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Sammanträdesdatum

2021-01-28
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00-19:30

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2021-01-20 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2021-01-20 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2021-01-20 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2021-01-21.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare
Justeringens plats och tid

Justering sker digitalt, torsdag 2021-02-04

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 1-25

Christoffer Svensson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (L)

Justerare

Magnus Pettersson (S)

Roger Fredriksson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans
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2021-01-28

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-04

Datum då anslaget tas ner

2021-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Christoffer Svensson
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Tjänstgörande ersättare

Thomas Svensson (S) tjänstgör istället för Monika Lindqvist (S)
Agnetha Wildros (S) tjänstgör istället för Ingrid Karlsson (S)
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§1

Dnr 2021-000006 101

Val av justerare KF
Beslut
Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson
(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§2

Dnr 2020-000656 109

Anmälan av medborgarförslag- önskan om att trafikljus
sätts upp vid övergångsstället på Karlshamnsvägen
mellan Stadshuset och ICA Maxi
Följande medborgarförslag lämnas om att uppföra ett trafikljus vid
övergångsstället på Karlshamnsvägen mellan stadshuset och Ica Maxi:
Sammanfattning
Önskar att trafikljus sätts upp vid övergångsstället vid Karlshamnsvägen
mellan stads huset och Ica Maxi. Beroende på att fordonen håller ofta hög
fart. Det innebär ofta hög risk för fotgängare därför behövs det trafikljus som
stoppar trafiken när man ska gå på övergångs stället.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning och beslut i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning och beslut i ärendet.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Teknik-fritid- och kulturnämnden
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§3

Dnr 2020-000658 109

Anmälan av medborgarförslag- angående
trafiksituationen vid Lidl-/Preeminfarten
Följande medborgarförslag lämnas med anledning av trafiksituationen vid
Lidl-/Preeminfarten:
Sammanfattning
Trafiksituationen vid Lidl-/Preeminfarten Jag föreslår att utfarten från
CPL Verktygsgatan söderut utökas till två filer, vilket skulle förbättra
trafiksäkerheten och trafikflödet. Bilister som skall svänga in till Lidl
och måste lämna företräde för mötande trafik stoppar upp trafiken med risk
för köbildning och i värsta fall kökrockar.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet för beredning till teknik-fritid- och
kulturnämnden och mark- och exploateringsenheten. Beslut ska fattas av
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet för beredning till teknik-fritid- och
kulturnämnden och mark- och exploateringsenheten. Beslut ska fattas av
kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Mark- och exploateringsenheten
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§4

Dnr 2020-000664 109

Anmälan av medborgarförslag- Rusta upp
badstränderna på Gökalv och Millegarne
Följande medborgarförslag lämnas om att rusta upp badstränderna på Gökalv
och Millegarne:
Sammanfattning
Rusta upp badstränderna på Gökalv och Millegarne. Ta bort all tång och
rensa på Gökalv. Det vore fantastiskt om man gjorde badstrand igen där
all tallskog står. På den sidan mot Ronneby hamn. Förr gick det badbåtar
ut. Det var en riktig beach. Millegarne badstrand behöver mycket omsorg. Ta
Bort vassen och få fram sandstranden igen ända ut till halvön. Detta borde gå
att genomföra med nystartsjobbare och sedan sommarjobbare som
underhåller det under säsongen. Om vi vårdar och rusta upp våra badstränder
så blir det fin reklam och lockar turister och Ronnebybor. Om de blir
attraktiva igen så kanske någon vågar satsa på en glassvagn. Det vore så
härligt med fina badstränder i Ronneby igen, speciellt nu när vi vistas på
hemester och är ute mycket.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning och beslut i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning och beslut i ärendet.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Teknik-fritid- och kulturnämnden
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§5

Dnr 2020-000668 109

Anmälan av medborgarförslag- angående planerat
utegym i Kallinge
Följande medborgarförslag lämnas med anledning av det planerade
utegymmet i Kallinge:
Sammanfattning
Med anledning av att det åter blivit aktuellt att förlägga ett utegym i
Kallinge, vill vi bistå med förslaget att placera det vid vår fastighet
Kalleberga 18:12, Flisevägen 1, numera Kallinge fritidsgård.
För ett par år sedan hade vi förslaget upp angående en aktivitetspark på
samma plats. Detta slutade dock vid diskussioner, men tanken på något
liknande har stannat kvar hos oss sedan dess.
Vi tycker platsen är väl lämpad av flera anledningar.
Den är centralt belagd med god tillgänglighet och med parkeringsplatser
intill. Den är också redan upplyst och offentlig med en allmän toalett i
byggnaden. Om man önskar någon form av övervakning är det enkelt att
komplettera huset med en sådan.
September 2017 öppnade Fritidsgård i byggnaden och har idag en väldigt
hög beläggning.
En stor vinst vore att alla unga besökare till "Gården" skulle kunna använda
gymmet. Personalen på fritidsgården belyser vikten av att det vore bra att
utvidga verksamheten med uteaktiviteter. Det vore en stor vinst för många.
Samtidigt kan gymmet nyttjas av allmänheten och av de närliggande
skolornas elever.
Vi är villiga att upplåta den tomt-del som ägs av oss till detta ändamå1, att
drivas av Ronneby Kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning och beslut i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning och beslut i ärendet.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Teknik-fritid- och kulturnämnden
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§6

Dnr 2020-000683 109

Anmälan av medborgarförslag- likabehandling av alla
anmälda partier avseende valsedelsutläggning 2022
Följande medborgarförslag lämnas med anledning om likabehandling av alla
anmäla partier avseende valsedanutläggning 2022:
Sammanfattning
Det finns två typer av valsedlar i Sverige; naffii- och partivalsedlar.
Namnvalsedlar innehåller partibeteckning och en kandidatlista.
Partivalsedlar har endast partibeteckning. Partier som erhållit minst 1% i
något av de två föregående valen, har rätt att få partivalsedlar utlagda av
valnämnden och behöver därför inte distribuera sådana själva. Inget parti har
rätt att få namnvalsedlar distribuerade av valnämnden på skattebetalarnas
bekostnad.
Ändå får de flesta riksdagspartier och väl förankrade lokalpartier det. Över
hela landet fattar nämligen en majoritet av kommunernas valnämnder
beslutet att hjälpa nämndsledamöternas egna partier med distribution av
namnvalsedlar, samtidigt som alla andrapartier nekas denna service. I en
mycket liten minoritet kommuner fattade valnämnderna inför valet 2018
beslutet att hjälpa allapartier med denna distribution.
I valet 2018 fanns det runt 6000 vallokaler i landet. När ett parti självt måste
lägga ut namnvalsedlar, ges de tillträde till vallokalen först när den öppnar
kl. 8 på valdagen. För att samtliga vallokaler ska vara försedda med det egna
partiets namnvalsedlar på valdagens morgon, måste alltså ett litet parti ställa
6000 partifunktionärer på fötter. Samtidig får oftast riksdagspartier sina
namnvalsedlar utlagda av valnämnden, varav av vissa uppbär över 100 Mkr i
statligt, regionalt och kommunalt partistöd.
Få partier, om något, kan engagera 6000 partifunktionärer. Därför fungerar
det i praktiken så att små partier har funktionärer som på valdagen besöker
ett stort antal vallokaler. I glesbygdslän betyder det inte sällan över 20 mils
bilkörning och att samtliga vallokaler harvalsedlar först mitt på dagen. Det
här är inte ett acceptabelt förhållande och utgör ett demokratiskt underskott. I
våra grannländer finns inte något liknande och det är fullt möjligt att Sverige
är ensamt om denna ordning i Europa. Kanske t.o.m. i den utvecklade
världen.
Mot ovan resonemang brukar anföras att väljarna alltid har möjligheten att ta
en blank valsedel och skriva namnet på partiet man önskar rösta på. Den
möjligheten finns, men om det är ett fullgott alternativ, varför ska då
skattebetalarna stå for distributionen av vissa partiers valsedlar? Det
odemokratiska ligger i den olika behandling av partier som föreligger.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-28
Kommunfullmäktige

Ovan förslag är helt i linje med valmyndighetens uppfattning. Myndigheten
skickade en hemställan till regeringen i april 2020, diär man föreslog att
regeringen skulle verka för en ändring av vallagen på en rad punkter. En av
dessa var att den kommunala valmyndigheten skulle ta över ansvaret för
utläggning av samtliga partiers namnvalsedlar.
Valmyndighetens hemställan har rubriken "Ändringar nuvarande
valsedelssystem/Förslag på ändringar införvalen2022" och har diarienummer
2 0037-20/98223. Den finns tillgänglig på valmyndighetens hemsida.
Jag föreslår därför:
-

Att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier som ställer upp i
valet till kommun, region och riksdag 2022 med en registrerad
partibeteckning ska få sina namnvalsedlar utlagda av valnämndens
valorganisation.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning innan beslut tas av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning innan beslut tas av kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-28
Kommunfullmäktige

§7

Dnr 2021-000023 109

Anmälan av medborgarförslag- - aktivitetspark i
Ronneby
Följande medborgarförslag lämnas om en aktivitetspark i Ronneby:
Sammanfattning
Jag skulle vilja lägga in ett mycket viktigt förslag om en aktivitetspark i
Ronneby. Lekparker och dyl finns det mycket av. Men när man är 8/9 år och
uppåt är en vanlig lekplats inte så rolig. Karlshamn har en och Bräkne-Hoby
har en. Kan de kan vi! En aktivitetspark med kickbike ramper etc och ett
utegym tex. Kolla gärna in det bästa bygget jag sett gällande aktivitetsparker
dvs Bräkne-Hobys. Det finns ingen liknande plats i Ronneby och jag är
övertygad om att många barn skulle älska detta. Samt kunde vuxna samtidigt
träna på utegymmet. Ett förslag är asfaltsytan vid vid venetto eller någon
annan lämplig plats. Finns det inga pengar är det säkert många som skulle
vilja vara med och sponsra. Som bonus till bygget skulle ju vara att alla
ungdomar och barn skulle få ett ställe att samlas på för kreativitet och socialt
samspel. Vilket bara är positivt. Säg ja till detta. Det blir en gemenskaps
inriktad framtid. Barn och vuxna behöver röra på sig mer och med Corona
och allt skulle det passa perfekt med ett uteaktivitets ställe.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning och beslut i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare beredning och beslut i ärendet.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Teknik-fritid- och kulturnämnden
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§8

Dnr 2021-000066 101

Fråga ställd av Peter Bowin (V) till Anders Bromée (M)
med anledning av stängda bibliotek
Peter Bowin (V) ställer följande fråga till Anders Brommée (M):
Sammanfattning
Bibliotekslagen kräver att biblioteken är tillgängliga för alla, och
informationen som både Folkhälsomyndigheten och regeringen alltså gick ut
med den 21/12 2020 om att biblioteken bör stänga strider mot den ramlag
som anger riktlinjerna för bibliotekens arbete.
Folkhälsomyndigheten backade redan den 23/12 2020 om stängningen av
landets bibliotek och tog bort ordet "bibliotek" från sin lista på vilka statliga
och kommunala verksamheter som bör hållas stängda.
Socialministern sa då att verksamheter som enligt lagkrav måste hållas
öppna ska självklart hållas öppna. Ändringen kommunicerades inte till
biblioteken eller kommunerna.
Beslutet stred alltså mot bibliotekslagen som säger att biblioteken är en
samhällsservice som enligt lag ska finnas tillgängliga för alla. Kommunernas
bibliotek är skyldiga att i någon mån hålla öppet, eftersom alla inte har
tillgång till digitala tjänster.
1100 folkbibliotek i Sverige stängde igen sina portat. Beslutet (som inte
gällde biblioteken) gällde t.o.m. den 23/1 2021. Nu hat t.ex. Kulturcentrum
öppnat igen men inte biblioteken.
Biblioteken fortsätter hålla stängt – mot Bibliotekslagen och mot
intentionerna i Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
Tänker Teknik- Fritid- och Kulturnämnden arbeta med att öppna biblioteken
igen snarast?
Anders Bromée (M) besvarar frågan muntligen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V) och Anders Bromée (M).
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Beslut
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§9

Dnr 2021-000030 023

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot
i socialnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige,
Lena Mahrle (L)
Sammanfattning
Lena Mahrle (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdragen
ledamot i socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige
entledigar Lena Mahrle (L) från uppdragen som ledamot i socialnämnden
och ersättare i kommunfullmäktige. Frågan om fyllnadsval till ny ledamot i
socialnämnden bordläggs.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lena Mahrle (L) från uppdragen som
ledamot i socialnämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Fyllnadsval till
ny ledamot i socialnämnden bordläggs.
Protokollsutdraget ges in till Länsstyrelsen i Blekinge län med hemställan
om ny sammanräkning för utseende av en ny ersättare i kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Lena Mahrle
Länsstyrelsen i Blekinge län
Socialnämnden
Kanslienheten
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§ 10

Dnr 2021-000057 023

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot
i Miljö- och byggnadsnämnden, Dmitri Adellberg (S)
Sammanfattning
Dmitri Adellberg (S) anhåller om entledigade från uppdraget som ledamot i
miljö- och byggnadsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Ulrik Lindqvist
(S) till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden efter Dmitri Adellberg (S).
Fyllnadsval till ny ersättare efter Ullrik Lindqvist (S) föreslås bordläggas.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Dmitri Adellberg (S) från uppdraget som
ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och utser Ulrik Lindqvist (S) till ny
ledamot. Fyllnadsval till ny ersättare efter Ullrik Lindqvist (S) bordläggs.
________________
Exp:
Dmitri Adellberg
Ullrik Lindqvist
Miljö- och byggnadsnämnden
Kanslienheten
Personalenheten
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§ 11

Dnr 2021-000065 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
AB Ronneby Helsobrunn- Malin Månsson (S)
Sammanfattning
Malin Månsson (S) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i
AB Ronneby Helsobrunn.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar på att bordlägga ärendet om fyllnadsval till ny
ledamot efter Malin Månsson (S) i styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Malin Månsson (S) från uppdraget som
ledamot i AB Ronneby Helsobrunn. Fyllnadsval till ny ledamot bordläggs.
________________
Exp:
Malin Månsson
Kanslienheten
AB Ronneby Helsobrunn
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§ 12

Dnr 2018-000181 356

Ny taxekonstruktion VA, anläggningstaxa
Sammanfattning
VA-taxan har blivit återremitterad vid ett par tillfällen. Senaste kommunala
beslutet är kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 då förslaget remitterades till
AB Ronnebyhus, AB Ronneby Indutrifastigheter, teknik-, fritid- och
kulturnämnden samt fastighetsägarna Syd (Ronnebydistriktet).
Efter remiss har Ronneby Miljö- och teknik AB (Miljöteknik) tagit fram ett
nytt förslag.
Miljöteknik har kommenterat inkomna synpunkter och gjort vissa
justeringar.
VD Peter Berglin samt driftchef Conny Miketinac redogör för förlaget och
skillnader bl a jämfört med Karlskrona och Karlshamn.
Eftersom det krävs framförhållning föreslås att VA-taxan ska gälla fr o m
2021-06-01.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till
anläggningstaxa för vatten- och avlopp att gälla från och med 202106-01.
2. Kommunstyrelsen återremitterar förslag till brukningstaxa till
arbetsutskottet för ny beredning 2021-01-18.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till anläggningstaxa för vatten- och avlopp
att gälla från och med 2021-06-01. Anläggningstaxan biläggs detta protokoll
genom bilaga 1.
________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 13

Dnr 2020-000435 040

Årliga ägardirektiv 2021 till Ronnebys kommuns
helägda bolag samt direktiv till stämmoombud
Sammanfattning
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag” ska kommunfullmäktige ”besluta om årliga ägardirektiv för de
kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie
budgetprocess och omfattar bland annat ekonomiska målsättningar, mål och
uppdrag. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolagsstämma efter
att kommunfullmäktige antagit kommunens budget”.
Bedömning
Kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att genomföra flera
utredningar kopplat till de kommunala bolagens verksamheter. Ett av
uppdragen är att ta fram en ny ägarpolicy. I avvaktan på att den tas fram
föreslås endast små uppdateringar i ägardirektiven för 2021 i jämförelse med
direktiven för 2020.
Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige och fastställs på
bolagsstämma i respektive bolag. För detta behövs direktiv till
stämmoombuden.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv för
Ronneby kommuns helägda bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus
Holding AB:
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Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-

val av ordförande vid stämman

-

godkännande av röstlängd

-

val av justeringsman

-

prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Vidare skall ombudet:
-

besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga
ägardirektiv.

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv för
Ronneby kommuns helägda bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus
Holding AB:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Vidare skall ombudet:


besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga
ägardirektiv.

Deltar i debatten
I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S), Magnus Pettersson (S) och Roger
Fredriksson (M).
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv för
Ronneby kommuns helägda bolag.
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus
Holding AB:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Vidare skall ombudet:


besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga
ägardirektiv.

________________
Exp:
Ekonomienheten, Johan Sjögren
AB Ronneby Industrifastigheter, Dennis Roberteus
Ronneby Miljö och Teknik AB, Peter Berglin
AB Ronnebyhus, Peter Persson
Kommunfullmäktiges stämmoombud vid helägda kommunala
bolagsstämmor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-01-28
Kommunfullmäktige

§ 14

Dnr 2020-000606 303

Anhållan om införlivande av fastigheten Bussemåla 2:5
i verksamhetsområdet för spillvatten
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten
Bussemåla 2:5 i verksamhetsområdet för spillvatten.
Bedömning
Fastigheten ligger i direkt anslutning till det befintliga verksamhetsområdet
för spillvatten och ingår redan i verksamhetsområdet för vatten. Fastigheten
har ansökt om att få ansluta till kommunalt vatten och spillvatten.
I kartan nedan är fastigheten markerad blå och verksamhetsområdet för
spillvatten röd markerat.
Ronneby Miljö och Teknik AB kommer att bygga fram en vattenanslutning
till fastighetens gräns och om fastigheten införlivas i verksamhetsområdet
för spillvatten kommer även spillvatten att byggas fram till tomtgräns.
Införlivas inte fastigheten i verksamhetsområdet kommer fastigheten att få
anslutas som avtalskund och får en förbindelsepunkt på den närmsta
kommunala ledningen.
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Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheten
Bussemåla 2:5 i verksamhetsområdet för spillvatten.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige införlivar fastigheten Bussemåla 2:5 i
verksamhetsområdet för spillvatten.
________________
Exp:
Ronneby miljö- och teknik AB
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§ 15

Dnr 2020-000646 011

Äskande av medel för utredningar tillhörande detaljplan
för Kalleberga 1:3 mfl
Sammanfattning
Det pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för del av Kalleberga
1:3 mfl på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Detaljplanen kommer att
möjliggöra fler bostäder i Kallinge samt en utökad byggrätt för förskola i
anslutning till Junibacken. Detaljplanen kräver en del utredningar som
behöver finansieras.
Bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan
för Kalleberga 1:3 mfl som ska utöka byggrätten för förskola samt
möjliggöra planlagd mark för bostäder i Kallinge. Arbetet med detaljplanen
startades upp förra året. För att säkerställa kvalité i detaljplanen krävs
utredningar för bland annat dagvatten (även geoteknik kan bli aktuellt). Fler
kan bli aktuella men bedöms i dagsläget kunna hanteras med kompetens
inom egen organisation (till exempel trafikutredning). Bedömd kostnad för
ovanstående utredningar är ca 150 000 kronor.
Planområdetsgräns ses nedan markerat med lila:
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta tillföra mark- och
exploateringsenheten 150 000 kronor som utredningsmedel för detaljplan för
del av Kalleberga 1:3.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1) tillföra mark- och exploateringsenheten 150 000 kronor som
utredningsmedel för detaljplan för del av Kalleberga 1:3
2) finansiering sker via extern upplåning samt
3) ett exploateringskonto upprättas.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillföra mark- och exploateringsenheten
150 000 kronor som utredningsmedel för detaljplan för del av Kalleberga
1:3. Finansiering sker via externupplåning och ett exploateringskonto
upprättas.
________________
Exp:
Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng
Ekonomienheten
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§ 16

Dnr 2020-000198 003

Policy för alkohol-, narkotika, doping, tobak och spel
Sammanfattning
Syftet med denna policy är att tydligt beskriva arbetsgivarens förhållningssätt och hur arbetsgivaren ska agera när dessa situationer uppstår. Policyn
med efterföljande riktlinjer ska klargöra arbetsgivarens synsätt och ansvar
inom området. Policyn ska vara styrande för alla chefer och medarbetare i
Ronneby kommunkoncern.
Bedömning
Personalenheten har fått i uppdrag att skicka ut policyn på remiss till
nämnder och bolag.
Dessa har lämnat remissvar som personalenheten har besvarat enligt nedan:
Personalenheten bemöter socialnämndens synpunkter med att göra tillägg till
policyn efter vad socialnämnden hörsammat.
Personalenheten bemöter utbildningsnämndens synpunkter med att välja att
använda begreppet ANDTS, då detta begrepp innefattar samtliga delar som
personalenheten ämnar beröra med denna policy och riktlinje.
Personalenheten kommer inte göra tillägg till yrkandet om att ha
barnperspektivet i beaktande, då detta inte ligger i arbetsgivarens ansvar.
Personalenheten bemöter Folkhälsorådets synpunkter med att använda
begreppet ANDTS, då detta begrepp innefattar samtliga delar som vi ämnar
beröra med denna policy och riktlinje.
Vad gäller synpunkt om att inbegripa doping som enskilt begrepp, kommer
doping istället att ingå i ANDTS.
Personalenheten tar hänsyn till de redaktionella ändringarna som föreslagits
av Ronnebyhus.
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Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att:
Besluta om att anta policyn med ovan nämnda revideringar och tillägg.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till policy för
alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till policy för alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel. Till detta protokoll bifogad bilaga 2.
________________
Exp:
Personalenheten
Samtliga nämnder och bolag
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§ 17

Dnr 2020-000628 101

Förlängning länsgemensam Folkhälsopolicy
Sammanfattning
Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner,
Länsstyrelsen Blekinge, kommunalförbundet Region Blekinge och
Landstinget Blekinge 2014 i syfte att skapa grunder för en långsiktig
samverkan. Policyn förlängdes 2018 att gälla ytterligare 2 år till 31 december
2020. Beslutet att förlänga giltighetstiden för den länsgemensamma
folkhälsopolicyn togs i kommunfullmäktige 2018-11-29 § 299.
Regionstyrelsen beslutad 2019-04-24 § 171 om att inleda arbetet med ny
regional utvecklingsstrategi (RUS). Överenskommelse har gjorts av
folkhälsorådet och i styrgruppen för ny RUS att det som idag är gällande
enligt folkhälsopolicyn ska ingå i ny RUS. I februari beslutade regionala
utvecklingsnämnden om att förlänga projekttiden för framtagandet av ny
RUS då den nya nationella strategin beräknas beslutas under första kvartalet
år 2021. Den regionala strategin måste beakta den nationella strategin.
Projekttiden blev förlängd till 2021-06-30.
Bedömning
Utifrån ovan bedöms länsgemensam folkhälsopolicy förlängas till att gälla
fram tills att en ny regional utvecklingsstrategi är beslutad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att förlänga gällande länsgemensam folkhälsopolicy till
att gälla fram tills att en ny regional utvecklingsstrategi är beslutad samt att
beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Länsstyrelsen
Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga gällande
länsgemensam folkhälsopolicy till att gälla fram tills att en ny regional
utvecklingsstrategi är beslutad samt att beslutet gäller under förutsättning av
likalydande beslut av Länsstyrelsen Blekinge och samtliga kommuner i
Blekinge.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige förlänger gällande länsgemensam folkhälsopolicy till
att gälla fram tills att en ny regional utvecklingsstrategi är beslutad samt att
beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av Länsstyrelsen
Blekinge och samtliga kommuner i Blekinge.
________________
Exp:
Länsstyrelsen i Blekinge län
Kommunerna i Blekinge
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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§ 18

Dnr 2020-000629 101

Förlängning länsgemensam ANDT-strategi
Sammanfattning
På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för
länssamverkan om ANDT, kallad "Blekingesamverkan mot droger”. I
länssamverkan deltar Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge,
Polismyndigheten samt länets fem kommuner (Karlskrona, Ronneby,
Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun). Det gemensamma
arbetet har sin grund i en regional strategi som ursprungligen löper mellan
2016–2020.
Under 2021 kommer en ny nationell ANDT-strategi (alkohol, narkotika,
dopning och tobak) tas fram och för att kunna ha den nya nationella strategin
som grund i framtagandet av en ny regional strategi, beslöt
Regionschefsgruppen den 5 juni 2020 att nuvarande strategi ska förlängas till
2021. Under 2021 ska en ny regional ANDT-strategi tas fram som kommer
gälla från och med 2022. Beslut om ANDT-strategi 2016-2020 tog av
kommunfullmäktige 2016-12-15 § 428
Bedömning
Utifrån ovan bedöms länsstrategi ANDT Blekinge län 2016-2020 förlängas
till att gälla till dess att en ny regional ANDT-strategi är framtagen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att förlänga gällande länsstrategi ANDT (alkohol,
narkotika, dopning och tobak) 2016-2020, till att gälla till dess att en ny
regional ANDT-strategi är framtagen, samt att beslut gäller under
förutsättning av likalydande beslut tas av Karlskrona kommun, Karlshamns
kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun, Polismyndigheten
och Region Blekinge.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga gällande
länsstrategi ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) 2016-2020, till
att gälla till dess att en ny regional ANDT-strategi är framtagen, samt att
beslut gäller under förutsättning av likalydande beslut tas av Karlskrona
kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun,
Polismyndigheten och Region Blekinge.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige förlänger gällande länsstrategi ANDT (alkohol,
narkotika, dopning och tobak) 2016-2020, till att gälla till dess att en ny
regional ANDT-strategi är framtagen, samt att beslut gäller under
förutsättning av likalydande beslut tas av Karlskrona kommun, Karlshamns
kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun, Polismyndigheten
och Region Blekinge.
________________
Exp:
Region Blekinge
Polismyndigheten
Blekinges kommuner
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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§ 19

Dnr 2020-000518 001

Förslag till digitaliseringsstrategi
Sammanfattning
En digitaliseringsstrategi är framtagen med syftet att vara ett stöd till
nämnder, förvaltningar och bolag genom att ge vägledning i hur
kommunkoncernens vision och strategiska målområden kan uppnås med
digitalisering som verktyg.
Strategin ska även leda till mer samordnat och koncerngemensamt
digitaliseringsarbete i syfte att göra verksamheten i Ronneby kommun mer
effektiv och ändamålsenlig.
De övergripande målen för kommunens digitalisering är:
1. Enklare vardag för privatpersoner och företag
2. Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och
delaktig
3. Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Till strategin finns en aktivitetsplan som innefattar planerade, pågående och
avslutade digitaliseringsinsatser. Dokumentet innefattar
koncernövergripande förändringsarbeten men även verksamhetsspecifika
aktiviteter per förvaltning och bolag. Ett digitaliseringsnätverk med utsedda
representanter från varje verksamhet kommer att visa vägen och utgöra en
viktig del för att nå framgång och förankring i hela organisationen. Varje
förvaltning och bolag ansvarar för att aktivitetsplanen uppnås och efterlevs.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
digitaliseringsstrategin. Revidering av dokumentet ska ske vart fjärde år.
Vidare uppmanar kommunstyrelsen samtliga nämnder och styrelser att aktivt
arbeta med strategin och sprida den i organisationen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V).
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategin. Revidering av
dokumentet ska ske vart fjärde år.
________________
Exp:
Emma Hessbo, digitaliseringsstrateg
Samtliga nämnder och bolag
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§ 20

Dnr 2020-000601 310

Information om åtgärdsvalsstudie för cykelväg
Ronneby-Listerby
Sammanfattning
Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) angående en
cykelväg för sträckan Ronneby – Listerby. Sträckan mellan Ronneby och
Listerby saknar idag en säker cykelförbindelse. De vägar som förbinder
Ronneby med Listerby är väg 669 och E22. Dessa vägar lämpar sig inte för
cykling i blandtrafik på grund av trafikflöde i kombination med hastighet.
Sträckan Ronneby – Listerby har pekats ut som ett prioriterat objekt i den
regionala cykelstrategin för Blekinge (2017), med fokus på arbetspendling.
I denna utredning rekommenderas en ny cykelväg längs väg 669 mellan
Gärestad och E22. Detta skulle på sikt skapa en sammanhängande cykelväg
mellan Ronneby och Listerby, vilket i sin tur innebär en del i det regionala
cykelvägsnätet. Rekommenderade åtgärder skulle skapa möjligheter för både
ökad arbetspendling och en säker skolväg för barn och unga med cykel.
Cykelvägen ger även nytta för en kustnära turismcykelled genom Blekinge.
Bedömning
Sträckan mellan Ronneby och Listerby saknar idag en säker cykelförbindelse
och har pekats ut som ett prioriterat objekt i den regionala cykelstrategin för
Blekinge (2017), med fokus på arbetspendling. Tidigare har etappen
Ronneby – Gärestad utretts i Åtgärdsvalsstudie länsväg 669, Ronneby –
Gärestad (TRV 2016/53840) som en del av hela stråket Ronneby - Listerby.
De åtgärder som rekommenderas i den åtgärdsvalsstudien har inte
genomförts då höga kostnader inte står i relation till nyttan samt att
föreslagna åtgärder utesluter andra möjliga lösningar för hela sträckan
Ronneby-Listerby.
En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt för Trafikverket som grundar sig på
dialog med bland annat kommuner och regioner. Syftet har varit att ta fram
en åtgärdsvalsstudie som tydligt ger en nulägesanalys, beskriver problem,
brister, behov och föreslår eventuella lösningar utifrån fyrstegsprincipen.
Eventuella åtgärder ska vara av den karaktären att de går att beställa i ett
senare skede och vara väl förankrade hos berörda intressenter. Utredningen
fokuserar på de behov som finns för cyklister. I arbetet har tjänstemän från
Ronneby kommun, Ronneby Miljö och Teknik AB och Region Blekinge
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deltagit. Underlag som tjänstemännen fört fram finns med i
åtgärdsvalsstudien.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att notera informationen.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera ärendet till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 21

Dnr 2020-000616 800

Vision för Gamla teatern
Sammanfattning
Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-11-17 § 203:
Teknik, -fritid och kulturnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att
utforma en ambitionsinriktning för gamla teatern. Teknik, -fritid och
kulturnämnden gav i sin tur Kulturutskottet uppdraget att utforma
inriktningen. Gamla teatern har de senaste åren varit föreningsdriven där ett
särskilt avtal mellan Folkteatern och Ronneby kommun upprättats. I
lokalerna pågår en renovering gällande brandskydd och ventilation, en
renovering av salong och scen återstår.
Kulturutskottet har genomfört ett dialogmöte med inbjudna föreningar där
deras synpunkter har beaktats och även är upptagna i nedanstående förslag.
Bedömning
Kulturutskottet har kommit fram till följande ambitionsinriktning:
”Kulturutskottets grundinställning är att teatern ska vara ett levande hus för
flera olika kulturaktörer och målgrupper i kommunal regi. Kulturutskottets
inställning är att fastighetens ursprungliga jugendstil ska bevaras.”
-

Teatern ska vara en mötesplats där amatörscenkonst möter
professionell scenkonst.

-

Teatern ska vara en mötesplats som är öppen för alla konstformer

-

Teatern ska vara en mötesplats för alla föreningar.

-

Teatern ska drivas i kommunal regi.

-

Serveringsmöjlighet ska finnas i verksamheten.

Kulturutskottets bedömning är att Teknik, -fritid och kulturförvaltningen ges
i uppdrag att, enligt planen nedan, genomföra en förstudie gällande hela
byggnadens framtida användning, utformning och innehåll.
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Förstudiens innehåll:
-

Våren/sommaren 2021 – Dialog med politiker, invånare och berörda
föreningar. Dialog gällande platsen och byggnadens funktion,
studiebesök, skisser på utformning, placering, etc.

-

Till förstudien uppskattas och avsätts 150 000 kronor

-

Hösten 2021 – Förstudien avrapporteras och godkänns.

Förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid-och kulturnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att uppdra åt Teknik-fritid- och kulturförvaltningen att
genomföra en förstudie enligt förslaget samt avsätter 150 000 kronor till den
föreslagna uppdraget.
Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2020-11-17
Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
uppdra åt Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att genomföra en förstudie
enligt förslaget samt avsätter 150 000 kronor för finansiering av extern
konsult till det föreslagna uppdraget.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till
genomförande av förstudie enligt teknik-, fritid- och kulturnämndens förslag.
Kostnaden hanteras inom teknik-, fritid- och kulturnämndens ram.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson (M), Magnus
Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Roger Gardell (L).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut med
förändringen att finansieringen sker via kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Roger
Gardell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag om att kommunfullmäktige ställer sig positiv till genomförandet av
förstudien enligt teknik- fritid- och kulturnämndens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Nicolas Westrups (SD) vad gäller finansieringen av förstudien,
bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv genomförande av förstudie enligt
teknik-, fritid- och kulturnämndens förslag. Kostnaden hanteras inom teknikfritid- och kulturnämndens ram.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande vad avser finansieringen av förstudien.
________________
Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden
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§ 22

Dnr 2020-000288 109

Besvarande av medborgarförslag- Gräs/konstgräsmatta vid ställplatsen Östra Piren
Sammanfattning
Ett medborgarförslag är inkommer gällande att förse ställplatsen på
Ronneby Marina med gräsmattor mellan husbilsplatserna. Motiveringen för
detta är att det skulle göra platsen med attraktiv och medföra ett större
besökartal. Lika så är det även föreslaget att kommunen ska ha med i sina
planer för området att förse byggnader med fiskbutik, rökeri och även en
restaurang i framtiden.
Bedömning
Någon from av gräsmattor vid ställplatstserna är inte planerat sedan tidigare.
Området i sig har under det senaste året förändrats radikalt med
handelstorget med dess handelsbodar och fik, parken med sin lekplats och
kommande trädplanteringar, evenemangsytan mot kajen samt servishuset
och den lilla parken i direkt anslutning till ställplatserna. Samtidigt kommer
entrén till området förändras så att det framöver blir tydligare att man
kommer till ett förnyat område. Den gråa oasen av gropar, grus och asfalt
som tidigare har varit det man såg när man nyttjade ställplatserna är inte
längre det man ser.
Att förse ställplatserna med någon from av gräsytor mellan samtliga
husbilsplatser skulle medföra stora kostnader i drift och underhåll för
Gatuenheten samtidigt som införskaffandet av gräsmattorna inte är
medräknad i projektet.
Gällande förslaget med fiskbutik, rökeri oh restaurang är det följt möjligt att
använda någon av handelsbodarna till en butik samt fiket till lättare förtäring,
i övrigt är den utbyggnad som är utförd det som gäller för platsen. Längst
upp i norr på piren bedrivs det redan idag försäljning av fisk.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget
vara besvarat med ovanstående.
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-03
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger Fredriksson (M),
Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Jan-Eric
Wildros (S).
Yrkanden
Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar på att återremittera ärendet med
följande motivering:
”I beslutsunderlaget finns inga ekonomiska beräkningar av projektet. Därför
blir det omöjligt för fullmäktiges ledamöter att fatta ett genomtänkt beslut.
I återremissyrkandet ingår att teknik-fritid- och kulturnämnden återkommer
med en kostnadsberäkning för att förse 5 av stallplatserna med konstgräs,
nytt eller återanvänt och en uppskattad kostnad för underhåll.
Skulle det visa sig att investeringen bli acceptabel kan man efter en säsong
göra en utvärdering och se om och hur man skall gå vidare med projektet”.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar avgöra ärendet idag röstar ja.
De som önskar återremittera ärendet röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bilaga b, avges trettiosex (36)
ja-röster och tretton (13) nej-röster, varefter ordförande finner att ärendet ska
avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkanden om återremiss.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 23

Dnr 2019-000383 109

Besvarande av medborgarförslag - Kommunens
möjligheter att främja ladd-infrastrukturen för elfordon
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit om att Ronneby kommun ska ta fram en
laddinfrastrukturplan för den geografiska kommunen.
Bedömning
Ronneby kommun har ingen laddinfrastrukturplan däremot har Länsstyrelsen
i Blekinge har tagit fram ett planeringsverktyg för infrastrukturutbyggnad av
förnybara drivmedel och laddstationer. Planeringsverktyget är digitalt och
kan användas för att se hur det ser ut i Ronneby kommun. I
planeringsverktyget visas regional statistik, trafikflöde och laddstationer,
täthetskarta för elfordon och snabbladdare, prognos för elfordon, fordonsgas,
HVO, järnväg och laddinfrastruktur samt vätgas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att tacka för medborgarförslaget och besvara det
med att det finns ett regionalt planeringsverktyg för infrastrukturutbyggnad
som täcker in Ronneby kommun.
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige att
medborgarförsvaret anses besvarat. Vidare uppdras åt kommundirektören att
ta frågan med sig hur Ronneby kommun som koncern planerar för vidare
utbyggnad av laddinfrastruktur. Återrapportering ska ske till
kommunstyrelsen i april.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. Vidare uppdras åt
kommundirektören att ta frågan med sig hur Ronneby kommun som koncern
planerar för vidare utbyggnad av laddinfrastruktur. Återrapportering ska ske
till kommunstyrelsen i april.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommundirektören
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§ 24

Dnr 2021-000021 001

Återrapportering från krisledningsnämnden 2021
Sammanfattning
Krisledningsnämnden överlämnar protokoll från 2021-01-04 och 2021-01-22
till kommunfullmäktige för återrapportering.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar de återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 25

Dnr 2021-000067 101

Motion från Amani El Ali Mazloum (S) om behållare för
textiler på återvinningscentraler i Ronneby kommun
Amani El Ali Mazloum (S) lämnar följande motion:
Sammanfattning
Hållbarhet står högt på agendan idag. Att minska vårt klimatavtryck är av
högsta värde för vår miljö och planet. Att återanvända, byta och lämna in på
second hand är några saker vi kan göra när vi rensar hemma. Men ibland när
något inte går att lämna vidare, är det viktigt att det återvinns. Idag har vi
behållare på våra återvinningscentraler för i stort sett allt men dock inget för
textiler. I regionen finns idag endast en återvinning av textiler och det är i
Mörrum- Jag menar att det, ur ett miljöperspektiv inte är hållbart att köra
från olika orter i länet till Mörrum för att lämna sina textiler. Och många
kanske inte har möjligheten att åka dit och då hamnar textiler som kan
återvinnas direkt i bränbartbehållaren.
Därför föreslår jag att vi ska undersöka möjligheten att skaffa
återvinningsbehållare för textiler i Ronneby kommun så snart som möjligt,
så att textiler som går att återvinna, återvinns och inte slängs direkt i
brännbart.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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