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

 
Datum 2012-08-30 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 234 § § 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 X X          

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 ---           

24.  Bo Johansson S X  X         

25. Monika Lindqvist S ---           

26. Tommy Andersson S X  X         

27. Ingrid Karlsson S X  X         
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-08-30 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 234 § § 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 X  X         

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 X  X         

40.  Marcus Jingfors  --- X X          

41.  Nils-Erik Mattsson 
 

MP X  X        Fr o m § 221 

42. Tomas Lund SD X X          

43. Anna-Mi Kullman SD X X          

44. Gudrun Johansson SD ---           

45. Andreas Andersson  -- ---           

46. Stefan Kullman SD X X          

47.  Sune Håkansson RP X   X       Fr o m § 215 

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 2012-08-30 

Nr Namn Par
-ti 

När- 
varo 

§ 234 § § Anteckningar 
 

 Ersättare    Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

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.  Ida Johansson C            

8.  Kerstin Haraldsson C X X          Tj ers 

9.  Birger Svensson C            

10.  Alexandra Forslund FP            

11. Susanne Östergaard FP X X         Tj ers 

12.  Johannes Chen KD X           

13. Rune Kronkvist S X  X        Tj ers 

14.  Tina Lindqvist S            

15. Stefan Österhof S X  X        Tj ers 

16.  Ingrid Nilsson S            

17. Nils Nilsson S            

18. Johanna Magnusson S            

19. Hans Häll S            

20.  Marie Ohlsson S            

21. Ally Karlsson V            

22. Omid Hassib V X           

23. Helena Augustsson MP X          Tj ers t o m § 220 

24.  Mats Olsson MP            

25.  Björn Brink SD X X         Tj ers 

26. Vakant SD            

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

 
Datum 2012-08-30 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 234 § § Anteckningar 
 

 Ersättare   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Per Ericsson RP  X          Tj ers t o m § 214 

29. Birgitta Larsson RP            

 
   28   19      1
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

2012/17 

§ 210 Justering av dagordningen   

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

• Punkt 12, fråga till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från kommun-
fullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, angående användning av plastprodukter i skolre-
staurangerna utgår och besvaras till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 
2012. 

 
• Punkt 6 kompletteras med punkt 6 B, anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 

Socialnämnden, Marina Tvermoes, SD, samt punkt 6 C, anhållan om entledigande från upp-
drag som ersättare i Utbildningsnämnden, Edvard Tvermoes, SD. 

 

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

2012/27 

§ 211 Information från Blekingetrafiken angående ny stadstrafik   

Sammanfattning 
Marknadschef Anna Classon från Blekingetrafiken informerar om satsningen på ny stadstrafik i 
Ronneby kommun. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lennarth Förberg, M, Anna Espenkrona, M och Roger Gardell. FP. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/18 

§ 212 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 
 
 

2012/101 

§ 213 Aktuellt från Revisorerna; Revisionsrapport, granskning av kommunens 
skydd mot mutor och bestickning   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-14 Revisorernas granskningsrapport av 

kommunens skydd mot mutor och be-
stickning 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §209/2012 2012-06-05, Revisionsrap-
port granskning av kommunens skydd 
mot mutor och bestickning 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-05-28 KS AU §233/2012 2012-05-28, Revi-
sionsrapport granskning av kommu-
nens skydd mot mutor och bestickning 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-23 Förslag till yttrande avseende revisions-
rapport "Granskning av kommunens 
skydd mot mutor och bestickning"  

   

5 Handling 2012-03-12 Revisionsrapport granskning av kommu-
nens skydd mot mutor och bestickning, 
Revisionen 

   

Sammanfattning 
Kommunrevisor Bo Larsson, S, redovisar granskningsrapporten gällande kommunens skydd mot 
mutor och bestickning med yttrande från Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Per Ericsson, RP. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera granskningsrapporten till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Revisionen 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(62) 

 
Kommunfullmäktige 2012-08-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/179 

§ 214 Aktuellt från Revisorerna; Revisionsrapport, granskning av bygglovsproces-
sen 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-15 Revisionens granskningsrapport gällande 

bygglovsprocessen 
   

2 Handling 2012-05-07 Revisionsrapport "granskning av bygg-
lovsprocessen", Revisionen 

   

Sammanfattning 
Kommunrevisor Birger Petersson, S, redovisar granskningsrapporten gällande bygglovsprocessen 
med yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lena Karstensson, M och Christian Mahrle, FP. 
 
 

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

2012/4 

§ 215 Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och 
som ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Monika Lindqvist, S, samt nyval    

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-07-24 Anhållan om entledigande från uppdrag 

som ledamot i Kommunstyrelsen och som 
ersättare i Kommunstyrelsens Arbetsut-
skott, Monika Lindqvist, S, samt nyval 

   

Sammanfattning 
Monika Lindqvist, S, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ledamot i Kommunsty-
relsen och som ersättare i Kommunstyrelsen arbetsutskott, samt nyval. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Monika Lindqvist, S, från uppdrag som ledamot i Kom-
munstyrelsen samt som ersättare i Kommunstyrelsen arbetsutskott. Ny ledamot i Kommunstyrelsen 
utses till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Monika Lindqvist 
Kommunstyrelsen 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/4 

§ 216 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden, Mari-
na Tvermoes, SD, samt nyval   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-23 Anhållan om entledigande från uppdraget  

som ersättare i socialnämnden, Marina 
Tvermoes SD 

   

Sammanfattning 
Marina Tvermoes, SD, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Social-
nämnden, samt nyval.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Marina Tvermoes, SD, från uppdrag som ersättare i Social-
nämnden. Ny ersättare i Socialnämnden utses till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 sep-
tember 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Marina Tvermoes 
Socialnämnden  
Personalenheten 
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/4 

§ 217 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden, 
Edvard Tvermoes, SD, samt nyval   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-23 Anhållan om entledigande från uppdraget 

som ersättare i Utbildningsnämnden, Ed-
vard Tvermoes SD 

   

Sammanfattning 
Edvard Tvermoes, SD, anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som ersättare i Utbild-
ningsnämnden, samt nyval. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Edvard Tvermoes, SD, från uppdrag som ersättare i Utbild-
ningsnämnden. Ny ersättare i Utbildningsnämnden utses till Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 september 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Edvard Tvermoes 
Utbildningsnämnden 
Personalenheten 
Ekonomienheten  
Annbritt Olsson 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/273 

§ 218 Anmälan av medborgarförslag från Ingrid Abramsson med flera angående att 
en vägtrafikspegel behövs i hörnet Flensburgsgatan - Pepparbacksgatan   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-14 Medborgarförslag angående en vägtra-

fikspegel behövs i hörnet Flensburgsga-
tan - Pepparbacksgatan, Ingrid Abrams-
son 

   

 
Ingrid Abramsson med flera har lämnat in följande medborgarförslag angående att en vägtrafikspe-
gel behövs i hörnet Flensburgsgatan – Pepparbacksgatan. 

Sammanfattning 
”Här sker dagligen farliga möten då sikten är dålig från alla håll. En spegel skulle underlätta att för-
bereda sig på mötande trafik. Gatorna är mycket gamla och därmed samla och inte anpassade till 
dagens trafik. På vintrarna då snövallarna ligger vid kanterna är gatorna enfiliga.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 
Ingrid Abramsson 
Kommunledningsförvaltningen 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/260 

§ 219 Anmälan av medborgarförslag från Bo Arnesjö gällande Surfplatta till alla äld-
re  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-01 Medborgarförslag gällande Surfplatta till 

alla äldre, Bo Arnesjö 
   

 
Bo Arnesjö har lämnat in följande medborgarförslag gällande Surfplatta till alla äldre. 

Sammanfattning 
”Ronneby kommun är en föregångare inom IT-området. Många viktiga IT-projekt har initierats och 
genomförts i kommunen – dels genom privata och kommunala insatser och dels vid Blekinge Tek-
niska högskola. Projekt som ”Den digitala skolbänken”, tillämpad Artificiell Intelligens (AI), Geo-
grafiska Informations System (GIS) och journal- och ekonomisystem för både privat och offentlig 
sektor är några exempel på vida uppmärksammade insatser. IT-baserad kommunal demokratiut-
veckling kännetecknar dessutom just Ronneby kommun. 
 
Ronnebyborna har i hög grad engagerat sig i och stött denna verksamhet och dess innovationer. 
Ingen har glömt kommunalrådet Roland Andersson, S, visionära insatser för att runt sekelskiftet 
göra Ronneby till landets ledande kommun inom IT. Nu till dags räknas därför Ronnebyborna till 
de mest bevandrade inom IT-området och kommunens fiberoptiska och mobila kommunikationsnät 
har få ”vita fläckar”. 
 
Kommunens äldre har dock hamnat på efterkälken. Många har visserligen skaffat sig datorer av 
skiftande komplexlitet och kvalitet men har stött på problem med att få teknisk rådgivning och kun-
skaper i hur datorer och mobiltelefoner kan underlätta deras varda. De kan därför ofta ha svårt att 
hitta och tillgodogöra sig sådan information service som kommunen och andra offentliga instanser 
ofta bara delger via Interne. Samtidigt är det just denna befolkningsgrupp som, jämte barnen, har 
störst behov at information om den service och det stöd, som står dem till buds. 
 
Äldres starkt ökande vitalitet och den snabba tekniska utvecklingen har emellertid underlättat både 
för äldre och skolbarn att utnyttja IT-baserad offentlig och privat utbildning, service och välfärd. 
Numera kan både omsorg och annan offentlig information och service sålunda erbjudas via så kal-
lade internetbaserade offentliga ”moln”-tjänster med låg presentationskomplexitet och höga kom-
munikationshastigheter. För många äldre är dock datorer och mobiltelefoner fortfarande alltför 
komplicerade och besvärliga att utnyttja, varför de icke sällan går miste om betydelsefull informa-
tion och service. 
 
Geografiskt utspridda offentliga routrar med hög kapacitet och till dessa trädlöst anslutna, delvis 
förhandsprogrammerade så kallade SURFPLATTOR skull utan tvekan råda bot på det tekniska di-
lemma äldre är utsatta för. Där kan väl synlig, hörbar och lättillgänglig information gratis ställas till 
deras disposition utan alltför stora tekniska problem och där kan dubbelriktad bild-, video-, text- 
och talbaserad kommunikation etableras.  
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Mot ovanstående bakgrund hemställer undertecknad att fullmäktige i Ronneby kommun ger kom-
munadministrationen i uppdrag att snarast utreda och etablera gratis, dubbelriktad, lättillgänglig, 
Internet- och IT-baserad (”moln”-baserad) offentlig och privat information och service som även 
kommunens äldsta invånare kan dra nytta av.” 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Bo Arnesjö 
Kommunfullmäktiges presidium
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2012/290 

§ 220 Anmälan av medborgarförslag från Pernilla Törnström avseende en tränings- 
och tävlingsbana för dragracing samt konbana   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-29 Medborgarförslag avseende en tränings- 

och tävlingsbana för dragracing samt 
konbana, East Performance Racing 
(EPR) 

   

 
Pernilla Törnström har för East Performance Racings räkning lämnat in följande medborgarförslag 
gällande tränings- och tävlingsbana för dragracing samt konbana.  

Sammanfattning 
Vi vill ha en bana för att alla som vill och har intresse kan delta under säkra och ordnade förhållan-
de. Säkerheten är prioritet nummer ett både för allmänheten och för oss som utövar denna sport. 
 
Polisen i Ronneby är väldigt positiva till idén och förslaget att man skapar en plats där vi lagligen 
kan köra istället för att de allmänna vägarna används.  
Vi har även pratat med Kalmar och Malmö där det finns Blackrace och riktig dragracingbana vilket 
har hjälpt till att minska buskörningen i dessa kommuner betydligt sedan dess tillkomst. 
 
Dragracing är en motorsport där 2 bilar står sida vid sida och kör mot varandra på tid..  
Man kör på en lång raksträcka och den som är snabbast vinner. Sträckan som körs är ¼ mile vilket 
motsvarar 402 m. Det finns också dragracing där man kör en 1/8 mile vilket är 201 m.  
 
Dragracingen har sitt ursprung i USA där man på 1930-talet började köra en sorts röd-ljus race mel-
lan kvarteren där man bodde.  
Runt om i Sverige genomförs det tävlingar på olika banor både fasta och tillfälliga.  
Några av de fasta banor som finns är VEIDEC Raceway i Malmö hamn och Mantorp park i Öster-
götland. Även en del flygfält används för dragracing, både som fast bana och som temporära banor 
där det förekommer några gånger per år. 
 
Vissa vägsträckor stängs av i vissa kommuner (bland annat Kalmar kommun) för lagliga ”Blackra-
ce”.  
 
Blackrace är en laglig form av dragracing som är till för att folk ska kunna köra av sig och för att få 
en minskning av illegala race (Streetrace) och öka säkerhet på vägarna.   
 
Streetracing är ett gissel för polisen och allmänheten och är både farligt för utövarna och alla som 
kommer i vägen för ett race då det sker mitt ute i trafiken på en raksträcka när som helst men oftast 
i skydd av mörker. 
 
Denna typ av motorsport innebär att man på en utställd konbana tävlar om vem som är snabbast en 
och en. Här är det bilens väghållning som sätts på sin spets till skillnad mot dragracing där accelera-
tion och toppfart är mest intressant. 
I konbanan har bilens väghållning, balans och till viss del styrka/acceleration störst betydelse.  
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Har du en motorsvag bil med bra balans och väghållning kan du vinna mot en mycket mer effekt-
stark bil som har sämre väghållning. Även förarens skicklighet har stor betydelse. Hastigheterna i 
konbanan är förhållandevis låga då man oftast har knixiga banor med få accelerationssträckor. 
 
Vårt förslag är att man bygger om gamla betongfabrikens område vid Eringsbodavägen (Princip-
skiss bifogas). Platsen ligger i anslutning till F17. Och eventuellt buller borde inte störa mer än nu-
varande flygningar i området. Område har naturliga vallar runt omkring och vallarna borde dämpa 
bullret rejält. 
 
Marken består av sand och sten vilket borde fungera som en naturlig dränering. På marken finns 2 
byggnader och el och vatten finns på platsen. Att inhägna området borde inte heller möta några stör-
re problem. 
 
Eringsbodavägen kan nås från flera håll och är idag inte en väldigt trafikerad väg vilket borde inne-
bära att trafiken störs minimalt vid evenemang. Parkeringsmöjligheter borde gå att lösa på området 
eller genom att arrendera extra mark vid behov. 
 
Om detta blir verklighet skulle detta gynna både kommunen och företagare då deltagare i dessa 
evenemang kommer behöva både det ena och andra till både sig själva och till sina fordon:  
lokala företag som säljer bildelar, bensin och liknande kommer högst troligt att få ökad omsättning 
samt även företag som säljer mat och dryck.  
 
Dessutom skulle det locka publik från grannkommuner i alla vädersträck vilket också skulle bidra 
till ökad lönsamhet för både kommun och företag i Ronneby. 
 
Det skulle även gynna kommun i helhet då man skulle få något unikt att profilera sig med mot 
andra kommuner som inte har detta.  
 
Om det skulle kunna bli ”riktiga” tävlingar skulle det gynna även andra företag i kommunen och 
eventuellt skapa nya företag inom detta område då intresset för bilar och tävlingar runt om i Ronne-
by, Blekinge, Sverige och resten av världen är väldigt stort.  
 
Reklam för Ronneby som kommunen som satsar på sina invånare och deras intresse skulle detta 
även kunna genereras då annonseringar brukas genomföras i facktidningar och på de olika forumen 
på Internet som har ett stort antal läsare. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Pernilla Törnström 
Kommunfullmäktiges presidium
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2012/265 

§ 221 Anmälan av interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriks-
son, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående debite-
rade barnomsorgsavgifter   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-08 Interpellation till kommunstyrelsens ordfö-

rande angående debiterade barnom-
sorgsavgifter., JanAnders Palmqvist 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, har lämnat in följande interpellation ställd till 
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson, M, angående debiterade barnomsorgsavgifter. 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt under § 308, 2011 att fastställa budget för 2012 och 2013.  Enligt KL 8 kap § 5 
gäller att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret.  
 
Budgeten innehåller också förslag som ska behandlas vid senare tillfällen efter särskilda beredning-
ar. Exempel är ;nettokostnadsminskning genom avyttring av fastigheter -2000 tkr. Under våren 
2012 har olika ärenden lyfts fram för beslut i fullmäktige. Miljö- och byggnadsnämnden har i sin 
plan att vissa taxor ska höjas. Förslag har lämnats och i några fall också beslutats om i fullmäktige.  
Men det finns också ärenden som inte beretts ytterligare av Ks och därmed ej heller beslutats av 
fullmäktige.  
 
Enligt KL 3 kap 9-10 §§ gäller att fullmäktige inte får delegera beslut om budget, skatt och andra 
viktiga ekonomiska frågor. Hilborn, Hjert, Petersén m.fl. anger i boken Kommunallagen; kommen-
tarer och praxis; ”Med utgångspunkt från detta torde det inte vara någon tvekan om att fullmäktige 
utövar den kommunala avgiftsrätten”. i samma skrift anges ” I samband med rätten att ta ut avgifter 
lagfästes i 8 kap 3 a§ uttalades i förarbetena att avgifter eller åtminstone grunderna för för avgifts-
sättningen ska framgå av en taxa antagen av fullmäktige. 
 
Så har vi också i de allra flesta fall hanterat taxeärenden. Dock inte när det gäller höjningen av 
barnomsorgsavgiften. Utbildningsnämnden har under våren 2012 fattat beslut om att höja avgiften 
genom att införa ytterligare en månadsdebitering.  Något särskilt beslut är inte fattat av fullmäktige 
att göra så mer än att det finns med som en disposition i budgeten för 2012, i likhet med höjningen 
av bygglovstaxan som fullmäktige under våren fattat beslut om.  
 
I en artikel i Sydöstran under sommaren uttrycker utbildningschefen och Nämndens ordförande att 
de så kan göra och om det är fel så får någon överklaga beslutet och i så fall betala tillbaka avgiften. 
En intressant fråga blir då hur detta överklagande ska ske. En överklagan till Förvaltningsrätten av 
nämndens beslut under våren kommer förmodligen inte att behandlas då överklagningstiden gått ut. 
Därmed återstår för den enskilde att bestrida fakturan. Förmodligen utan framgång om kommunen 
hävdar att nämndens beslut vunnit laga kraft.  
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Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande är därför om du avser att ta upp ett ärende om återbe-
talning av erlagda barnomsorgsavgifter för augusti månad 2012, eftersom det beslut som fattats om 
att debitera avgiften fattats felaktigt? Vi har under våren 2012 korrigerat andra beslut, ex försäljning 
av fastighet, som fattas på felaktiga grunder, varför det också borde vara möjligt att göra så när det 
gäller barnomsorgsavgifterna. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 september 2012. 
_____________________ 
Exp: 
JanAnders Palmqvist  
Roger Fredriksson 
 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(62) 

 
Kommunfullmäktige 2012-08-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/294 

§ 222 Anmälan av interpellation ställd till Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, 
från kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, angående Multiarena i Sör-
bydal   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-30 Interpellation ställd till Kommunalrådet 

Roger Fredriksson, M, från kommunfull-
mäktigeledamot Tommy Andersson, S, 
angående Multiarena i Sörbydal, Tommy 
Andersson 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, har lämnat in följande interpellation ställd till 
Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, angående Multiarena i Sörbydal. 

Sammanfattning 
Vid en presskonferens i stadshuset den 16 juli presenterades tankar och idéer om en multiarena, 
med plats för ca 2 500 personer samt ytor runt arenan för ett 20-tal butiker och restauranger, i om-
rådet Sörbydal. 
 
Tankarna och idéerna låter mycket intressanta och spännande. 
 
Under presskonferensen redovisade Roger Gardell från Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens 
arbetsutskott att det funnits en arbetsgrupp, där han själv ingått, som jobbat med denna fråga under 
1,5 år. 
 
Vad har denna arbetsgrupp kommit fram till? 
 
Vilka initiativ har kommunalrådet tagit i denna fråga och vilka ämnar du ta? 
 
När har initiativen tagits och när kommer det att tas nya initiativ? 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 september 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Tommy Andersson 
Roger Fredriksson 
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2012/206 

§ 223 Detaljplan för del av Hulta 2:115 ("Hultagölen") 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-28 Exploatering av detaljplan över del av 

Ronneby 2:115 - Hultagölen  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-08 Planekonomi reviderad till ks 7 augusti     

3 Beslut allmänt ärende 2012-08-03 KS §215/2012 2012-08-07, Detaljplan 
för del av Hulta 2:115 ("Hultagölen"). 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §243/2012 2012-06-18, Detaljplan 
för del av Hulta 2:115 ("Hultagölen"). 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Detaljplan för del av Hulta 2:115 "Hultagö-
len".  

   

 
Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog detaljplan för del av Hulta 2:115 ("Hultagölen") den 28 april 2011. Pla-
nen skapar möjlighet till förtätning av ett befintligt centralt bostadsområde med ytterligare ca 10 
bostadsfastigheter. Planområdet är beläget cirka 1 km öster om Ronneby centrum och cirka 200 
meter väster om Hultagölen. Detaljplanen överklagades och efter beslut i mark- och miljödomstolen 
vann planen laga kraft den 3 maj 2012. 

Bedömning  
Planområdet möjliggör försäljning av tio stycken bostadstomter. Marken ägs av kommunen. Innan 
tomterna kan säljas skall en ny väg (cirka 320 meter lång) samt vatten- och avlopp byggas ut. Pre-
liminär exploateringskalkyl visar att tomterna bör säljas för åtminstone 300 000 kr exklusive an-
slutningsavgifter för vatten- och avlopp. 

Kommunen behöver även besluta om försäljningsmetod. Senaste området, Hjorthöjden, såldes via 
lottdragning efter det att intressenter gavs tillfälle att anmäla sig till kommunen. Många har anmält 
intresse för tomterna inom Hultagölsområdet. Ingen tomtkö finns i avvaktan på beslut om försälj-
ningsmetod. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en exploaterings-
kalkyl/kostnad för projektet, med ett inriktningsbeslut om att bygga i egen regi. 
 
Att tomterna fördelas genom lottdragning för de som anmält intresse. 
 
Att tomterna införlivas i det kommunala verksamhetsområdet, vatten och avlopp. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en exploaterings-
kalkyl/kostnad för projektet, med ett inriktningsbeslut om att bygga i egen regi. 
 
Att tomterna fördelas genom lottdragning för de som anmält intresse. 
 
Att tomterna införlivas i det kommunala verksamhetsområdet, vatten och avlopp. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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2012/142 

§ 224 Besvarande av motion från Ronnebypartiets fullmäktigegrupp om att offent-
liggöra partiernas bokslut och verksamhetsberättelse innan partistöd betalas ut   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-03 KS §216/2012 2012-08-07, Besvarande 

av motion från Ronnebypartiets fullmäkti-
gegrupp om att offentliggöra partiernas 
bokslut och verksamhetsberättelse innan 
partistöd betalas ut 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §244/2012 2012-06-18, Besvaran-
de av motion från Ronnebypartiets full-
mäktigegrupp om att offentliggöra partier-
nas bokslut och verksamhetsberättelse 
innan partistöd betalas ut 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-11 Motion från Ronnebypartiets fullmäk-
tigegrupp om att offentliggöra partier-
nas bokslut och verksamhetsberättelse 
innan partistöd betalas ut  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-04-26 KF §127/2012 2012-04-26, Anmälan av 
motion från Ronnebypartiets fullmäktige-
grupp om att offentliggöra partiernas bok-
slut och verksamhetsberättelse innan 
partistöd betalas ut 

   

5 Handling 2012-04-10 Motion från Ronnebypartiets fullmäktige-
grupp om att offentliggöra partiernas bok-
slut och verksamhetsberättelse innan 
partistöd betalas ut, Ronnebypartiets full-
mäktigegrupp 

   

 
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronnebypartiets fullmäktigegrupp genom Per Ericsson har lämnat in en motion gällande 
att offentliggöra partiernas bokslut och verksamhetsberättelse innan partistöd betalas ut. 
Partiet anser att det är fel att inte partierna behöver offentliggöra sina verksamhetsberättel-
ser och bokslut på samma sätt som kommunen kräver att andra föreningar gör detta när de 
söker bidrag. De riktlinjer som finns för ansökan till verksamhetsbidrag inom kulturverk-
samheten ser man som ett minimum för vad som bör gälla för de politiska partierna: 
 
- Verksamhetsberättelse 
- Resultat- och balansräkning 
- Verksamhetsplan och budget för det verksamhetsår ansökan avser 
- Revisionsberättelse 
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Där till vill Ronnebypartiet att resultaträkningen skall innehålla särskilda poster: 
- Specificerat hur stort partistödet är 
- Övriga intäkter, där större belopp specificeras med storlek och utbetalare 
- Kostnader för löne- eller löneliknande kostnader 
- Hur mycket som översänds till överordnad riks- eller regional organisation 
- Vad dessa ersättningar avser, t.ex. löner 
- Antal medlemmar partiet har i kommunen 
Om ett parti har fler än en organisation inom kommunen, t.ex. kommunorganisation och 
lokalorganisation skall redovisning lämnas för samtliga. 
 
Det kommunala partistödet infördes i Sverige 1965 för att stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin pågrund av dess centrala roll. Stödet skulle avse 
politisk verksamhet i kommunen respektive landstingskommunen, däremot ansågs det som 
självklart att ingen kontroll av att partistödet användes för endaste politisk verksamhet i 
kommunen skulle ske. Sedan dess har det kommunala partistödet setts över vid ett flertal 
tillfällen bland annat i samband med utformningen av en ny kommunallag (SOU 1991:80). 
De förändringar som översynen medförde innebar bland annat att fullmäktige fick besluta 
om partistödets former från att tidigare endast ha kunnat besluta om stödets nivå.  
 
Den 20 maj 2010 gav regeringen i uppdrag till Kommittén för förstärkning av den kommu-
nala demokratins funktionsrätt att utreda det kommunala partistödet. Kommitténs resultat 
presenteras i betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) den 20 maj 2012. Av 
utredningen framgår att lagregleringen av det kommunala partistödet idag är begränsat. Det 
finns både för- och nackdelar med detta då principen om fri åsiktsbildning förutsätter stor 
varsamhet när det gäller regleringen av partiernas verksamhet. 
 
Sammanfattningsvis så anser kommittén att syftet med partistödet, att stärka de politiska 
partiernas ställning i den kommunala demokratin och för att förbättra partiernas möjlighet 
att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna är tydligt och att 
ingen ytterligare förtydning är nödvändig. Stödet avser enbart partiverksamhet som är knu-
ten till utgivande kommun eller landsting, överföringar av partistöd mellan olika nivåer 
inom partiorganisationerna är förenliga med partistödets syfte enkom i den del de motsva-
ras av motprestationer som främjar politisk verksamhet i utbetalande kommun eller lands-
ting. I händelse att en kommun eller landsting önskar möjlighet att återkräva partistöd i fall 
där det tydligt framgår att stödets använts i strid med syftet rekommendera kommittén att 
syftet understryks i sitt reglemente eller i beslut om partistöd.  
 
Med kommunfullmäktiges roll i den kommunala demokratin som utgångspunkt pekar 
kommittén också på vikten av ett specificerat representationskrav som knyter an direkt till 
resultatet av valet till fullmäktige. Där till får fullmäktige besluta att partistöd skall beräk-
nas enbart utifrån mandat som har fastställd ledamot vid utbetalningsbeslutet. 
 
Kommittén poängterar också att kommuner och landsting bör ha möjligheten att återkräva 
partistöd som använts feltaktigt eller avräkna sådant stöd mot efterföljande utbetalningar. 
Detta bör dock tydligt förbehållas i reglementet för partistöd. För att kunna bedöma huru-
vida utbetalat stöd har använts felaktigt torde det enligt kommittén finnas krav på återrap-
portering av stödets användning till fullmäktige. Redovisningen skall avse perioden 1 janu-
ari till 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkneskapsårets 
utgång och skall ges in tillsammans med granskningsrapport från revisor. 
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Dock anser kommittén att det inte borde införas någon allmänt gällande sanktion för parti-
er som underlåter att komma in med årlig redovisning men att fullmäktige inte skall tving-
as att utge partistöd till partier som överhuvudtaget inte lämnar någon redovisning. Det 
föreslås därför att det i lag skall uttalas att fullmäktige i förväg får ställa krav på att partier 
som underlåter att inkomma med redovisning. Partier som inkommer med redovisning 
skall inte förlora möjligheten till partistöd kommande år baserat på sakinnehållet men kan 
få krav på återbetalning om det tydligt framgår att stödet inte använts i enighet med syftet.  
 
Kommitténs betänkande kommer att gå ut på remiss till mitten av september 2012. 

Bedömning 
Betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) från Kommittén för förstärkning 
av den kommunala demokratins funktionsrätt belyser flera av förslagen till förändrade 
former för partistöd i Ronneby kommun i Ronneby Partiets motion. Det är således lämpligt 
att invänta eventuella remissyttranden till kommitténs betänkande innan formerna för parti-
stöd i Ronneby kommun utreds vidare. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att invänta remissyttranden på 
betänkandet Vital kommunal demokrati (SOU 2012:30) innan formerna för partistödet i 
Ronneby kommun utreds. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad. 
_____________________ 
Exp: 
Sune Håkansson 
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2011/350 

§ 225 Beslut om att anta en reviderad Barn- och ungdomspolitisk strategi för Ron-
neby kommun 2012-2015   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-03 KS §218/2012 2012-08-07, Förslag till 

Barn- och ungdomspolitisk strategi för 
Ronneby kommun 2012-2015 

   

2 Handling 2012-06-27 Reviderad strategi efter KSAU    

3 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §246/2012 2012-06-18, För-
slag till Barn- och ungdomspolitisk 
strategi för Ronneby kommun 2012-
2015 

   

4 Handling 2012-06-13 Barn- och ungdomsstrategi för Ronneby 
KF § 115/2007 

   

5 Handling 2012-06-13 Reviderad strategi efter remisyttranden    

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-13 Förslag till beslut     

7 Handling 2012-06-11 Remissyttrande Överförmyndarnämn-
den 

   

8 Handling 2012-03-07 Yttrande över barn- och ungdomspoli-
tisk strategi för Ronneby kommun 
2012-2015, Socialnämnden 

   

9 Handling 2012-03-06 Yttrande Utbildningsnämnden    

10 Handling 2012-03-05 Yttrande gällande förslag till Barn- 
och ungdomspolitisk strategi för Ron-
neby kommun 2012-2015, Äldreom-
sorgen 

   

11 Remissvar utg. remiss 2012-02-09 Remissyttrande gällande förslag till 
Barn- och ungdomspolitisk strategi § 
14/2012, Fritid- och kulturnämnden 

   

12 Remissvar utg. remiss 2012-01-31 Yttrande över barn- och ungsdomspo-
litisk strategi § 29/2012, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

13 Handling 2011-10-31 Förslag till Barn- och ungdomspolitisk 
strategi för Ronneby kommun 2012-
2015 

   

 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 
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Sammanfattning 
Barn- och ungdomsstrategin för Ronneby kommun antogs av Kommunfullmäktige 2007, 
KF § 115/2007. På uppdrag av Folkhälsorådet har en uppföljning av strategin genomförts 
under 2011. Utifrån uppföljningens resultat dras följande slutsatser:  
• Nämnderna utrycker tydligt att de har ett barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet.  

• Syftet med barn- och ungdomsstrategin bör tydliggöras.  

• Strategin bör revideras för att underlätta att den används som ett vägledande dokument för samt-
liga nämnder och verksamheter. 

 
Folkhälsorådet har därav givit kommunens folkhälsosamordnare uppdraget att utarbeta ett 
förslag till en ny strategi. Revideringen av nuvarande strategi är ett steg i arbetet med att 
utarbeta en handlingsplan för barn- och ungdomsfrågor.  
 
Strategin syftar till att vara ett stöd i arbetet med att säkerställa barns och ungdomars rät-
tigheter i Ronneby kommun. Ambitionen med strategin är att inte upprepa sådant som re-
dan finns angivet eller fungerar bra, utan att den ska ha ett utvecklingsfokus utifrån före-
slagna strategier och prioriterade områden.  
Strategin har skickats på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag. Remissförfa-
randet har pågått fr.o.m. 2011-11-04 t.o.m. 2012-02-29.   
 
Inkomna yttranden 
Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter.  
 
Fritids- och Kulturnämnden  
Fritids- och Kulturnämnden beslutade att ställa sig bakom förslaget till Barn- och ung-
domspolitisk strategi.  
 
Äldrenämnden  
Äldrenämnden delar förslaget till Barn- och ungdomspolitisk strategi och anser att barn-
konventionen ska beaktas i alla beslut. Nämnden tillägger att det för nämndens del inte 
behövs utses någon kontaktperson eller upprättas ett barnbokslut för Äldrenämndens verk-
samhet.  
 
Miljö- och Byggnadsnämnden   
Miljö- och Byggnadsnämnden har inga invändningar mot strategins inriktning och de stra-
tegier som föreslås. Nämnden anser dock att tillvägagångssättet för detta bör ske genom att 
integrera dessa i myndighetens ordinarie verksamhet och ej något utöver myndighetsutöv-
ningen.  
Vidare anges att ett barnbokslut för Ronneby kommun bör begränsas till ett centralt doku-
ment genom information som inhämtas genom exempelvis interna enkäter eller likande. 
Detta då Miljö- och byggnadsförvaltningen är en mycket slimmad och platt organisation.  
Nämnden anser slutligen att det är ett bra förslag att en kontaktperson med särskilt ansvar 
för barn- och ungdomsfrågor och barnkonventionen utses i nämnden.  
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Socialnämnden  
Socialnämnden lyfter värdet av att ha en övergripande strategi för att poängtera att barn 
och ungdomsfrågor är viktiga samt att det är angeläget att lyfta barnkonvention med tanke 
på att kunskaperna om konventionen är bristande.  
Nämnden lyfter att de strategier som föreslås är implementerade i nämndens verksamhet 
genom riktlinjer, mål och lagar. Nämnden bör dock beakta hur barnperspektivet hanteras i 
allmänna ärenden.  
 
Det föreslår att arbete organiseras och byggs upp som övrigt folkhälsoarbete och revideras 
årligen, att de åtgärder som föreslås tidplaneras samt att ansvar för åtgärderna tydliggörs. 
Nämnden anser att behovet av bokslut och checklistor bör diskuteras och att stöd i framta-
gandet av dessa krävs. En sammanhållande funktion behövs för att organisera arbetet. Det 
inledande arbetet bör ske med stöd av Folkhälsorådet för att senare övertas i större ut-
sträckning av nämnden.  
Vidare anges att alternativet är att nämnden på egen hand sätter upp verksamhetsmål ut-
ifrån barnkonventionen, ansvara för att målen nås och redovisar måluppfyllelse i samband 
med bokslut.  
Frågan om ett kommunalt barnombud bör flyttas fram till ett senare skede av strategiperio-
den, med hänvisning till resultatet av kommande uppföljningar och utvärderingar.  
Avslutningsvis påtalas att jämställdhetsperspektivet ska uppmärksammas i dokumentet.  
 
Utbildningsnämnden  
Nämnden anser att de åtgärder som lyfts i strategin, med ansvar specifikt för nämnden, är 
överflödiga och enbart arbetskrävande mot bakgrunden av den statliga styrningen av ut-
bildningsverksamheten.  
Vidare anges att det möjligen finns andra nämnder som kan ha behov av styrning genom 
de åtgärder som lyfts i strategin.  
 
Överförmyndarnämnden  
Nämnden avger remissyttrande utan erinran.  

Bedömning 
Utifrån yttranden ovan är bedömningen att nämndernas mening och behov av styrning ge-
nom en Barn- och ungdomspolitisk strategi skiljer sig åt. Detta är väntat då frågor som rör 
barns och ungdomars rättigheter är direkt kopplat till och mer angeläget för vissa nämnder.  
 
Det går dock att utläsa ett antal gemensamma behov såsom ökad kunskap om FN:s barn-
konvention samt vikten av att integrera arbetet i ordinarie arbete för att inte belasta ordina-
rie verksamhet.  
 
Ett strategiskt och hållbart arbete, för att stärka barns och ungdomars rättigheter i Ronneby 
kommun, bedöms till en början ske genom utbildningsinsatser för samtliga nämnder samt 
revisorer och tjänstemän i barnkonventionen och regeringens samlade strategi för att stärka 
barnets rättigheter i Sverige. Därefter bör varje nämnd/bolag formulera egna verksamhets-
mål utifrån barnkonventionen och för nämnden/bolaget relevanta uppsatta strategier. 
Nämnden/bolaget ansvarar för att målen nås och redovisar måluppfyllelse i samband med 
ordinarie bokslut.  
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För att underlätta att arbetet med frågorna hålls aktuella vid politiska beslut är det angelä-
get att varje nämnd/bolag utser en politiker med särskilt ansvar för barn- och ungdomsfrå-
gor och barnkonventionen. Det underlättar även för barn och ungdomar att komma i kon-
takt med politiker.  
 
 
Under våren 2013 redovisas resultatet av LUPP- enkät (lokal uppföljning av ungdomspoli-
tiken). Enkätundersökningen genomförs under hösten 2012 för samtliga elever i åk 8 och 
åk 2 på gymnasiet. Resultatet ska spridas till samtliga nämnder och förvaltningar i kom-
munen som berörs. Resultatet är ett mycket bra verktyg för att tillvarata barns och ungdo-
mars synpunkter avseende fritid, skolan, politik, samhälle, inflytande, trygghet, hälsa och 
framtid samt involvera barn och ungdomar i processer och utveckla den kommunala verk-
samheten. Det bedöms därmed felaktigt att arbeta fram en barn- och ungdomspolitiskt 
handlingsplan innan resultatet har redovisats.  
 
Förslag till Barn- och ungdomspolitisk strategi 2012- 2015 revideras efter remissyttranden 
enlig följande (se bifogad Barn- och ungdomspolitisk strategi):   
 
• Utbilda politiker, revisorer och tjänstemän i kommunen avseende barns och ungdomars rättighe-

ter/barnkonventionen.  

• Alla förvaltningar/nämnder och kommunala bolag ska formulera egna verksamhetsmål utifrån 
barnkonventionen och för dem relevanta uppsatt strategier. Varje förvaltning/nämnd och bolag 
ska ansvara för att målen nås.  

• Verksamhetsspecifika mål kopplas till ordinarie bokslut (istället för enskilt barnbokslut).  

• Varje nämnd/bolag ska utse en politiker (istället för kontaktperson) med särskilt ansvar för barn- 
och ungdomsfrågor och barnkonventionen. 

• Handlingsplan för barn- och ungdomsfrågor, och då inte bara frågor som har en direkt koppling 
till strategin och barns och ungdomars rättigheter, arbetas in i kommande folkhälsoplan.   

• Övriga åtgärder tas bort.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäkti-
ge att anta förslag till Barn- och ungdomspolitisk strategi 2012-2015 och att med denna 
därmed ersätta nuvarande Barn- och ungdomsstrategi för Ronneby kommun, KF § 
115/2007. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Barn- och ungdomspolitisk strategi 2012-2015, med 
ovanstående justeringar, samt att denna därmed ersätter nuvarande Barn- och ungdomsstra-
tegi för Ronneby kommun, KF § 115/2007. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Barn- och ungdomspolitisk strategi 2012-2015, med 
ovanstående justeringar enligt bilaga 1, samt att denna därmed ersätter nuvarande Barn- 
och ungdomsstrategi för Ronneby kommun, KF § 115/2007. 
_____________________ 
Exp: 
Samtliga Förvaltningar/Nämnder 
Kommunala bolag 
Ekonomienheten 
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2012/208 

§ 226 Beslut om Cefurs organisatoriska placering   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-03 KS §219/2012 2012-08-07, Cefurs orga-

nisatoriska placering 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §247/2012 2012-06-18, Cefurs 
organisatoriska placering 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Cefurs organisatoriska placering     

 
 
 
Projektledare Sölve Landén lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
När Cefur startades, i april 2011, höll den nya förvaltningsorganisationen på att byggas 
upp. Tillsammans med Ronneby Kunskapskälla och Cela, som tidigare ingått i Informa-
tionsenheten, placerades Cefur i Näringslivsenheten. En tanke var då att Cefur, Ronneby 
Kunskapskälla och Cela (CRC) vid utgången av 2011 eventuellt skulle bli ett aktiebolag 
eller en ideell förening. 
 
En utredning om organisationen för CRC ledde till fram till att man tills vidare stannar i 
förvaltningsorganisationen. Frågan om kopplingen till Näringslivsenheten ska bestå kan 
därför behöva ställas. En alternativ organisatorisk placering är Kommunledningsförvalt-
ningen. 

Bedömning 
Näringslivsenhetens uppdrag har under de gångna 12 månaderna i olika avseenden spetsats 
till och koncentrerats till insatser som direkt syftar till att utveckla näringslivet. För CRC är 
näringslivet en viktig målgrupp men inte den enda. Om CRC flyttas till Kommunlednings-
förvaltningen kan Näringslivsenheten fortsätta att nischa in sig på företagen och deras ut-
veckling. Samtidigt kan CRC bli mer synlig i förvaltningsorganisationen och öka sin del-
aktighet i kommunikationsflödet och de administrativa processerna.  
 
Den goda relationen och det nära samarbetet med Näringslivsenheten kan och bör utveck-
las vidare också efter en förändring. 

Förslag till beslut 
KSAU föreslås besluta 

- att Cefur, Ronneby Kunskapskälla och Cela flyttas över till Kommunledningsförvaltningen 

- att förändringen genomförs vid kommande halvårsskifte 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Cefur, Ronneby Kunskapskälla och Cela flyttas över till Kommun-
ledningsförvaltningen. 

Att förändringen genomförs 1 oktober 2012. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Cefur, Ronneby Kunskapskälla och Cela flyttas över till Kommun-
ledningsförvaltningen. 

Att förändringen genomförs 1 oktober 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Sölve Landén 
Kommunledningsförvaltningen 
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2012/229 

§ 227 Äldreomsorgens rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut 
enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-28 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och 

rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen  
2 kvartalet ÄN § 91/2012, Äldreomsorgen 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-08-03 KS §223/2012 2012-08-07, Rapportering 
till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering 
enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreom-
sorgen 2012 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §251/2012 2012-06-18, Rap-
portering till Länsstyrelsen gällande ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enl 16 kap 6f socialtjänst-
lagen, äldreomsorgen 2012 

   

4 Handling 2012-05-30 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och 
rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen  
1 kvartalet ÄN § 67/2012, Äldrenämnden 

   

 
Äldrenämnden § 67/2012 

Sammanfattning 
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och rap-
portering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, första kvartalet 2012, för äldreomsorgen. 

Äldrenämndens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Äldreomsorgen 
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2012/230 

§ 228 Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag för inventarier   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-03 KS §225/2012 2012-08-07, Anhållan om 

tilläggsanslag för inventarier 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §255/2012 2012-06-18, Anhållan 
om tilläggsanslag för inventarier 

   

3 Handling 2012-06-04 Anhållan om tilläggsanslag för inven-
tarier, Socialnämnden 

   

 
Socialnämnden § 88/2012 
 
 
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Socialnämnden har sammanlagt 225 tkr på kontot för investeringar. Med anledning av nya lokaler 
och flytt av verksamhet har köp av kontorsmöbler mm varit nödvändigt. Detta har medfört att vid 
behov av ytterligare oförutsedda investeringar under resterande del av året, inom framförallt handi-
kappomsorgen, så är Socialnämnden i behov av ytterligare medel till inventarier. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag om 100 tkr för 
oförutsedda utgifter/inventarier. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Socialnämndens begäran om tilläggsanslag. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kristina Valtersson, C och Roger Fredriksson, M. 

Yrkanden 
Kristina Valtersson yrkar bifall till Socialnämndens begäran om tilläggsanslag. 
 
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Kristina Valterssons förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Socialnämndens begäran om tilläggsanslag. 
_____________________ 
Exp: 
Socialnämnden 
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2012/215 

§ 229 Beslut om nyttjanderättsavtal mellan Ronneby kommun och Listerby IK - 
Tromtesunda 1:10, 2:11   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-03 KS §226/2012 2012-08-07, Förslag till 

nyttjanderättsavtal mellan Ronneby kom-
mun och Listerby IK - Tromtesunda 1:10, 
2:11 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §259/2012 2012-06-18, Förslag till 
nyttjanderättsavtal mellan Ronneby kom-
mun och Listerby IK - Tromtesunda 1:10, 
2:11 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-22 Förslag till nyttjanderättsavtal mellan 
Ronneby kommun och Listerby IK - 
Tromtesunda 1:10, 2:11  

   

 
 
 
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Listerby Idrottsklubb arrenderar Tromtesunda 1:10 och 2:11 - Förkärla Folkets Park, Gnistan sedan 
1986. Arrendetiden var från början 4-årigt och sedan 1990 förlängs avtalet med ett år i taget. 
Arrendeavgiften har varit 7 500 kr per år där skötsel m m har åvilat föreningen, vissa år har en 
överenskommelse gjorts med kommunen där föreningen i stället för att betala arrendeavgiften har 
gjort vissa investeringar. 
Listerby IK använder festplatsen sommartid och arrangerar där välbesökta allsångskvällar samt en 
gång om året arrangerar de en mycket populär loppmarknad. 

Förslag till nyttjanderättsavtal 
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen upplåter fastigheterna Tromtesunda 1:10 och 2:11 
utan att arrendeavgift tas ut. Arrendestället utarrenderas i befintligt skick, arrendatorn svarar för 
drift, skötsel och underhåll. Listerby IK har i likhet med andra föreningar som driver anläggningar 
möjlighet att söka driftbidrag.  
Ronneby kommun svarar för byggnadernas försäkring och arrendeställets fastighetsskatt. Förlag till 
nyttjanderättsavtal bifogas. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ett tioårigt nyttjanderättsavtal 
tecknas mellan Ronneby kommun och Listerby IK avseende fastigheterna Tromtesunda 1:10 och 
2:11. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ett tioårigt nyttjanderättsavtal tecknas mellan Ronneby kommun 
och Listerby IK avseende fastigheterna Tromtesunda 1:10 och 2:11. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ett tioårigt nyttjanderättsavtal tecknas mellan Ronneby kommun 
och Listerby IK avseende fastigheterna Tromtesunda 1:10 och 2:11 enligt bilaga 2. 
_____________________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen
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2012/243 

§ 230 Beslut om att tillstyrka försäljning av del av fastigheten Svenstorp 2:2, Tallet, 
Nyhemsvägen 29, Bräkne-Hoby   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-06 KS §227/2012 2012-08-07, Förslag för-

säljning av del av fastigheten Svenstorp 
2:2, Tallet, Nyhemsvägen 29, Bräkne-
Hoby 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §260/2012 2012-06-18, Förslag 
försäljning av del av fastigheten Svens-
torp 2:2, Tallet, Nyhemsvägen 29, Bräk-
ne-Hoby 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-12 Förslag försäljning av del av fastighe-
ten Svenstorp 2:2, Tallet, Nyhemsvä-
gen 29, Bräkne-Hoby  

   

 
 
Fastighetschef Ola Liljerum 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 del av Svenstorp 2:2, Tallet, beslutades i KS 2010 § 310: ” Fortsatt utredning. Eventuell 
förflyttning av föreningar till andra lokaler för att kunna frigöra för försäljning.”. 
Följande föreningar hyr lokaler i fastigheten: 
 
Förening Antal 

medl 
Antal/rum/m2 Hyra Drift-/ anl-

bidrag fr 
FoK-

nämnden 
Tallets Musik-
förening 

27 476 m2 75 152 kr/år  40 000 kr 

Bräkne-Hoby 
Scoutkår 

36 65 m2 5 850 kr/år 5 000 kr 

 
Tallets Musikförening erhåller också stöd från Sensus för lokalkostnaderna. 
I byggnaden finns också förrådslokaler på som f n hyrs ut till två privata personer. 
Fritids- och kulturförvaltningen undersöker f n möjlighet för ovanstående föreningar att nyttja andra 
lokaler i Bräkne-Hoby. 
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Förslag till avstyckning enligt sida 3. 
Detaljplanen från 1945 anger AII för området som är föreslaget för avstyckning och AIII för bygg-
naden, på en detaljplanändring från 1963 på markområdet söder om det föreslagna är angivet ”Ål-
derdomshem” för den befintliga tegelbyggnaden. 
A = Allmänt ändamål 
II och III anger antalet våningar 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av en av-
styckad del, enligt karta sida 3 av Svenstorp 2:2, Nyhemsvägen 29, Bräkne-Hoby samt beslutar att 
föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av 
del av Svenstorp 2:2. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av en avstyckad del, enligt karta sida 3 av 
Svenstorp 2:2, Nyhemsvägen 29, Bräkne-Hoby samt att Kommunfullmäktige ger delegation till 
Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av Svenstorp 2:2. 
 
Att innan slutligt beslut fattas gällande försäljning ska en redovisning göras om hur lokalfrågan för 
föreningarna är löst. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av en avstyckad del, enligt karta sida 3 av 
Svenstorp 2:2, Nyhemsvägen 29, Bräkne-Hoby samt att Kommunfullmäktige ger delegation till 
Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av Svenstorp 2:2. 
 
Att innan slutligt beslut fattas gällande försäljning ska till Kommunstyrelsen en redovisning göras 
om hur lokalfrågan för föreningarna är löst. 
_____________________ 

Exp. 
Per Engqvist 
Kommunstyrelsen 
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2012/244 

§ 231 Beslut om att tillstyrka försäljning av fastigheten Hoby 6:69, f d fritidshem, 
Parkvägen 11, Bräkne-Hoby   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-06 KS §228/2012 2012-08-07, Förslag för-

säljning av fastigheten Hoby 6:69, f d 
fritidshem, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §261/2012 2012-06-18, Förslag 
försäljning av fastigheten Hoby 6:69, f d 
fritidshem, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-12 Förslag försäljning av fastigheten 
Hoby 6:69, f d fritidshem, Parkvägen 
11, Bräkne-Hoby  

   

 
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har lämnat fastigheten Hoby 6:69, f d fritidshemmet Fjärilen, Parkvägen 
11, Bräkne-Hoby. 

Bedömning 
Skolan har flyttat fritidshemsverksamhet från fastigheten på Parkvägen 11 i Bräkne-Hoby till andra 
lokaler i Bräkne-Hoby och anmäler att de ej längre har något behov av fastigheten Hoby 6:69. 
På detaljplanen anges beteckningen ”BF II”. 
 
B =  Bostäder 
F =  Fristående hus 
II = Två våningar 
 
Detaljplanen bifogas. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av Hoby 
6:69, f d fritidshemmet Fjärilen, Parkvägen 11, Bräkne-Hoby samt beslutar att föreslå Kommun-
fullmäktige att ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Hoby 6:69. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av Hoby 6:69, f d fritidshemmet Fjärilen, 
Parkvägen 11, Bräkne-Hoby. 
 
Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Hoby 6:69. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av Hoby 6:69, f d fritidshemmet Fjärilen, 
Parkvägen 11, Bräkne-Hoby. 
 
Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av Hoby 6:69. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 45(62) 

 
Kommunfullmäktige 2012-08-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2011/419 

§ 232 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik 
Ohlson och tjänstgörande ersättare Omid Hassib för Vänsterpartiet angående upp-
förandekod för hållbar upphandling inom Ronneby kommun   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-06 KS §229/2012 2012-08-07, Besvarande 

av motion från kommunfullmäktigeleda-
möterna Peter Bowin, Erik Ohlson och 
tjänstgörande ersättare Omid Hassib för 
Vänsterpartiet angående uppförandekod 
för hållbar upphandling inom Ronneby 
kommun 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §263/2012 2012-06-18, Besvaran-
de av motion från kommunfullmäktigele-
damöterna Peter Bowin, Erik Ohlson och 
tjänstgörande ersättare Omid Hassib för 
Vänsterpartiet angående uppförandekod 
för hållbar upphandling inom Ronneby 
kommun 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-18 Motion från kommunfullmäktigele-
damöterna Peter Bowin, Erik Ohlson 
och tjänstgörande ersättare Omid Has-
sib för Vänsterpartiet angående uppfö-
rande för hållbar upphandling inom 
Ronneby kommun  

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-09 Besvarande av motion     

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-07 Besvarande av motion från Peter Bowin, 
Erik Ohlsson och Omid Hassib , V, ang 
uppförandekod för hållbar upphandling 
inom Ronneby kommun  

   

6 Beslut allmänt ärende 2011-12-16 KF §330/2011 2011-12-15, Anmälan 
av motion från kommunfullmäktigele-
damöterna Peter Bowin, Erik Ohlson 
och tjänstgörande ersättare Omid Has-
sib för Vänsterpartiet angående uppfö-
randekod för hållbar upphandling 
inom Ronneby kommun 

   

7 Handling 2011-12-16 Motion från kommunfullmäktigele-
damöterna Peter Bowin, Erik Ohlson 
och tjänstgörande ersättare Omid Has-
sib för Vänsterpartiet angående uppfö-
randekod för hållbar upphandling 
inom Ronneby kommun, Vänsterparti-
et 

   

 
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik Ohlsson och tjänstgörande ersättare Omid Has-
sib för Vänsterpartiet har inkommit med motion om införande av uppförandekod för hållbar upp-
handling inom Ronneby kommun.  
 
Förslaget har remitterats till AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö & Teknik AB och 
Ronnebyhus AB. De har inget att erinra mot föreslaget om Uppförandekod för hållbar upphandling 
inom Ronneby kommun.   

Bedömning 
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning är det möjligt att ställa etiska krav i 
offentlig upphandling under förutsättning att dessa krav ställs på rätt sätt och att den upphandlande 
myndigheten också kontrollerar att kraven följs av leverantören.  
Med "etiska krav" avses här krav på att de varor man köper framställs under arbetsförhållanden som 
är förenliga med gällande arbetsrätt och arbetsmiljörätt, inklusive ILO:s grundläggande konventio-
ner. Förbundet redovisar argument för att etiska krav får ställas i offentliga upphandlingar samt ger 
vägledning för hur upphandlande myndighet kan förfara när den ställer sådana krav och kontrollerar 
att kraven följs. 
 
ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO är en konventionsbaserad or-
ganisation med över 180 konventioner. Genom 1998 års deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet kom alla ILO-medlemmar överens om att varje stat genom sitt medlem-
skap är skyldiga att främja grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, de s.k. kärnkonven-
tionerna. Samtliga EU;s medlemsstater har ratificerat de åtta grundläggande arbetsnormerna som 
återfinns i ILO:s kärnkonventioner. 
 
ILO:s kärnkonventioner är 
 * barnarbete/minimiålder (nr 138) 
 * de värsta formerna av barnarbete (nr 182) 
* diskriminering och lika lön (nr 111 och 100)  
* förenings-o ch förhandlingsrätt (nr 87 och 98)  
* förbud mot tvångs- och slavarbete (nr 29 och IOS)  
 
Övriga ILO-konventioner har inte samma särställning som kärnkonventionerna.  
De av motionärerna föreslagna s.k. uppförandekod används idag bl.a. av Kalmar och Nybro kom-
mun. Malmö stad har en uppförandekod som i sin helhet påminner om Kalmars och Nybros. Skill-
naden ligger i om varor och tjänster ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med 
uppförandekoden, Kalmar och Nybro, och i Malmö uttrycker man att leverantörerna ska ha rutiner 
för att arbeta med att säkerställa att produkter är framställda på sådant sätt som är förenade med 
uppförandekoden. Den största skillnaden ligger i att Malmö stad inte har någon formulering gällan-
de hantering av anknytning till s.k. skatteparadis, etiska och moraliska affärsregler.  
 
Landstinget Blekinge, har tillsammans med Sveriges landsting och regioner, en uppförandekod för 
leverantörer som till stora delar påminner om motionärernas förslag. Även här består skillnaden i de 
etiska och moraliska affärsreglerna.  
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I dagsläget begränsar inte lagrummet att föra beskattade medel till s.k. skatteparadis. Skatteparadis 
är finanscentra vars affärside är att locka till sig företags kapitalhantering genom långtgående för-
måner. Regeringen har tillsatt en utredning gällande en stopplagstiftning som kan förhindra företag 
att skicka skattefinansierade vinster utomlands. Förslag beräknas vara klart under 2012 och vara 
klart att träda i kraft 2013.  
 
Ronneby kommun, inkl. de kommunala bolagen, är en betydande marknadsaktör. Enligt såväl EU:s 
upphandlingsdirektiv som Lagen om offentlig upphandling (LOU) är det möjligt att ta sociala hän-
syn genom bland annat villkor, sociala klausuler, vid fullgörande av kontrakt.  
 
I enlighet med kommunens upphandlingspolicy ska krav på miljöhänsyn och sociala hänsyn ställas 
inom olika områden. Upphandling ska möjliggöra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda 
köpkraften för att förbättra miljön och för att välja varor och tjänster som också ger goda sociala 
resultat som bidrar till hållbar utveckling i kommunen. I kommunens nu gällande upphandlingspoli-
cy ställs krav på fyra av de åtta ILO kärnkonventioner, nr 138, 182, 100 och 111. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige Att 
bifalla motionen  
Att anta "Uppförandekod för hållbar upphandling i Ronneby kommun" att gälla från och med 2012-
09-01  
Att Upphandlingspolicyn i "Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen" kompletteras med antagen 
uppförandekod och att erforderliga ändringar görs. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
 
Anta "Uppförandekod för hållbar upphandling i Ronneby kommun" att gälla fr o m 2012-09-01.  
 
Upphandlingspolicyn i "Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen" kompletteras med antagen 
uppförandekod och att erforderliga ändringar görs. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Peter Bowin, V och Lennarth Förberg, M.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
 
Anta "Uppförandekod för hållbar upphandling i Ronneby kommun" att gälla fr o m 2012-09-01.  
 
Upphandlingspolicyn i "Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen" kompletteras med antagen 
uppförandekod och att erforderliga ändringar görs. 
_____________________ 
Exp: 
Peter Bowin  
Erik Ohlsson 
Omid Hassib
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2012/204 

§ 233 Beslut om ändring av annonsering av Kommunfullmäktiges sammanträden   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-06 KS §231/2012 2012-08-07, Förslag till 

ändring av annonsering av Kommunfull-
mäktiges möten 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §265/2012 2012-06-18, Förslag till 
ändring av annonsering av Kommunfull-
mäktiges möten 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-21 Förslag till ändring av annonsering av 
Kommunfullmäktiges möten  

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun låter idag införa kungörelsen till Kommunfullmäktiges möten i ortstidningarna. 
Kungörelsen ska enligt Kommunallagen innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och 
om de ärenden som ska behandlas (KL 5 kap 8 §). Kommunallagen ställer dock enbart krav på att 
tid och plats införs i ortstidning dvs ej hela kungörelsen. 

Bedömning 
I Arbetsordningen för Kommunfullmäktige står följande: 
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i 
ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde be-
gränsa annonseringen i ortstidningarna. ( 3 § 5 pkt) 
 
Det senaste beslutet som gjordes beträffande kungörelse av Kommunfullmäktiges sammanträden 
var i december 2007. Då beslutades att kungörande av Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske 
i tidningarna Blekinge Läns tidning, Sydöstran och i Blekingeposten, samt med föredragningslista i 
Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. 
 
2011 kostade kungörelserna i tidningen sammanlagt knappt 106 000 kr för Blekinge Läns tidning 
och Sydöstran. Snittet per publicerad kungörelse 2011 var ca 9600 kr. Hittills i år är snittkostnaden 
drygt 7800kr/kungörelse. 
 
Den prisuppgift vi fått för att enbart ta med tid och plats motsvarande det som införs i Blekingepos-
ten är 3500kr. Räknar man på 2011 års siffror hade man genom att ta bort föredragningslistan gjort 
en besparing på ca 67 000 kr.  
 
Förutom att göra en besparing skulle detta förenkla hanteringen av kungörelsen på nämndssekreta-
riatet då det ökar flexibiliteten i att göra ändringar i föredragningslistan i ett sent skede innan ut-
skick.  
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Övriga kommuner i Blekinge annonserar tid och plats för sina Kommunfullmäktigemöten utan fö-
redragningslista. De gör det dessutom på kommunsidan i tidningarna i det vi kallar "kommunrutan" 
och ej bak i tidningen under kungörelser. Den prisuppgift vi fått på denna typ av annons är 4692 kr 
(alla priser är exkl. moms). 
 
Då kungörelsetexten i tidningen är ytterst liten pga spaltbredden är den mycket svårläst varför det 
kan ifrågasättas om den fyller någon funktion för de grupper som inte använder sig av internet. Det 
sätt som övriga kommuner i länet använder sig av ger inte samma kostnadsbesparing men torde nå 
fler kommuninvånare än Ronneby kommuns nuvarande sätt gör. Därför förelås att Ronneby kom-
mun övergår till att enbart kungöra tid och plats för Kommunfullmäktiges möten i tidningarna Ble-
kinge läns tidning, Sydöstran och Blekingeposten. I Blekinge läns tidning och i Sydöstran görs detta 
på kommunsidan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att besluta att Ronneby kommun övergår till att enbart kungöra tid och plats för Kom-
munfullmäktiges möten i tidningarna Blekinge läns tidning, Sydöstran och Blekingeposten. I Ble-
kinge läns tidning och i Sydöstran görs detta på kommunsidan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun övergår till att enbart kungöra tid och plats för 
Kommunfullmäktiges sammanträden i tidningarna Blekinge läns tidning, Sydöstran och Blekinge-
posten. I Blekinge läns tidning och i Sydöstran görs detta på kommunsidan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Jan-Eric Wildros, S, Peter Bowin, V, JanAnders Palmqvist; S, Bo Johansson, S, 
Roger Fredriksson, M och Sune Håkansson, RP. 

Yrkanden 
Jan-Erik Wildros m fl yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag. 
 
Roger Fredriksson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag och Jan-Eric Wildros förslag och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till Jan-Eric Wildros förslag 
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Omröstningsresultat 
Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 28 ja-röster och 19 nej-
röster. 1 avstår. 
 
Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun övergår till att enbart kungöra tid och plats för 
Kommunfullmäktiges sammanträden i tidningarna Blekinge läns tidning, Sydöstran och Blekinge-
posten. I Blekinge läns tidning och i Sydöstran görs detta på kommunsidan.  
_____________________ 
Exp: 
Kommunledningsförvaltningen  
Informationsenheten
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2012/135 

§ 234 Besvarande av medborgarförslag från Lennarth Gustafsson angående ny 
stadsnära campingplats på Rönninge   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-06 KS §232/2012 2012-08-07, Besvarande 

av medborgarförslag på ny stadsnära 
campingplats på Rönninge 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §266/2012 2012-06-18, Besvaran-
de av medborgarförslag på ny stadsnära 
campingplats på Rönninge 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-15 Förslag till svar på medborgarförslag 
om camping i Rönninge  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-04-25 KF §99/2012 2012-04-26, Anmälan av 
medborgarförslag från Lennarth Gustafs-
son angående ny stadsnära campingplats 
på Rönninge 

   

5 Handling 2012-04-02 Medborgarförslag på ny stadsnära cam-
pingplats på Rönninge, Lennarth Gustafs-
son 

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Lennarth Gustavsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen snarast projekterar för en cam-
pingplats i Rönninge så att husbilar och husvagnar kan tas emot 2013. Förslagsställaren menar att 
Ronneby kommun behöver göra allt för att försörja staden näringsidkare med ett nytt och större 
kundunderlag och en centralt placerad modern camping kan vara en del i detta. Rönningeområdet 
föreslås pga närhet till centrum, närhet till golfklubben, närhet till Ronneby Brunnspark med t. ex. 
Brunnsbadet samt närhet till havet, Karön mm. 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden har i budgetdokumentet fått i uppdrag att utreda möjligheten att ska-
pa ett nytt område för camping i närheten av Ronneby centralort. I utredningen ska Ekenäs ingår 
som ett möjligt område. Utredningen ska redovisas under första halvåret 2012. I nämndens verk-
samhetsplan för 2012 står gällande Rönninge att det ska utredas vad marken för f.d. ridskolan ska 
användas till. Om marken ska användas för camping behöver flera områden utredas samtidigt för att 
komma fram till det mest lämpliga. 
 
Rönninge har också för ca 10 år sedan utretts som campingplats.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-29 att bevilja Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag för 
iordningställande av p-plats vid Rönninge på en del av gamla ridanläggningens område. Bakgrun-
den till det var att det finns ett behov av att lösa parkeringssituationen under Landsbygdsriksdagen i 
september 2012.  
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Av protokollet framgår att ett iordningställande av denna yta till p-platser skulle komma andra ar-
rangemang till del också då det är ett underskott av p-platser i brunnsområdet. "Det handlar inte här 
om en engångskostnad, utan en anläggning som även kan utnyttjas för husbilar och husvagnar 
sommartid." 
 
Att anlägga en större campingplats är med andra ord föremål för utredning och den utredningen bör 
presenteras innan beslut tas om att projektera en campingplats enligt medborgarförslaget. Medbor-
garförslaget förelås därför avslås med hänvisning till att utredningsarbete pågår. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfull-
mäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att utredningsarbete pågår.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att utred-
ningsarbete pågår.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att utred-
ningsarbete pågår.  
_____________________ 
Exp: 
Lennarth Gustafsson
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2012/79 

§ 235 Besvarande av medborgarförslag från Bo Eric Hjort om att utreda lokalisering 
av Sveriges modernaste sjukhus till Ronneby kommun  

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-06 KS §233/2012 2012-08-07, Besvarande 

av medborgarförslag från Bo Eric Hjort att 
utreda lokalisering av Sveriges modernas-
te sjukhus till Ronneby kommun 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §267/2012 2012-06-18, Besvaran-
de av medborgarförslag från Bo Eric Hjort 
att utreda lokalisering av Sveriges moder-
naste sjukhus till Ronneby kommun 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-15 Förslag till svar på medborgarförslag 
om att utreda förutsättningarna för att 
bygga ett helt nytt sjukhus i Ronneby 
kommun  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-03-26 KF §61/2012 2012-03-29, Anmälan av 
medborgarförslag från Bo Eric Hjort om 
att utreda lokalisering av Sveriges moder-
naste sjukhus till Ronneby kommun 

   

5 Handling 2012-02-27 Medborgarförslag från Bo Eric Hjort att 
utreda lokalisering av Sveriges modernas-
te sjukhus till Ronneby kommun, Bo Eric 
Hjort 

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Bo Eric Hjort föreslår i ett medborgarförslag att kommunen utreder förutsättningarna för att bygga 
ett helt nytt sjukhus i Ronneby kommun. Förslagsställaren skriver: " Kommunen har i samarbete 
med Växjö universitet beslutat starta ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för hållbart och 
energieffektivt byggande. Inom Landstinget i Blekinge finns det en pågående diskussion om framti-
da underhållskostnader för befintliga sjukhusbyggnader. Det diskuteras också om det i stället för två 
sjukhus i Blekinge skall finnas endast ett och i så fall nybyggt." 

Bedömning 
Att utreda frågan om nybyggnation av ett sjukhus samt dess eventuella placering i länet är inte en 
fråga för kommunen utan Landstinget. Medborgarförslaget föreslår därför avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
_____________________ 
Exp: 
Bo Eric Hjort 
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2011/150 

§ 236 Besvarande av medborgarförslag från Saleh Sakhnini angående förnyelse av 
omklädningshytter på Ekenäs bad och campinganläggning i Ronneby   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-06 KS §234/2012 2012-08-07, Besvarande 

av medborgarförslag från Saleh Sakhnini 
angående förnyelse av omklädningshytter 
på Ekenäs bad och campinganläggning i 
Ronneby 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §268/2012 2012-06-18, Besvaran-
de av medborgarförslag från Saleh Sakh-
nini angående förnyelse av omklädnings-
hytter på Ekenäs bad och campingan-
läggning i Ronneby 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-14 Förslag på svar på medborgarförslag 
angående omklädningshytter vid Eke-
näs bad och camping  

   

4 Remissvar utg. remiss 2012-01-30 Svar på remiss, Utbildningsnämnden    

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-11-23 Förslag till svar på medborgarförslag an-
gående förnyelse av omklädningshytter 
vid Ekenäs badplats  

   

6 Handling 2011-10-05 Yttrande över medborgarförslag angå-
ende förnyelse av omklädningshytter 
vid Ekenäs bad- och campinganlägg-
ning 

 § 240/2011, Miljö- och byggnads-
nämnden 

   

7 Handling 2011-09-08 Fritid- och kulturnämnden83/2011, 
Fritid- och kulturnämndens remissytt-
rande avseende förnyelse av omkläd-
ningshytter på Ekenäs bad och cam-
pinganläggning, Fritid- och kultur-
nämnden 

   

8 Beslut allmänt ärende 2011-04-20 KF §96/2011 2011-04-28, Anmälan av 
medborgarförslag angående förnyelse 
av omklädningshytter på Ekenäs bad 
och campinganläggning i Ronneby 

   

9 Handling 2011-04-12 Medborgarförslag angående förnyelse 
av omklädningshytter på Ekenäs bad 
och campinganläggning i Ronneby, 
Saleh Sakhnini 

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 
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Sammanfattning 
Saleh Sakhnini skriver i ett medborgarförslag att badhytterna vid Ekenäsbadet är förfallna och han 
föreslår att en åttakantig paviljongbyggnad byggs med omklädningshytter och utsiktsterrass. Bygget 
föreslås finansieras genom att elever på hantverksprogrammet eller byggprogrammet bygger och 
kommunen står för materialkostnaden. 

Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden, Miljö- och byggnadsnämn-
den samt Utbildningsnämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden yttrar helt kort att planmässigt finns det möjlighet att bygga en sådan 
paviljong. Området ligger lågt men en sådan byggnad kan grundläggas så att den är lätt att flytta. 
Fritid- och kulturnämnden skriver i sitt yttrande att det åligger arrendatorn att sköta badplatsen. 
Närboende har under säsongen anmärkt på skötseln av området i anslutning till omklädningsbygg-
naden och badande har även anmärkt på städningen av densamma. Anmärkningarna har vidarebe-
fordrats till arrendatorn. Nämnden menar att dessa förhållanden säkert har bidragit till att förslags-
tällaren genom en nybyggnation förväntar sig en uppfräschning av området. 
 
I tjänstemannaförslaget föreslås att nämnden säger nej till förslaget och att nuvarande omklädnings-
byggnad rustas upp och förses med handikappramp istället. 
 
Nämnden beslutar att säga nej till förslaget i dagsläget, men anser, att förslaget utreds vidare med 
kostnadsförslag för båda alternativen. Området kräver en omfattande förnyelse för att visa attrak-
tionskraft.  
 
Utbildningsnämnden har inriktat sitt yttrande på förslaget gällande finansieringen dvs att arbetet 
skulle göras med hjälp av elever på bygg- eller hantverksprogrammet. Sammanfattningsvis bedö-
mer de att projektet i sig är bra och att eleverna kan bidra i arbetet med delar av färdigställandet, 
men de kan inte klara av hela byggprojektet inom Utbildningsförvaltningens ram. 
 
I yttrandet lyfts att elever med praktisk inriktning rent allmänt under sin utbildning behöver öv-
ningsobjekt. Elevarbeten kan dock betyda att arbetet tar längre tid och några garantier kan inte hel-
ler lämnas på det utförda arbetet varför större arbeten knappast kan utföras. Säkerhetsaspekterna är 
viktiga att beakta i en offentlig byggnad och måste säkerställas. Likaså måste konkurrensaspekten 
vägas in, om arbetet är så pass stort att en byggnadsentreprenör vore intresserad. 
 
Av yttrandet framgår vidare att ansvarige rektorn för byggprogrammet i Karlshamn, Väggaskolan, 
menar att det inte är möjligt att genomföra ett så pass stort projekt, på plats i Ronneby, med den 
organisation som finns. Möjligheter kan däremot finnas att låta enstaka elever, under sin praktik, 
genomföra arbete under ansvarig ledning. I detta fall antingen genom en byggfirma eller genom 
kommunens bygglag. Ansvarig lärare på hantverksprogrammet i Ronneby framför liknande syn-
punkter. Elever kan bidra under ansvarig ledning, byggfirma eller kommunens byggansvariga, men 
hela projektet klaras inte av med enbart lärar- och elevinsatser. 
 
Den samlade bedömningen är att förslaget att bygga ett åttkantigt torn/paviljong för badhytter, ut-
sikt mm som en form av elevbygge bör avslås med hänvisning till skrivningarna ovan. Det finns 
dock fortfarande anledning att titta närmare på en lösning gällande badhytterna vid Ekenäs badplats. 
En sådan lösning bör dock vara tillgänglighetsanpassad.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att besluta avslå medborgarförslaget.  

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

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

Yrkanden 
Willy Persson yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
_____________________ 
Exp: 
Saleh Sakhnini 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 59(62) 

 
Kommunfullmäktige 2012-08-30 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2011/396 

§ 237 Besvarande av medborgarförslag från Anders och Gustav Sundquist om att 
en cykelpark anläggs i Ronneby tätort   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-06 KS §235/2012 2012-08-07, Besvarande 

av medborgarförslag om att en cykelpark 
anläggs i Ronneby tätort 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-15 KS AU §269/2012 2012-06-18, Besvaran-
de av medborgarförslag om att en cykel-
park anläggs i Ronneby tätort 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-14 Förslag på svar på medborgarförslag 
om att anlägga en cykelpark i Ronne-
by tätort  

   

4 Remissvar utg. remiss 2012-05-07 Svar på remiss, Tekniska förvaltningen    

5 Remissvar utg. remiss 2012-04-20 Svar på remiss, Fritid- och kulturnämnden    

6 Beslut allmänt ärende 2011-11-24 KF §284/2011 2011-11-24, Anmälan 
av medborgarförslag från Anders och 
Gustav Sundquist om att en cykelpark 
anläggs i Ronneby tätort 

   

7 Handling 2011-11-23 Medborgarförslag om att en cykelpark 
anläggs i Ronneby tätort, Anders 
Sundquist 

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Anders Sundquist föreslår i ett medborgarförslag att kommunen anlägger en cykelpark i Ronneby 
tätort för att stimulera till fysisk och attraktiv spontanaktivitet. Cykelparken föreslås bestå av gupp 
och bana. Han påvisar fyra möjliga platser; södra delen av Silverbergsplanen i Ronneby Brunns-
park, mitt emot Waterjet Östra Hulta, ridskolans gamla område i Rönninge samt crossbanan i Sör-
by. Han förordar placeringen i Brunnsparken.  

Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden samt till Tekniska förvalt-
ningen. Fritid- och kulturnämnden beslutar följande: "Fritid- och kulturnämnden ser inget behov av 
att skapa konstlade banor, hinder eller backar då naturen kring Ronneby erbjuder naturliga möjlig-
heter. Nämnden ser dock positivt på att om någon förening har tillräckligt intresse att genomföra de 
tankar som förslagsställaren ger uttryck för. Det skulle givetvis tillföra aktiviteter som främjar fy-
sisk spontan aktivitet." 
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Tekniska förvaltningen yttrar att man håller med om att behovet finns att tillgodose våra barn och 
ungdomar med platser som stimulerar till fysisk aktivitet. Liknande diskussioner har lett fram till 
uppförandet av flera spontanidrottsplatser i kommunen. Tekniska förvaltningen menar att diskus-
sionen bör föras kring vilka ytterligare aktiviteter vi i Ronneby kommun ska tillhandahålla för våra 
barn och ungdomar. De menar därför att diskussionen om placeringen av en cykelpark inte bör föras 
i detta skede. Förvaltningen skriver att parallellt med att diskussioner förs avseende nya aktivitets- 
och fritidsanläggningar måste även föras diskussioner om skötseln av kommunens befintliga an-
läggningar. I första hand måste ekonomiska medel finnas för att hålla de befintliga anläggningarna i 
ett fullgott och attraktivt skick innan ytterligare driftskrävande anläggningar uppförs. Tekniska för-
valtningen yttrar att man är positiv till de tankar och idéer som Anders Sundquist framför i sitt 
medborgarförslag. Dock är förvaltningens inställning att medborgarförslaget ska avslås men att  
Ronneby kommun istället ska föra både interna och externa samtal om: 
- nivån på skötseln av kommunens befintliga aktivitets- och fritidsanläggningar och medelstilldel-
ningen till driften av dessa 
- vilka ytterligare aktiviteter vi i Ronneby kommun ska tillhandahålla för våra barn och ungdomar. 
 
Med hänvisning till de yttranden som lämnats föreslås att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.  

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
_____________________ 
Exp: 
Anders Sundquist 
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2012/279 

§ 238 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angå-
ende inrättande av företagslots  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-21 Motion angående inrättande av företags-

lots, Willy Persson, KD 
   

 
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, har lämnat in följande motion angående inrättande 
av företagslots. 

Sammanfattning 
”Genom att samla alla berörda kommunala myndigheter vid ett och samma tillfälle undviks dubbla 
budskap och missförstånd. Tjänstemännen får då en helhetsbild av ärenden och kan snabbt ge svar 
på frågor om ansökningar och tillstånd. Kontakterna med kommunen kan bli färre och handlägg-
ningstiden kortare. 
 
Det förekommer ibland företagsärenden som berör fler än en myndighet, då kan det vara en stor 
fördel att använda en företagslots. 
 
Ärendet kan gälla frågor kring plan- och bygglov, mark, teknik, brandskydd, miljö, livsmedel eller 
alkohol. Samordnare för företagslotsen ska vara kommunens näringslivsenhet. 
 
Företagslotsen ska vara kommunal service som förenklar och underlättar kommunikationen mellan 
företag/företagaren och kommunen när det gäller myndighetsutövning. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun 
inrättar företagslots.” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 
Willy Persson 
Kommunledningsförvaltningen 
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2012/286 

§ 239 Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros, S, med 
förslag om att förlägga fritidsverksamheten under sommaren till annan miljö   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-27 Motion angående förslag om att förlägga 

fritidsverksamheten under sommaren till 
annan miljö, Jan-Eric Wildros, S 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros, S, har lämnat in följande motion angåendeförslag 
om att förlägga fritidsverksamheten under sommaren till annan miljö. 

Sammanfattning 
”Nu är sommarlovet slut och barnen har åter börjat skolan. En del barn har haft ”bättre” sommarlov 
än andra, med bad, camping, utlandsresa etc. Det finns barn i Ronneby som av olika anledningar 
inte haft några speciella upplevelser under sommarn. Jag tänker på de barn som tillbringat sommarn 
i kommunens verksamheter såsom fritids och förskola, som håller till på någon av våra skolor. Jag 
läste i sommar att flera kommuner i landet flyttar sin verksamhet under sommaren, för att ge barnen 
en ny miljö och trevliga sommarupplevelser. 
 
Mitt förslag är att Ronneby kommun utreder möjligheten att flytta fritidsverksamheten, under juli, 
från skolan till någon annan miljö, exempelvis Karlsnäs, Aspans kursgård eller någon liknande an-
läggning, så att alla barn ska få kanna att det är sommarlov.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen. 
_____________________ 
Exp: 
Jan-Eric Wildros 
Kommunledningsförvaltningen  



     
    

 

 
Utgivare: Folkhälsorådet 
Gäller från: 2012-09-05 
Antagen: KF § 225/2012                 Tillhör Kommunfullmäktige § 225/2012.                    Bilaga 1 

 
 
Barn- och ungdomspolitisk strategi för Ronneby kommun 2012-2015 
    

Inledning  

Barn- och ungdomspolitiska strategin för Ronneby kommun utgör en gemensam plattform för 
det övergripande barn- och ungdomspolitiska arbetet samt tydliggör den politiska 
viljeinriktningen och strategierna för det övergripande arbetet. 

Grundförutsättningarna för barns och ungdomars villkor skapas i hemmet. Kommunala 
nämnder och förvaltningar måste verka för att alla barn får goda förutsättningar.  

Strategin bygger på Ronneby kommun övergripande mål, barnkonventionen1, de nationella 
ungdomspolitiska målen2 samt regeringes startegi för att stärka barnets rättigheter i Sverige3

 

.  

Målgrupp 

• Ett barn är enligt barnkonventionen varje människa upp till 18 år. 

• En ungdom är enligt nationell ungdomspolitik en människa mellan 13- 25 år. 

• Politiker och tjänstemän i Ronneby kommun. 
 

                                                 
1 Konventionen om barnets rättigheter, Regeringskansliet 
 
2 Nationella mål för ungdomspolitiken  
 
3 Strategier för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Regeringskansliet 



     
    

 

 

Barnkonventionen och dess fyra grundprinciper  

FN:s konvention om barnens rättigheter, eller barnkonventionen som den kallas, består i sin 
helhet av 54 artiklar. Fyra av barnkonventionens artiklar är så kallade huvudprinciper. De 
skall vara styrande för tolkningen av övriga artiklar, men har också en egen självständig 
betydelse. De uttrycker helt enkelt kärnan av barns rättigheter.  

Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.  

Artikel 3 - Barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. 

Artikel 6 - Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar om barnets fysiska 
hälsa men också om andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. 

Artikel 12 - Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör 
honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

 

Nationell ungdomspolitik  

De övergripande målen för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha 
verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång till inflytande. Den ungdomspolitiska 
propositionen består av fyra perspektiv: 

Resursperspektivet - Barn och ungdomar är en resurs 

Rättighetsperspektivet - Barn och ungdomar har rättigheter 

Självständighetsperspektivet - Barn och ungdomar ska ha möjlighet till självständighet och 
oberoende 

Mångfaldsperspektivet - Barn och ungdomar är olika 



     
    

 

 

Prioriterade områden för barn- och ungdomspolitiska arbetet 2012-2015 

Åtgärder, åtaganden och mål ska, av varje nämnd/bolag, utformas utfrån områderna nedan:  

• Delaktighet och inflytande i samhället 

• Ekonomiska och sociala förutsättningar  

• Barns- och ungdomars uppväxtvillkor 

 

Strategier för att stärka barn och ungdomars rättigheter i Ronneby kommun 

• Barn och ungdomars fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. 

• Beslutsfattare och tjänstemän ska ha kunskap om barn och ungdomars rättigheter och 
omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. 

• Barn och ungdomar ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. 

• Barn och ungdomar ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. 

• Beslut och åtgärder som rör barn och ungdomar ska underlätta för barn och ungdomar 
som lever i ekonomiskt och socialt utsatta hushåll. 

• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap.  

• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn och ungdomar ska stärka barns och 
ungdomars rättigheter genom samverkan. 

• Aktuell kunskap om barns och ungdomars levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut 
och prioriteringar som rör barn och ungdomar.  

• Beslut och åtgärder som rör barn och ungdomar ska följas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. 



     
    

 

 

Åtgärder för uppnå uppsatta strategier 2012-2015 

 

Åtgärder Ansvar 

Utbilda politiker, revisorer och tjänstemän i 
kommunen om barns och ungdomars 
rättigheter/barnkonventionen. En samsyn 
behövs för att kunna utveckla, synliggöra, 
dokumentera, systematisera och följa upp 
arbetet med barnkonventionen. 

Folkhälsorådet 

Sätt barnens bästa i fokus vid alla beslut. Samtliga nämnder och bolag 
Alla förvaltningar/nämnder och kommunala 
bolag ska formulera egna verksamhetsmål 
utifrån barnkonventionen och för nämnden 
relevanta uppsatt strategier. 

Varje förvaltning/nämnd och bolag ska 
ansvara för att målen nås och redovisar 
måluppfyllelse i samband med ordinarie 
bokslut.  

Samtliga nämnder och bolag 

Barn, ungdomar och politiker träffas 
regelbundet. 

Folkhälsorådet samt samtliga nämnder och 
bolag 

LUPP – enkäten (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) genomförs hösten 2012. 
Resultatet redovisas våren 2013 och ska ligga 
till grund för verksamhetsmål och 
prioriterade insatser under strategiperioden.  

Kommunstyrelsen  

 

Uppföljning och utvärdering 

• Barn- och ungdomspolitiska strategin följs upp genom ordinare bokslut.  

• Strategin utvärderas och revideras hösten 2015. Folkhälsorådet är ansvarig. 
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Tillhör Kommunfullmäktige § 229/2012.                                      Bilaga 2 
 
 
 
AVTAL OM NYTTJANDERÄTT -  
LÄGENHETSARRENDE 
 
Parter 
Jordägare:  Ronneby kommun, ägare till fastigheterna Tromtesunda 1:10 

och 2:11 i Roneby kommun kallad Kommunen. 

Adress:  Stadshuset, 372 80 Ronneby 

Telefon: 0457- 61 80 00 

Org.nr: 212000-0837 

 

Arrendator: Listerby Idrottsklubb, nedan kallad Arrendatorn. 
Adress: Västragårdsvägen 45, 372 74 Listerby  

Telefon: 0457-314 45 

Org.nr: 835600-0565 

   

1  Fastighet - arrendeställe 
1.1 Kommunen upplåter fastigheterna Tromtesunda 1:10 och 2:11 i Roneby 
kommun. Området har markerats på bifogad karta, bilaga 1. 

2  Ändamål 
2.1 Arrendestället ska användas för att på fastigheten ha möjlighet till 
föreningsverksamhet, anordna fester, loppmarknader och därmed jämförbara 
arrangemang. 

2.2 Arrendatorn har rätt att vidareuthyra arrendestället helt eller delvis. Vid dessa 
tillfällen äger Arrendatorn rätt uttaga sina självkostnader. 

2.3 Arrendatorn får inte uppföra skyltar, byggnader eller andra anläggningar på 
arrendestället, om Kommunen inte har gett sitt skriftliga samtycke till det.  

2.4 På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det ändamål 
och mot den användning som reglerats ovan. 

2.5 Kommunen eller annan som har Kommunens tillstånd får dra fram och 
bibehålla ledningar med tillhörande anordningar inom arrendestället utan något 
anspråk från Arrendatorn. 
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3 Myndighetskrav 
3.1 Arrendatorn skall följa gällande plan- och bygglagstiftning.  

3.2 Arrendatorn skall följa gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning.  

3.3 Arrendatorn ansvarar för de kostnader som kan bli aktuella på grund av sådana 
åtgärder som krävs enligt sådan lagstiftning. 

3.4 Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som 
myndighet eller domstol kräver eller förordnar för arrendestället.  

3.5 Kommunen ska svara för byggnadernas försäkring och arrendeställets 
fastighetsskatt. 

4 Arrendetid 
4.1 Arrendetiden är tio (10) år, räknat från 2012-                .  

4.2 Uppsägning av detta avtal ska ske senast nio (9) månader före avtalstidens 
utgång. Är avtalet inte uppsagt förlängs det med tolv (12) månader vid varje 
tillfälle och med nio (9) månaders uppsägningstid. 

4.3 Parterna ska inte ha några ersättningsanspråk med anledning av att avtalet har 
sagts upp. Arrendatorn är därmed medveten om att Kommunen inte kan komma 
att lösa in på Arrendestället uppförda anläggningar och liknande.  

5  Arrendeavgift 
5.1 För arrendet skall inte erläggas någon ersättning. 

6  Överlåtelse 
6.1 Arrendatorn får inte sätta annan i sitt ställe, om inte Kommunen har gett 
skriftligt samtycke till det.  

7  Arrendeställets skick 
7.1 Arrendestället utarrenderas i det skick det är på tillträdesdagen. Arrendatorn 
ska alltid hålla arrendestället i vårdat skick.  

7.1.1 Arrendatorn ansvar för vård och underhåll av arrendestället.  

7.2 Arrendatorn är ansvarig för att användningen av arrendestället inte medför 
störningar eller olägenheter. Om sådana förekommer, ska de omedelbart åtgärdas. 

7.3 I samband med övergången till nytt avtal för Arrendestället ska parterna 
gemensamt besiktiga Arrendestället, varvid protokoll ska upprättas och 
undertecknas. Vid avflyttning ska ny besiktning ske på samma sätt, s k 
avträdessyn. De skador som Arrendestället åsamkats och som inte kan anses vara 
normalt slitage utan vållats genom Arrendatorns ovarsamhet med beaktande av 
den verksamhet Arrendatorn har bedrivit ska ersättas av Arrendatorn. 

Gemensamma besiktningar ska genomföras en gång per år senast 05-15, varvid 
protokoll ska upprättas och undertecknas. 
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7.4 Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen 
bekostnad föra bort sina anläggningar och återställa arrendestället i ursprungligt 
skick. 

8 Ersättning för skada 
8.1 Arrendatorn ska hålla Kommunen skadeslös för skadestånd som kan drabba 
Kommunen på grund av Arrendatorns verksamhet eller nyttjande av 
arrendestället. 

8.2 Detsamma gäller kostnader som hänger samman med skadestånd. 

9  Tvist  
9.1 Tvist med anledning av detta arrendeförhållande ska avgöras av 
arrendenämnden eller allmän domstol. 

10 Hänvisning till jordabalken 
10.1 I övrigt gäller det som stadgas i 7 och 8 kapitlet Jordabalken om 
lägenhetsarrende. 

11  Avtalsexemplar 
11.1 Det här avtalet har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 
 
 
Ronneby 2012-   Listerby 2012-  
 
För Kommunen  För Arrendatorn  
 
 
………………………….  …………………………. 
Roger Fredriksson 
 
 
 
………………………….  ………………………….  
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