtalet och anslutnings-
formulär (5 sid) 

   

4 Handling 2012-03-22 Förslag från Miljö- och energirådet att 
underteckna Borgmästaravtalet och gå 
med i Sveriges Ekokommuner 

   

 
Miljöutvecklare Monika Oredsson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 

Borgmästaravtalet är ett internationellt avtal som kommuner och städer kan ansluta sig till och för-
binda sig att gå längre än målen för EU:s energipolitik när det gäller minskning av koldioxidut-
släpp. EU:s mål är 20% till 2020 jämfört med basåret 1990.  Minskning ska åstadkommas genom 
ökad energieffektivitet och renare energiproduktion och energianvändning.  

Idag har ett 50-tal svenska kommuner skrivit under.  
Kostnaden är  4000 kr + 0,20 kr/invånare =  9680 kr/år för Ronneby 

Hur man gör 
För att skriva på Borgmästaravtalet gör man på följande sätt:  

a. Ett beslut att skriva under avtalet tas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller kommunsty-
relsens arbetsutskott 

b. Kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande skriver under anslutningsformuläret 
(finns på engelska eller svenska) 
 
c. EU-kommissionen meddelas beslutet genom att fylla i formuläret på Borgmästaravtalets webb-
plats. Man kan med fördel bifoga en scannad kopia av anslutningsformuläret. 
 
d. En bekräftelse skickas via e-post med vidare instruktioner 

http://www.eumayors.eu/IMG/doc/adhesion-form_en.doc�
http://www.eumayors.eu/IMG/doc/adhesion-form_sv.doc�
http://www.eumayors.eu/about/interested-to-join-the-covenant-of-mayors_en.html�
http://www.eumayors.eu/about/interested-to-join-the-covenant-of-mayors_en.html�
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Efter undertecknandet ska en grundläggande utsläppsinventering sammanställas. Här kan man få 
hjälp av Energikontoret SO (med stöd av det bidrag som delats ut via klimatmiljonen). SCB:s stati-
stik används i huvudsak. Därefter ska en åtgärdsplan, SEAP (sustainable energy action plan), antas 
av fullmäktige inom ett år från den officiella anslutningen till avtalet. Vartannat år ska sedan rap-
porter om genomförandet godkännas av kommunfullmäktige och publiceras. 

Motiv för att gå med 
Man visar sitt engagemang offentligt för att minska koldioxidutsläppen och förstärker fokus på 
denna viktiga fråga. Man är också med och visar sig som en förgångare.  Man kan dra nytta av ex-
empel från andra kommuner / regioner som undertecknat avtalet, och man kan jämföra sig med 
andra genom att framgångarna ska publiceras på Borgmästaravtalets hemsida.  

För Ronneby 
Ronneby har redan fattat beslut om utsläppsminskningar i samma anda som avtalet innebär genom 
de lokala miljömålen. I miljömålen har basåret satts till 1995 varför uppgifter för år 1990 måste tas 
fram. Detta är inget hinder i sig men kräver också arbete. Eventuellt kan Energikontoret hjälpa till 
med detta. För Ronneby utgör förutom miljömålen också fattat beslut om strategi för energieffekti-
visering en god stomme för den SEAP som måste tas fram efter undertecknandet. 

Den grundläggande utsläppsinventeringen är ett viktigt underlag. Både denna och SEAP kräver 
förstås ett visst arbete som berör många i organisationen då uppgifter måste hämtas in från kommu-
nens olika verksamheter. Arbete krävs också fortsättningsvis för att anordna lokal energidag, för 
rapportering etc. 

Bakgrund – Sekom,  Sveriges ekokommuner 
Sekom är en ideell förening som har funnits sedan 1995. 83 kommuner är medlemmar för närva-
rande, däribland Karlskrona och Karlshamn. Karlskrona kommun sköter också Ekokommunernas 
kansli. 

Hur man gör 
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska fatta besluta om att ansöka. Man ansöker om med-
lemskap, och då ska ett antaget program för kommunens miljö- och hållbarhetsarbete lämnas in 
tillsammans med beslutet att gå med. Det ska vara ett program med det uthålliga  
samhället som ett övergripande mål för verksamheterna i enlighet med Riodokumentets Agenda 21. 
Kommunen ska givetvis bedriva sitt arbete enligt det antagna programmet och fyra systemvillkor 
ska beaktas i samtliga kommunala beslut: 

1. Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen. 
2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen. 
3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas. 
4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina 
behov. 
 
Ansökan tas därefter upp på kommande styrelsemöte i Sveriges Ekokommuner för beslut.  
 
Kostnaden är  3000 kr +  0,20 kr/invånare = 8680 kr per år.  
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Motiv för att gå med 
Nätverket har gemensamma gröna nyckeltal som just nu håller på att revideras. Man har också ge-
mensamma träffar, gemensam hemsida och en del gemensamma projekt och utbildningar. Den egna 
kommunens miljöarbete kan presenteras på hemsidan och nyckeltalen kan jämföras med andra 
kommuner. 
 
För Ronneby 
För Ronnebys del föreslås att ansökan inlämnas tillsammans med de gällande lokala miljömålen för 
Ronneby kommun med ett meddelande att målen är under revidering och att systemvillkoren kom-
mer att arbetas in i sin helhet i de kommande lokala miljömålen. I miljömålsarbetet föreslås också 
att de nya nyckeltal som Sekom bestämmer sig för, arbetas in i uppföljningssystemet för Ronnebys 
nya lokala miljömål. 

Förslag till beslut 
Miljö- och Energirådet föreslår att Ronneby kommun skriver under Borgmästaravtalet samt går 
med i föreningen Sveriges Ekokommuner.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun skriver under Borgmästaravtalet samt går med i 
föreningen Sveriges Ekokommuner. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun skriver under Borgmästaravtalet samt går med i 
föreningen Sveriges Ekokommuner. 
_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten  
Kommunledningsförvaltningen 
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2012/32 

§ 148 Beslut om utförande av kostverksamhetsutredning   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §142/2012 2012-05-08, Äskande av 

medel för utförande av kostverksamhets-
utredning 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §145/2012 2012-04-16, Äskande 
av medel för utförande av kostverksam-
hetsutredning 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-16 Genomförande av inriktningsutredning 
avseende kommunens måltidsverk-
samhet  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-03-09 KS AU §82/2012 2012-03-12, Äskande av 
medel för utförande av kostverksamhets-
utredning 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-01-23 Äskande av medel för utförande av kost-
verksamhetsutredning  

   

 
 
Tekniska Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Vid KSau 2012-03-12 § 82 föreslogs det att Kommunfullmäktige skulle besluta om att Tekniska 
förvaltningen inte skall få medel till att genomföra den sedan tidigare beslutade kostutredningen. 
Direktiv till pågående och kommande utredningar skulle återaktualiseras vid följande KSau. 
 
Utredning 
Sedan KSau-sammanträdet 2012-03-12 har samråd skett mellan Tekniska förvaltningen och Kom-
munstyrelsens ordförande avseende förslag på nytt upplägg av hur måltidsverksamheten skall utre-
das. Diskussionen har präglats av den politiska viljan av en snabb konkurrensutsättning av verk-
samheten, varvid Tekniska förvaltningen pekat på vikten av att först klargöra inriktningen på kom-
munens samlade måltidsverksamhet för att på så sätt möjliggöra att en efterföljande eventuell upp-
handling har korrekta förutsättningar och därmed även möjligheter att bli så väl genomförd som 
möjligt. 
 
Det förslag som nu läggs fram för beslut är att för det första att upphäva det tidigare beslutet om 
kostutredning, vilket är konsekvensen av förslaget om att avslå tidigare äskad medeltilldelning. För 
det andra föreslås att kommunen startar en inriktningsutredning avseende kommunens samlade mål-
tidsverksamhet. I de resonemang som förts har Tekniska förvaltningen pekat på vikten av att en 
sådan utredning hålls ihop av en extern utredare för att på så sätt få en så väl belyst utredning som 
möjligt. Direktiven från kommunstyrelsens ordförande har dock varit att det redan finns så mycket 
material framme samt så stor kompetens inom kommunen i frågan att det inte finns behov av exter-
na utredare.  
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I det förslag som nu läggs fram föreslås därför att denna utredning ledas av kommunens upphandla-
re Teo Zickbauer, då hon sedan tidigare är mycket väl insatt i kostfrågor, har stor kompetens avse-
ende vad som krävs för att en ev. upphandling skall ge önskat resultat samt tillhör organisatoriskt 
ingen av de förvaltningar som direkt påverkas av utredningens utfall. 
Följande upplägg föreslås på inriktningsutredningen: 
 
 
 
Upplägg 

1. Nulägesbeskrivning. Diskussion förs kring tidigare genomförda utredningar samt redovisar 
dagens situation kring kommunens samlade måltidsverksamhet. 

2. Inriktningsresonemang. Resonemang förs inom kommunens utredningsgrupp, se nedan, för 
att på så sätt reda ut hur kommunen vill att måltidsverksamheten skall fungera oberoende av 
huvudman för genomförandet. Härvid skall diskussion föras kring produktionsalternativ, or-
ganisationsalternativ samt krav på kök och utrustning mm. 

3. Diskussion kring verksamhet inom egen regi jämfört med som konkurrensutsatt verksamhet. 
Påverkar detta inriktningen på något sätt? 

4. Diskussion skall översiktligt föras kring ekonomiska konsekvenser av föreslagen inriktning.   

5. Förslag till beslut. Inriktningen skall beslutas av Kommunfullmäktige. 

 
Tidplan 
Utredningen föreslås bli presenterad under hösten 2012 för kommande beslut i Kommunfullmäkti-
ge.  
 
Utredningsgrupp 
För att möjliggöra ett väl grundat beslutsunderlag föreslås en utredningsgrupp bestående av 7 per-
soner enligt förslag nedan: 

• Sammanhållande utredare: Teo Zickbauer, Kommunledningsförvaltningen. 

• 3 st politiker utsedda av Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Äldrenämnden. 

• Kostchef, Tekniska förvaltningen. 

• 1 st representant vardera från Utbildningsförvaltningen och Äldreförvaltningen.  
 
Kostnad 
Respektive förvaltning/nämnd föreslås ansvara för sina egna kostnader. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår: 
-att Kommunstyrelsen upphäver den tidigare beslutade utredningen av kommunens kostverksamhet 
(KS 2010-10-05, §285). 
-att Kommunstyrelsen beslutar om genomförande av inriktningsutredning avseende kommunens 
måltidsverksamhet i enlighet med beskrivning ovan. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 38(54) 

 
Kommunfullmäktige 2012-05-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den tidigare beslutade utredningen av kommunens kost-
verksamhet (KS 2010-10-05, §285).  
 
Genomföra inriktningsutredning avseende kommunens måltidsverksamhet i enlighet med beskriv-
ning ovan, samt att ärendet ska tidsbegränsas tom 2012-09-330. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Förberg, M, Utbildningsnämnden, Kenneth Michaels-
son, C, Kommunstyrelsen, även sammankallande, samt Bo Johansson, S, Äldrenämnden, som re-
presentanter i gruppen.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den tidigare beslutade utredningen av kommunens kost-
verksamhet (KS 2010-10-05, §285).  
 
Genomföra inriktningsutredning avseende kommunens måltidsverksamhet i enlighet med beskriv-
ning ovan, samt att ärendet ska tidsbegränsas tom 2012-09-30. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska Förvaltningen
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2011/243 

§ 149 Besvarande av medborgarförslag från Anette Broström med flera att vägen 
mellan Utmarksvägen och Lindblomsvägen öppnas upp för genomfartstrafik 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §143/2012 2012-05-08, Besvarande 

av medborgarförslag från Anette Broström 
m fl att vägen mellan Utmarksvägen och 
Lindblomsvägen öppnas upp för genom-
fartstrafik 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §146/2012 2012-04-16, Besvaran-
de av medborgarförslag från Anette Bro-
ström m fl att vägen mellan Utmarksvägen 
och Lindblomsvägen öppnas upp för 
genomfartstrafik 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-30 Förslag till besvarande av medborgar-
förslag angående öppnande av väg 
mellan Utmarks- ovh Lindblomsvägen  

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-27 remissyttrande angående medborgarför-
slag att vägen mellan Utmarksvägen och 
Lindblomsvägen öppnas upp för genom-
fartstrafik  

   

5 Beslut allmänt ärende 2011-08-18 KF §205/2011 2011-08-25, Anmälan av 
medborgarförslag från Anette Broström 
med flera att vägen mellan Utmarksvägen 
och Lindblomsvägen öppnas upp för 
genomfartstrafik 

   

6 Handling 2011-08-11 Trafiksituationen på Utmarksvägen., 
Boende på Utmarksvä-
gen/Grönaslättsvägen 

   

7 Handling 2011-07-04 Medborgarförslag att vägen mellan 
Utmarksvägen och Lindblomsvägen 
öppnas upp för genomfartstrafik, 
Anette Broström m fl 

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Anette Broström med flera har lämnat in ett medborgarförslag om att öppna upp vägen 
mellan Utmarks- och Lindblomsvägen för genomfartstrafik.  

Bedömning 
Gatuenheten har lämnat följande yttrande: 
Gatuenheten har utfört trafikmätningar längst både Lindblomsvägen och Utmarksvägen. 
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Första mätningen visar Lindblomsvägen, öster om Utmarksvägen.  
Lindblomsvägen är huvudled och har en hastighet på 50 km/h. Gatuenheten har utfört tra-
fikmätning längs den aktuella sträckan under en veckas tid i nov 2011. Nedan sammanfat-
tas denna: 
Antal passerande fordon  6544 fordon 
Årsdygnstrafik  1100 fordon/dygn 
Vardagsdygnstrafik  1180 fordon/dygn 
Max timtrafik  135 fordon/timme 
Hastighetsprofil (50)  Hastighetsöverträdelse 37% 
    V85 - 57 km/h 
    Vmedel - 49 km/h 
    Vmax - 91 km/h 
 
Andra mätningen visar Utmarksvägen nedanför nummer 30. Hastigheten på denna gata är 
30 km/h. Gatuenheten har utfört trafikmätning längs den aktuella sträckan under en veckas 
tid i juni 2011. Nedan sammanfattas denna: 
 
Antal passerande fordon  1231 fordon 
Årsdygnstrafik  155 fordon/dygn 
Vardagsdygnstrafik  165 fordon/dygn 
Max timtrafik  38 fordon/timme 
 
Hastighetsprofil (30)  Hastighetsöverträdelse 51% 
    V85 - 38 km/h 
    Vmedel - 31 km/h 
    Vmax - 57 km/h 
 
Avståndet (bilväg) från korsningen Lindblomsvägen/Utmarksvägen till angöringen till 
Knut Hahnskolan är ca 1,3 km genom Utmarksvägen och ca 2 km runt Lindblomsvägen/ 
Götgatan. Avståndet för att gå eller cykla är knappt 1,2 km. 
 
Gatan är inte lämplig för biltrafik av den dimensionen som en huvudled klarar av. En 
genomfart tillåter inte bara de boende på Bandyvägen utan inbjuder även andra fordon från 
närliggande områden att passera genom Utmarksvägen. Vår bedömning är att en öppning 
skulle innebära en utökning av dagens trafikflöde från ca 160 fordon per dygn till ca 800 
fordon per dygn. En öppning för trafiken skulle innebära omfattande krav på ombyggna-
tion för att trafiksäkerhetsmässigt anpassa gatan till den nya situationen. 
 
Med fakta angående avståndet till och från skolan med bil är det bara 700 meter som skiljer 
dessa gator åt. Det bästa alternativet för de boende som har barn i skolåldern och bor på 
Hjorthöjden med omnejd är att gå eller ta cykeln och då sparar man både på pengar, miljön 
och dessutom är bra för hälsan. 
Gatuenheten föreslår därför att aktuellt medborgarförslag skall avslås och nuvarande situa-
tion kvarstå. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kom-
munfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Willy Persson, KD och Roger Fredriksson, M. 

Yrkanden 
Willy Persson yrkar bifall till medborgarförslaget.  
 
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Willy Perssons yrkande och fin-
ner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till Willy Perssons förslag 
 
Omröstningsresultat 
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 42 ja-röster och 6 nej-
röster. 1 avstod. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
_____________________ 
Exp: 
Anette Broström  
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2012/154 

§ 150 Beslut om försäljning av Hoby 6:38, Klockarevägen 1, Bräkne-Hoby   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-21 Förslag till försäljning av Hoby 6:38, 

Klockarvägen 1, Bräkne Hoby 

Detaljplanen bifogas 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §144/2012 2012-05-08, Förslag till 
försäljning av Hoby 6:38, Klockarevägen 
1, Bräkne-Hoby 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §156/2012 2012-04-16, För-
slag till försäljning av Hoby 6:38, 
Klockarevägen 1, Bräkne-Hoby 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-16 Förslag till försäljning av Hoby 6:38, 
Klockarevägen 1, Bräkne-Hoby  

   

 
 
Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade § 170/2011 att sälja fastigheten Hoby 6:38, Klockarvägen 1, 
Bräkne-Hoby 
 
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan oktober 2011 
och har nu en köpare, Johan Persson och Marie Håkansson. Johan Person driver Mitt i 
bygg Blekinge och vill göra om huset till två lägenheter. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Hoby 6:38, Klockarvägen 
1, Bräkne-Hoby till Johan Persson och Marie Håkansson för en köpskilling om 405 tkr samt upp-
drar åt Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Hoby 6:38, Klockarvägen 1, Bräkne-Hoby till Johan Persson 
och Marie Håkansson för en köpskilling om 405 tkr. 
 
 
Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade §170/2011  att sälja fastigheten Hoby 6:38, Klockarvägen 1, 
Bräkne-Hoby 
Fastigheten har varit utannonserad genom Sydostfastigheter i Ronneby sedan oktober 2011 
och har nu en köpare, Johan Persson och Marie Håkansson.  
Johan Person driver Mitt i bygg Blekinge och vill göra om huset till två lägenheter. 
 
På detaljplanen anges beteckningen ”BF II”. 
 
B = Bostäder 
F = Fristående hus 
II = Två våningar 
 
Detaljplanen bifogas. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja Hoby 6:38, Klockarvägen 
1, Bräkne-Hoby till Johan Persson och Marie Håkansson för en köpskilling om 405. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M och Sune Håkansson, RP. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Hoby 6:38, Klockarvägen 1, Bräkne-Hoby till Johan Persson 
och Marie Håkansson för en köpskilling om 405 tkr. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska Förvaltningen  
Ekonomienheten  
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2012/156 

§ 151 Beslut om godkännande av försäljning gällande fastigheten Ronneby 25:17, 
Folkparksvägen 3, Ronneby   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §146/2012 2012-05-08, Förslag till 

försäljning av fastigheten Ronneby 25:17, 
Folkparksvägen 3, Ronneby 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-18 KS AU §158/2012 2012-04-16, Förslag till 
försäljning av fastigheten Ronneby 25:17, 
Folkparksvägen 3, Ronneby 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-16 Förslag till försäljning av fastigheten 
Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, 
Ronneby  

   

 
 
 
Projektledare Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 86/2012 att sälja fastigheten Ronneby 25:17, Folkparks-
vägen 3, Ronneby till Per och Lena Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby för en köp-
skilling om 400 tkr. Före verkställighet ska köpeavtal upprättas och beslutas av Kommun-
fullmäktige 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpeavtal 
avseende försäljning av fastigheten Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till Per och Lena 
Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 Ronneby för en köpskilling om 400 tkr. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten 
Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till Per och Lena Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 
Ronneby för en köpskilling om 400 tkr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Peter Bowin, V och Lena Karstensson, M. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten 
Ronneby 25:17, Folkparksvägen 3, Ronneby till Per och Lena Strandh, Blåhakevägen 6, 372 38 
Ronneby för en köpskilling om 400 tkr. 

Reservationer 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter lämnar skriftlig reservation enligt bilaga 1. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska Förvaltningen 
Ekonomienheten 
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2012/153 

§ 152 Beslut om att slutföra försäljning av fastigheten Stora Kulleryd 2:13, f d Kulle-
ryds skola, Kullerydsvägen Bräkne-Hoby   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §147/2012 2012-05-08, Förslag till 

försäljning av fastigheten Stora Kulleryd 
2:13, f d Kulleryds skola, Kullerrydsvägen 
Bräkne-Hoby 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-18 KS AU §159/2012 2012-04-16, Förslag till 
försäljning av fastigheten Stora Kulleryd 
2:13, f d Kulleryds skola, Kullerrydsvägen 
Bräkne-Hoby 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-16 Förslag till försäljning av fastigheten 
Stora Kulleryd 2:13, f d Kulleryds 
skola, Kullerrydsvägen Bräkne-Hoby  

   

Projektledare Per Engkvist 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. 

Bedömning 
Vad gäller Stora Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola beslutades i KS 2010 § 310: ”Fortsatt utredning 
(inriktning försäljning).” Intresserad köpare finns och är intresserad av att göra om huvudbyggna-
den till bland annat äldre boende. Byggnaderna har för närvarande två hyresgäster enligt bifogade 
hyresavtal. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Stora Kul-
leryd 2:13, f d Kulleryds skola samt att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommun-
styrelsen att slutföra en försäljning av Stora Kulleryd 2:13. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Stora Kulleryd 2:13, f d Kulleryds skola. 
 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av 
Stora Kulleryd 2:13. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av 
Stora Kulleryd 2:13. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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2011/305 

§ 153 Besvarande av medborgarförslag från Lars Karlsson om namnbyte på Knut 
Hahnsskolan   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §150/2012 2012-05-08, Besvarande 

av medborgarförslag från Lars Karlsson 
om namnbyte på Knut Hahnsskolan 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §149/2012 2012-04-16, Besvaran-
de av medborgarförslag från Lars Karls-
sonom namnbyte på Knut Hahnsskolan 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-04-03 Förslag till beslut     
4 Handling 2012-03-06 Remissyttrande Utbildningsnämnden    

5 Handling 2012-02-24 Remissyttrande avseende medborgarför-
slag gällande namnbyte på gymnasiesko-
lan Knut Hahn, Utbildningsenheten 

   

6 Remissvar utg. remiss 2012-02-09 Remissvar Fritid och kulturnämnden § 
13/2012, Fritid- och kulturnämnden 

   

7 Beslut allmänt ärende 2011-09-27 KF §236/2011 2011-09-29, Anmälan 
av medborgarförslag från Lars Karls-
son om namnbyte på Knut Hahnssko-
lan 

   

8 Handling 2011-09-19 Medborgarförslag om namnbyte på 
Knut Hahnsskolan, Lars Karlsson 

   

 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Lars Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag rörande namnbyte på gymnasiesko-
lan Knut Hahn och att kommunfullmäktige uppdrar åt den som har att verkställa beslutet 
att snarast genomföra ett namnbyte. Medborgarförslaget har remitterats till Utbildnings-
nämnden och Fritid- och kulturnämnden.  
Utbildningsnämnden redogör för de konsekvenser som ett namnbyte innebär och föreslår 
att medborgarförslaget avslås.  
Fritid - och Kulturnämnden anser inte att det finns någon anledning för namnbyte men fö-
reslår att gymnasieskolan informerar elever och personal om Knut Hahn, t.ex. via en text i 
skolans lokaler.    

Bedömning 
Med hänvisning till Utbildningsnämndens och Fritid- och Kulturnämndens yttrande be-
döms medborgarförslaget avslås.  
Gymnasieskolan Knut Hahn föreslås dock informerar elever och personal om Knut Hahn.  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 48(54) 

 
Kommunfullmäktige 2012-05-31 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  
_____________________ 
Exp: 
Lars Karlsson 
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2011/245 

§ 154 Besvarande av medborgarförslag från Christine Johansson angående att be-
främja barnens motorik och utveckling på Hulta förskola   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-05-07 KS §151/2012 2012-05-08, Besvarande 

av medborgarförslag från Christine Jo-
hansson angående att befrämja barnens 
motorik och utveckling på Hulta förskola 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-04-17 KS AU §150/2012 2012-04-16, Besvaran-
de av medborgarförslag från Christine 
Johansson angående att befrämja bar-
nens motorik och utveckling på Hulta för-
skola 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-14 Förslag till beslut     
4 Remissvar ink. remiss 2012-03-06 Utbildningsnämnden    

5 Beslut allmänt ärende 2011-08-18 KF §206/2011 2011-08-25, Anmälan av 
medborgarförslag från Christine Johans-
son angående att befrämja barnens moto-
rik och utveckling på Hulta förskola 

   

6 Handling 2011-07-11 Medborgarförslag från Christine Jo-
hansson angående att befrämja bar-
nens motorik och utveckling på Hulta 
förskola, Christine Johansson 

   

 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Christine Johansson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att främja barnens 
motorik på Hulta förskola. Medborgarförslaget har remitterats till Utbildningsnämnden.  
I nämndens yttrande redogörs för den flytt av Hulta förskola som genomfördes under v 8 
2011 pga. mögelskador.  Förskoleverksamhetens flytt till lokaler i Soft Center innebar pro-
visoriska lösningar under våren och sommaren 2011, utifrån förhoppningarna att det var en 
tillfällig lösning.  
 
Vidare redogörs för Kommunfullmäktiges beslut att bygga en ny förskola på Hulta, vilken 
förväntas stå klar tidigast våren 2015.  
 
Under perioden kommer miljömässiga förbättringar inomhus och utomhus att vitas.  
I yttrandet framhålls att personalen genomfört sitt pedagogiska uppdrag på ett mycket bra 
sätt trots omständigheterna med en akut lokalflytt. Under hösten har lekredskap satts upp 
och inom kort kommer en klätterställning till gården.  
 
Avslutningsvis lyfts att det finns en hög medveten hos ledning och personal om motorikens 
betydelse för barns utveckling 
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Bedömning 
Med hänvisning till Utbildningsnämnden yttrande bedöms medborgarförslaget besvarat.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
att anse medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  
_____________________ 
Exp: 
Christine Johansson 
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2012/193 

§ 155 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, an-
gående Handlingsplan för att stoppa Hedersrelaterat våld   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-10 Motion från kommunfullmäktigeledamot 

Monika Lindqvist, S, angående Hand-
lingsplan för att stoppa Hedersrelaterat 
våld, Monika Lindqvist 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, har lämnat in följande motion angående Hand-
lingsplan för att stoppa Hedersrelaterat våld. 

Sammanfattning 
Nyligen blev en ung kvinna mördad av en nära anhörig. Brottet benämns som Hedersrelaterat våld.  
De här brotten måste förhindras. Vi bör i Ronneby kommun snarast ta fram en Handlingsplan för att 
förhindra så att Hedersrelaterade brott inte händer i vår kommun. 
 
Jag föreslår  
att en Handlingsplan tas fram skyndsamt i Ronneby kommun för hur man ska arbeta för att förhind-
ra s.k. Hedersrelaterade brott i vår kommun. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 
Monika Lindqvist 
Kommunledningsförvaltningen 
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2012/221 

§ 156 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, 
om att landsbygden måste leva   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-29 Motion från kommunfullmäktigeledamot 

Marcus Jingfors, opol, om att landsbyg-
den måste leva, Marcus Jingfors 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, har lämnat in följande motion om att landsbyg-
den måste leva. 

Sammanfattning 
”Det pratas med all rätt varmt om landsbygden och dess många initiativtagare som arbetar hårt med 
att skapa möjligheter. Både för att kunna bo kvar i de små orterna samt för att bevara och skapa nya 
arbetstillfällen utanför tätorterna. 
 
För att nu ytterligare visa att Ronneby kommun värdesätter sin landsbygd så föreslår jag därför föl-
jande: 
 
Att Ronneby kommun slopar bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och ut-
vecklar sina hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge tätorter. Ärenden ska behandlas enligt 
gällande regler och rutiner men ingen avgift ska avkrävas från den sökande. 
 
Praktiskt var gränserna ska gå kan styras antingen via karta eller till exempel postnummer. 
 
Detta blir ännu ett sätt för Ronneby kommun att tydligt visa att landsbygden kring tätorterna måste 
leva och att det är en prioriterad fråga för kommunens politiker.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 
Marcus Jingfors 
Kommunledningsförvaltningen 
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2012/227 

§ 157 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson, MP, 
med en uppmaning till kommunen, att inför ingånget EU - Borgmästaravtal, låta ut-
reda möjligheten att bilda ett säljbolag för handel med långsiktigt hållbar elektricitet 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-04 Motion från kommunfullmäktigeledamot 

Nils-Erik Mattsson, MP, med en uppma-
ning till kommunen, att inför ingånget EU -  
Borgmästaravtal, låta utreda möjligheten 
att bilda ett säljbolag för handel med lång-
siktigt hållbar elektricitet, Nils-Erik Matts-
son 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson, MP, har lämnat in följande motion om att inför 
ingånget EU – Borgmästaravtal, låta utreda möjligheten att bilda ett säljbolag för handel med lång-
siktigt hållbar elektricitet. 

Sammanfattning 
Med anledning av fullmäktiges beslut att ingå i EU:s ”Borgmästaravtal” och för att lättare kunna 
uppfylla de krav som där ställs, uppmanar Miljöpartiet De Gröna, Ronneby kommun som ägare till 
Ronneby Miljö & Teknik AB, (med extern hjälp) att: 
 

• Utöka vår kommuns verksamhet genom att låta utreda möjligheten att bilda ett kommunalt 
”internt” säljbolag, för handel med långsiktigt hållbar elektricitet. 
 

Ronnebys grannkommuner har både egna och andra säljbolag för elektricitet inom sina kommun-
gränser. Då Ronneby kommun inte har något sådant säljbolag anser vi att Ronneby kommun för 
närvarande utsätter sina nätkunder för en tydlig diskriminering. 
 
Det har redan visat sig att personer som vill göra en viktig miljöinsats genom att investera i egen sol 
- el inte kan sälja sitt överskott av elektricitet till Ronneby Miljö & Teknik AB då de bara har nät-
verksamhet och inte har laglig rätt att handla med elektricitet. Säljbolag från grannkommunerna 
säger sig vara vilja handla sådan micro - producerad egen - el, från sina egna kommuninvånare, 
vilket innebär att Miljötekniks kunder i detta avseende hamnar i ett moment 22. 
 
 
Tanken är alltså att kommunen skall bilda ett ”internt” säljbolag. Ett dotterbolag som inte går ut och 
säljer/köper vanlig el på den öppna marknaden till alla, utan endast har inriktningen att köpa och 
sälja 100 % - ig sol - el eller vind – el i den mån det eventuellt kan bli aktuellt med vind – el i vår 
kommun. Vi ser redan nu att Ronneby kommun via ett internt säljbolag skulle kunna få ut ett betyd-
ligt högre pris för Miljötekniks sol – kWh än den beräknade ”inbesparingen av ej inköpt vanlig 
elektricitet” som Miljötekniks sol – el nu ersätter och som redovisats inom nätbolaget Ronneby Mil-
jö & Teknik AB. 
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Vi ser också en tydlig fördel för kommunen som ägare till detta interna säljbolag, inför den förvän-
tade framtiden inom sol – el – området, både med hänsyn till det intresse som Miljöteknikredan 
visat genom gjorda satsningar på sol – el och inför de planer på en utökad satsning på just sol – el 
som föreligger. Ytterligare en fördel för just sol – el i vår kommun är det generella förbud mot stor-
skalig vind – el som totalförsvarets riksintresse mot vindkraft omkring F17 utgör. Detta öppnar för 
ett ökande intresse, speciellt från markägare på landsbygden, för de att kunna erbjuda markområden 
för sol – el, som ersättning för den vindkraft de inte får sätt upp. 
 
Vi är nu bara i början av sol – åldern och visst bör Ronneby kommun kunna dra nytta av både redan 
visat intresse av sol – bruk här i vår kommun och för att kommunen lättare ska kunna uppfylla de 
krav som Borgmästaravtalet kommer att ställa på vår framtida energi/Exergi - politik.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 
Nils-Erik Mattsson 
Kommunledningsförvaltningen  
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