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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

Plats och tid

Furulundsskolans aula 2019-10-14, kl. 18:30–20:40

Beslutande

Se sid 2 och 3

Ej tjänstgörande ersättare

Se sid 2 och 3

Övriga närvarande

Se sid 3

Justerare

Jens Melander och Rolf Engström

Justeringens plats och tid

Sölvesborg kommunkansliet 2019-10-17, kl. 15:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

167-186

Monica Andersson
Ordförande

Arne Bogren
Justerare

Jens Melander

Rolf Engström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.
Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-10-14

Datum då anslaget publiceras

2019-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Datum då anslaget
avpubliceras

2019-11-11

2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-10-14

NÄRVARO
Faire Baubeck S
Jimmie Åkesson SD
Nina C Sturesson M
Jan-Åke Persson S
Louise Erixon SD
Ayman Fares S
Kith Mårtensson M
Benny Karlsson SD
Alexander Nilsson S
Robert Lindén SD
Ulf Svensson C, §§ 167-184, §186
Viveka Olofsson S
Niklas Joelsson M
Ingrid Svensson SD
Willy Söderdahl V
Anders Jönsson SoL
Daniel Berg S
Peter Thyrén SD
Deborah Lind KD
Hillevi Colliander S
Arne Bogren M
Marco Lindekvist SD
Jörgen Englin S
Lars Lamberg L
Elisabeth Jönsson S
Paul Andersson M
Harald Olsson SD
Raed Shahen S
Jimmy Rask SD
Pär Milton C
Lennart Nilsson M
Nihada Kilim S
André Svensson SD
Roine Olsson S
Rolf Berg SD
Anders Fransson M
Janina Andersson S
Marcus Ekdahl V
Andrea Axelsson SD
Jens Melander S
Rolf Engström SoL
Bengt-Åke Karlsson M
Tobias Alm SD
Maria Lindros S

/i Johanna Beijer S frånvaro/
/i Heléne Björklund S frånvaro/

/i Casper Borgström SD frånvaro/

/i Robert Manea KD frånvaro/

/i Lena Ottosson S frånvaro/
/i Christopher Ekenberg S frånvaro/

/i Rebecca Wald V frånvaro/

/i Annelie Rosenqvist S frånvaro/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-10-14

Gertrud Kärnerup SD
Tobias Björklund S
Christel Henningsson
Mona Frigura M
Marion Lundh S
ERSÄTTARE
Alve Olsson S
Bodil Nyström S
Gullvi Nilsson, S
Ronny Berggren C, tjänstgjorde § 185
Mats Birgersson M
Diana Sjöström M
Åse Carlsson M
Susanne Fransson M
Daniel Persson SD
Monia Kress SD
Leif-Åke Svensson SD
Mats-Anders Larsen SD
Carsten Johansson SoL
ÖVRIGA
Lars Ericsson, kommunchef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist
Monica Andersson, kommunsekreterare
Johanna Lilja, sekreterare
Lisa Svanberg, kommunikationschef
Martin Åsman, Barn- och utbildningschef
REVISORER
Bengt Johnsson
Bengt Wallin
Percy Nilsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-10-14

ÄRENDELISTA

Sid

1

Sammanträdets öppnande

2019/3

5

2

Revisionen presenterar uppföljning av IFO-handläggning
och öppenvård
Antagande av Biblioteksplan

2019/3

6

Uppdrag avseende arbete med ny vision och nya
övergripande mål för Sölvesborgs kommun
Extra kommunbidrag till SBKF´s utbildningsverksamhet
2019
Utdebitering år 2020

2019/191 11 - 13

2019/225 16

8

Bildande av naturreservatet Västra Torsö i Sölvesborgs
kommun
Detaljplan för del av fastigheten Siretorp 3:33 och 5:64

9

Detaljplan för del av fastigheten Siretorp 3:33

2011/237 21 - 23

10

Revidering av Reglemente för Överförmyndarnämnden,
FFS 2.7
Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige
2020
Fyllnadsval av representant till Hemvärnsrådet

2019/278 24 - 29

2018/236 32

16

Fyllnadsval av ersättare i Sölvesborg Bromölla
Kommunalförbund, Direktionen för 2019-2022
Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Sölvesborg
Bromölla kommunalförbund under ordinarie ledamots
föräldraledighet
Svar på motion om kretsloppstänk för dag- och
spillvatten
Svar på motion om säker skolväg i Kylinge

17

Motion om gång- och cykelbro över Norje kanal

2019/294 47 - 49

18

Motion om översyn av grönytor

2019/303 50 - 51

19

Fråga till Fritids-och Kulturnämndens ordförande Rolf
Berg angående eventuell indragning av tjänst
Meddelanden

2019/302 52 - 55

3
4
5
6
7

11
12
13
14
15

20

2018/305 7 - 10

2019/152 14
2019/187 15

2010/258 17 - 20

2019/281 30
2018/236 31

2018/236 33
2018/243 34 - 42
2019/103 43 - 46

2019/2

56 - 57
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 167

Dnr 2019/3

Sammanträdets öppnande
Ordföranden öppnar sammanträdet, förklarar genom klubbslag att fullmäktige godkänner
att mötet kungjorts på rätt sätt, företar upprop, ser till att justeringsmän utses samt sätter ut
tid och plats för protokollets justering.

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 168

Dnr 2019/3

Revisionen presenterar uppföljning av IFO-handläggning och öppenvård
Lekmannarevisionen och Tommy Nyberg, PWC, presenterar uppföljningsarbete kring Individ- och familjeomsorgens arbete.
BESLUT
Informationen noteras till protokollet.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 169

Dnr 2018/305

Antagande av Biblioteksplan
Det är svensk lag på att kommunerna ska anta en gemensam plan för all sin biblioteksverksamhet i kommunen. I en biblioteksplan redogör kommunen för sina ambitioner med bibliotekens verksamhet på kort och lite längre sikt. Bibliotekslagen pekar ut de områden där
allmänheten har särskild rätt att nås av biblioteksservice. Föreliggande biblioteksplan är en
uppdatering av den biblioteksplan som kommunfullmäktige antog för 2015-2018 (antagen
2015-10-19).
Förslaget till biblioteksplan har varit på remiss hos de båda berörda facknämnderna; Barnoch utbildningsnämnden och Fritids- och kulturnämnden, vilka yttrat sig enligt bifogade
protokoll.
Beredning
BUN § 67/2019
FKN § 27/2019
KSAU § 178/2019
KS § 157/2019
Yrkanden
Rolf Berg, SD, Louise Erixon, SD, Kith Mårtensson, M, och Bengt-Åke Karlsson, M:
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Roine Olsson S, med instämmande av Ulf Svensson, C och Lars Lamberg, L: avslag till
kommunstyrelsens förslag till förmån för fritids- och kulturnämndens förslag.
Willy Söderdahl, V: återremiss för svar på följande frågeställningar:
1. Kommer den föreslagna bibliotekslagen att innebära begränsade möjligheter för Sölvesborg att bli tilldelad medel från Kulturrådet?
2. Är den föreslagna biblioteksplanen förenlig med Språklagen?
Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
eller vid senare tillfälle. Ordföranden finner att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet vid
dagens sammanträde.
Omröstning begärs följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Willy Söderdahls återremissyrkande.
Nej-röst för avslag till återremissyrkande.
Med 22 ja-röster mot 27 nej-röster, beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet.
Omröstningslista bifogas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2019-10-14

BESLUT
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
______
Exp.
Kommunstyrelsen
Kanslichef/Kommunjurist Marika Nilsson
Fritids- och kulturnämnden
Kulturchef Sofia Lenninger
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Bilaga KF § 169

OMRÖSTNING
Ärende: Antagande av Biblioteksplan
Ja-röst för bifall till Willy Söderdahls återremissyrkande.
Nej-röst för avslag till återremissyrkande.
Omröstning

Namn
Ja

Nej

S

Faire Baubec

SD

Jimmie Åkesson

1

M

Nina C Sturesson

1

S

Jan-Åke Persson

SD

Louise Erixon

S

Ayman Fares

M

Kith Mårtensson

1

SD

Benny Karlsson

1

S

Alexander Nilsson

SD

Robert Lindén

C

Ulf Svensson

1

S

Viveka Olofsson

1

M

Niklas Joelsson

1

SD

Ingrid Svensson

1

V

Willy Söderdahl

SOL

Anders Jönsson

S

Daniel Berg

SD

Peter Thyrén

1

KD

Deborah Lind

1

S

Hillevi Colliander

M

Arne Bogren

1

SD

Marco Lindekvist

1

S

Jörgen Englin

1

L

Lars Lamberg

1

S

Elisabeth Jönsson

1

Avstår

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

Dnr 2018/305
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Omröstning

Namn
Ja

Nej

M

Paul Andersson

1

SD

Harald Olsson

1

S

Raed Shahen

SD

Jimmy Rask

C

Pär Milton

M

Lennart Nilsson

S

Nihada Kilim

SD

André Svensson

S

Roine Olsson

SD

Rolf Berg

1

M

Anders Fransson

1

S

Janina Andersson

1

V

Marcus Ekdahl

1

SD

Andrea Axelsson

S

Jens Melander

SOL

Rolf Engström

1

M

Bengt-Åke Karlsson

1

SD

Tobias Alm

1

S

Maria Lindros

SD

Gertrud Kärnerup

S

Tobias Björklund

KD

Christel Henningsson

1

M

Mona Frigura

1

S

Marion Lundh

Avstår

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
22

27

2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 170

Dnr 2019/191

Uppdrag avseende arbete med ny vision och nya övergripande mål för Sölvesborgs
kommun
Sölvesborgs kommun vision och övergripande mål fastställdes av kommunfullmäktige i
januari 2009. Det har nu förflutit mer än 10 år sedan visionen och de övergripande målen
beslutades. Visionen har en tidshorisont till ”2020”, vilket infaller nästa år. En vision bör
ange ett önskvärt tillstånd en bit in i framtiden varför en ny tidshorisont bör läggas fast
liksom det önskvärda materiella innehållet i visionen.
På samma sätt bör de övergripande målen (inklusive eventuella strategiska områden) för
kommunen revideras.
Beredning
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2019-09-16
KSAU § 179/2019
KS § 158/2019
BESLUT
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen arbetsmodell och tidplan för framtagande av ny
vision och nya övergripande mål för Sölvesborgs kommun. Uppdraget ges till kommunchefen.
______
Exp.
Kommunchef Lars Ericsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Lars Ericsson, 0456-81 61 91
lars.ericsson@solvesborg.se

Datum

Dnr

2019-09-16

2019/191

Kommunstyrelsen

Uppdrag avseende arbetsmodell för framtagande av ny vision
och nya övergripande mål för Sölvesborgs kommun.
Bakgrund
Sölvesborgs kommun vision och övergripande mål fastställdes av
kommunfullmäktige i januari 2009 enligt följande.
Vision:

Strategiska områden:

Datum

Sölvesborgs kommun

Övergripande mål:

Det har nu förflutit mer än 10 år sedan visionen och de övergripande målen
beslutades. Visionen har en tidshorisont till ”2020”, vilket infaller nästa år.
En vision bör ange ett önskvärt tillstånd en bit in i framtiden varför en ny
tidshorisont bör läggas fast liksom det önskvärda materiella innehållet i
visionen.
På samma sätt bör de övergripande målen (inklusive eventuella strategiska
områdena) för kommunen revideras.
Bedömning
För att arbeta fram en ny vision och nya övergripande mål föreslås en
arbetsmodell och tidplan enligt följande:
*kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag till arbetsmodell för arbetet
med framtagande av ny version och nya övergripande mål,
*arbetet med uppdraget bör vara klart till 191231,
*ambitionen med arbetsmodellen bör avse hela kommunkoncernen,
*arbetsmodellen bör i första hand baseras på befintliga arenor och organ
utnyttjas,
*arbetsmodellen bör inbegripa delaktighet av både förtroendevalda och
tjänstemän,
*den föreslagna arbetsmodellen kan medföra kostnader i det operativa
skedet men dessa bör finansieras inom ram, samt
*ambitionen bör vara att arbetsmodellen verkar under 2020 så att förslag till
ny vision och nya övergripande mål finns framme till budgetarbetet för år
2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa
föreslagen arbetsmodell och tidplan för framtagande av ny vision och nya
övergripande mål för Sölvesborgs kommun. Uppdraget ges till
kommunchefen.

Lars Ericsson
Kommunchef

Sida

2(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 171

Dnr 2019/152

Extra kommunbidrag till SBKF´s utbildningsverksamhet 2019
Direktionen i Sölvesborgs/Bromöllas Kommunalförbund (SBKF) har via direktionsbeslut
2019-06-20 (§ 19) beslutat anhålla om extra kommunbidrag under år 2019 för utökade
kostnader inom utbildningsverksamheten enligt nedan fördelning:
Medlemskommun
Bromölla
Sölvesborg
Summa:

Äskat kommunbidrag
2 059 000 kr
2 191 000 kr
4 250 000 kr

Beredning
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2019-09-16
KSAU § 180/2019
KS § 159/2019.
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja SBKF ett extra kommunbidrag om 2 191 000 kr
under 2019 för utökade kostnader inom utbildningsverksamheten.
Finansiering av kostnaden beaktas i KB 2 2019.
______
Exp.
SBKF
Ekononomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 172

Dnr 2019/187

Utdebitering år 2020
Då budgeten inte kommer att beslutas av kommunfullmäktige innan november månads
utgång, måste kommunen ta beslut om skattesatsen separat.
Beredning
Ekonomichef Bo-Inge Nilssons tjänsteskrivelse 2019-09-05.
KSAU § 181/2019
KS § 160/2019
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att utdebitering för år 2020 är oförändrad, 21,82 kronor.
______
Exp.
Ekonomichef Bo-Inge Nilsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 173

Dnr 2019/225

Bildande av naturreservatet Västra Torsö i Sölvesborgs kommun
Sölvesborgs kommun har av Länsstyrelsen i Blekinge förelagts att yttra sig över förslag till
beslut samt skötselplan för naturreservat Västra Torsö.
Naturreservatet är beläget strax innanför Västra Torsöviken och höjer sig som mest 15 m
över havet. Området karakteriseras av talldominerade skyddsskogar på fossila flygsanddyner, som mot norr övergår i bokskog på morän och våtmarker med lövsumpskogar och
öppna kärr. Området med tallar är en äldre skyddsskog som planterades i slutet av 1800-talet för att binda och stabilisera flygsanddynerna. Området omfattar ca 43 ha landmark.
Genom stadsbidrag köpte Sölvesborgs kommun flygsandsområdet 1993. Villkor för bidraget var att området skulle skyddas som naturreservat.
Beredning
Miljösamordnare Helen Gårners tjänsteskrivelse 2019-08-28.
KSAU § 182/2019
KS § 161/2019
BESLUT
Sölvesborgs kommun ställer sig positiv till att Västra Torsö fastställs som naturreservat
med tillhörande skötselplan.
Sölvesborgs kommun ser fram emot fortsatt utbredning av reservatet där även badstranden
ingår, under förutsättning att den även fortsättningsvis ska kunna skötas på ett för kommunen tillfredställande sätt.
______
Exp.
Miljösamordnare Helen Gårner
Länsstyrelsen i Blekinge

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 174

Dnr 2010/258

Detaljplan för del av fastigheten Siretorp 3:33 och 5:64
Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av fastigheten Siretorp 3:33
och 5:64. Förslaget godkändes av byggnadsnämnden 2019-08-22 för antagande av kommunfullmäktige.
Detaljplanen har tidigare varit på samråd (2010) och utställning 1 (2016) och utställning 2 i
maj 2019.
Följande handlingar ska antas:
http://www.solvesborg.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaneroch-omradesbestammelser/pagaende-planarbeten/detaljplan-for-del-av-siretorp-333-och564-sandviken.html
Beredning
Planeringsarkitekt Dan Janérus tjänsteskrivelse 2019-09-17.
BN § 61/2019
KSAU § 183/2019
KS § 162/2019
BESLUT
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheten Siretorp
3:33 och 5:64.
______
Exp.
Planeringsarkitekt Dan Janérus
BN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dan Janérus, 0456-81 63 61
dan.janerus@solvesborg.se

Datum

Dnr

2019-09-17

2007/373

Kommunfullmäktige

Detaljplan för del av Siretorp 3:33 och 5:64
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-12, Ks § 146, att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva lämpligheten av föreslagen
exploatering genom detaljplan för del av Siretorp 5:5.
Byggnadsnämnden beslutade 2007-08-15, § 483, att ge
stadsarkitektavdelningen i uppdrag att pröva lämpligheten av föreslagen
exploatering genom detaljplan för del av Siretorp 5:5
Byggnadsnämnden beslutar 2009-04-08, § 170, att godkänna förslaget till
planprogram för del av fastigheten Siretorp 5:5. Ärendet kan nu skickas ut
på programsamråd.
Byggnadsnämnden beslutar 2009-11-11, § 595, att ge
stadsarkitektavdelningen i uppdrag att utöka planområdet för del av Siretorp
5:5 så att det också omfattar del av fastigheten Siretorp 3:33.
Byggnadsnämnden beslutar 2010-04-21, § 290, att godkänna förslaget till
programsamrådsredogörelse samt att detaljplan för Siretorp 5:5 och 3:33
kan skickas ut på samråd, enl 5 kap. 20 § plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden beslutar 2016-03-09 BN § 22 att godkänna
Stadsarkitektavdelningen förslag för utställning. Planen ställs ut under 20160328 till 2016-04-25.
Planförslaget avses skickas ut på granskning igen då b la nya fastighetsägare
tillkommit sedan samrådet 2010.
Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2017-10-18 §100
genomförts under tiden 2019-05-06 till 2019-05-27. 10 yttranden inkom och
finns sammanställda i granskningsutlåtande 2.
Byggnadsnämnden beslutade 2019-08-22 BN § 61 att granskningsutlåtandet godkänns i enlighet med Stadsarkitektavdelningens förslag och
att planförslaget godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande.
Bedömning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utveckla området för
bostadsändamål

Datum

Sölvesborgs kommun

Förslag till beslut
Planförslaget antas.

Dan Janérus
Planeringsarkitekt

Sida

2(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGGNADSNÄMNDEN

2019-08-22

BN § 61

Dnr 2007/373

Siretorp 3:33 och 5:64 - detaljplan - godkännande inför antagande
Kommunstyrelsen beslutade 2007-06-12, Ks § 146, att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
pröva lämpligheten av föreslagen exploatering genom detaljplan för del av Siretorp 5:5.
Byggnadsnämnden beslutade 2007-08-15, § 483, att ge stadsarkitektavdelningen i uppdrag
att pröva lämpligheten av föreslagen exploatering genom detaljplan för del av Siretorp 5:5
Byggnadsnämnden beslutar 2009-04-08, § 170, att godkänna förslaget till planprogram för
del av fastigheten Siretorp 5:5. Ärendet kan nu skickas ut på programsamråd.
Byggnadsnämnden beslutar 2009-11-11, § 595, att ge stadsarkitektavdelningen i uppdrag
att utöka planområdet för del av Siretorp 5:5 så att det också omfattar del av fastigheten
Siretorp 3:33.
Byggnadsnämnden beslutar 2010-04-21, § 290, att godkänna förslaget till programsamrådsredogörelse samt att detaljplan för Siretorp 5:5 och 3:33 kan skickas ut på samråd, enl
5 kap. 20 § plan- och bygglagen.
Byggnadsnämnden beslutar 2016-03-09 BN § 22 att godkänna Stadsarkitektavdelningen
förslag för utställning. Planen ställs ut under 2016-0328 till 2016-04-25.
Planförslaget avses skickas ut på granskning igen då bl a nya fastighetsägare tillkommit
sedan samrådet 2010.
Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2017-10-18 § 100 genomförts under tiden
2019-05-06 till 2019-05-27. 10 yttranden inkom och finns sammanställda i granskningsutlåtande 2.
Beredning
Planeringsarkitekt Dan Janérus, tjänsteskrivelse 2019-07-05
BESLUT
Granskningsutlåtandet godkänns i enlighet med Stadsarkitektavdelningens förslag.
Planförslaget godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
______
Exp.
Planavdelningen
Sökanden
KS
Bilagor
Planhandlingar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 175

Dnr 2011/237

Detaljplan för del av fastigheten Siretorp 3:33
Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av fastigheten Siretorp 3:33.
Förslaget godkändes av byggnadsnämnden 190822 för antagande av kommunfullmäktige.
Detaljplanen har varit på samråd och granskning under våren 2019.
Följande handlingar ska antas:
http://www.solvesborg.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaneroch-omradesbestammelser/pagaende-planarbeten/detaljplan-for-del-av-siretorp-333-sandviken.html
Beredning
Planeringsarkitekt Dan Janérus tjänsteskrivelse 2019-09-17.
BN § 60/2019
KSAU § 184/2019
KS § 16372019
BESLUT
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan för del av fastigheten Siretorp
3:33.
______
Exp.
Planeringsarkitekt Dan Janérus
BN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dan Janérus, 0456-81 63 61
dan.janerus@solvesborg.se

Datum

Dnr

2019-09-17

2012/129

Kommunfullmäktige

Detaljplan för del av Siretorp 3:33
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav (2011-12-06, KS § 173) byggnadsnämnden i uppdrag
att pröva lämpligheten av föreslagen planändring för del av Siretorp 3:33
enligt stadsarkitektavdelningens yttrande.
Byggnadsnämnden gav (2012-02-01, § 5) stadsarkitektavdelningen i
uppdrag att upprätta detaljplan för del av Siretorp 3:33.
Byggnadsnämnden beslutade 2014-03-12, BN §22 att inte godkänna
planförslaget för samråd.
Planförslaget är omarbetat efter de motiven som gav ett avslag.
Byggnadsnämnden beslutade 2016-04-20 BN § 40 att godkänna
planförslaget för samråd efter reservation från moderaterna och
sverigedemokraterna. Förslaget var på samråd under 2016-06-21 till 201608-07.
Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2017-10-18 §99
genomförts under tiden 2019-05-06 till 2019-05-27. 10 yttranden inkom och
finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.
Byggnadsnämnden beslutade 20190822 BN § 60 att granskningsutlåtandet
godkänns i enlighet med stadsarkitektavdelningens förslag och att
planförslaget godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för
antagande.
Bedömning
Syftet är att kunna möjliggöra uppförandet av bostäder både enbostadshus
och radhus/marklägenheter samt förskola
Förslag till beslut
Planförslaget antas.

Dan Janérus
Planeringsarkitekt

23
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGGNADSNÄMNDEN

2019-08-22

BN § 60

Dnr 2012/129

Siretorp 3:33 -detaljplan - godkännande inför antagande
Kommunstyrelsen gav (2011-12-06, KS § 173) byggnadsnämnden i uppdrag att pröva
lämpligheten av föreslagen planändring för del av Siretorp 3:33 enligt stadsarkitektavdelningens yttrande.
Byggnadsnämnden gav (2012-02-01, § 5) stadsarkitektavdelningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för del av Siretorp 3:33.
Byggnadsnämnden beslutade 2014-03-12, BN § 22 att inte godkänna planförslaget för
samråd.
Planförslaget är omarbetat efter de motiven som gav ett avslag.
Byggnadsnämnden beslutade 2016-04-20 BN § 40 att godkänna planförslaget för samråd
efter reservation från moderaterna och sverigedemokraterna. Förslaget var på samråd under
2016-06-21 till 2016-08-07.
Granskning har enligt byggnadsnämndens beslut 2017-10-18 §99 genomförts under tiden
2019-05-06 till 2019-05-27. 10 yttranden inkom och finns sammanställda i ett granskningsutlåtande.
Beredning
Planeringsarkitekt Dan Janérus, tjänsteskrivelse 2019-07-05
BESLUT
Granskningsutlåtandet godkänns i enlighet med stadsarkitektavdelningens förslag.
Planförslaget godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
______
Exp.
Planavdelningen
Sökanden
KS
Bilagor
Planhandlingar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 176

Dnr 2019/278

Revidering av Reglemente för Överförmyndarnämnden, FFS 2.7
Överförmyndarnämnden har reviderat och godkänt förslag till Reglemente för Överförmyndarnämnden.
Beredning
ÖFN § 1/2019, 2019-09-03
KSAU § 185/2019
KS § 16472019.
BESLUT
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av Reglemente för Överförmyndarnämnden, FFS 2.7, att gälla från och med 1 november 2019.
______
Exp.
ÖFN
Kommunkansliet/FFS 2.7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET

Nr 2.7 Sid 1 (6)

Dnr

Gäller fr. o. m.

Antagen

428/98/190

1999-01-01

Kf 1998-12-21 § 151

REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Utöver bestämmelserna i kommunallagen och andra lagar gäller
följande för nämnden.
Nämndens verksamhet
Ansvarsområden
1§
Nämnden fullgör och ansvarar för överförmyndarverksamheten i
kommunen i enlighet med vad som föreskrivs i 19 kap
föräldrabalken samt förmynderskapsförordningen.
Ansvar för verksamheten
2§
Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Samråd
3§
Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar
dess tjänster.

Sid 2 (5) 26

Arkiv - och registeransvar
4§
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Dataskyddsombud utses av nämnden. Nämnden är arkivansvarig
inom sitt verksamhetsområde.
Processbehörighet
5§
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller
ärenden inom sitt verksamhetsområde och som inte någon annan ska
göra på grund av lag eller beslut av kommunfullmäktige.
Nämndens arbetsformer
Sammansättning
6§
Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare valda av
kommunfullmäktige för 4 år. Valet ska förrättas före utgången av
december månad det år då allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum
och gälla fr o m den 1 januari året därpå.
Ersättare
7§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens
ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt
att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt
den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde
oberoende av turordningen. Om styrkeförhållandena mellan partierna
därigenom påverkas får en ersättare, som inställer sig under pågående
sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.

Sid 3 (5) 27

8§
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund
av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett
sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om
ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
9§
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller
någon annan anställd som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i
tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare får delta i nämndens överläggningar och kan få sin mening
antecknad i protokollet, även om han ej tjänstgör.
Ersättare för ordföranden
10 §
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av sammanträdet utser nämnden en annan
ledamot att vara tillfällig ordförande. Den till åldern äldste ledamoten
tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot
att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.
Tidpunkt för sammanträde
11 §
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Kallelse till sammanträde
12 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Sid 4 (5) 28

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare
samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast tre
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Ordföranden
13 §
Det åligger nämndens ordförande att
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta
initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder
- representera nämnden vid konferenser och sammanträden om inte
nämnden bestämt annorlunda i ett särskilt fall.
Justering av protokoll
14 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar
den.
Reservation och skiljaktig mening
15 §
Om skiljaktig mening framkommit i ärende enligt föräldrabalken gäller
19 kap 13 § 1 st i föräldrabalken.

Sid 5 (5) 29

Om ledamot i övrigt reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen
ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet.
16 § Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice
ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Delgivning
17 §
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som
nämnden bestämmer.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 177

Dnr 2019/281

Förslag till sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2020
Enligt den av kommunfullmäktige antagna arbetsordning ska fullmäktige för varje år bestämma dag och tid för sammanträden.
Beredning
KSAU § 186/2019
KS § 165/2019
KS § 16572019.
Yrkande
Louise Erixon, SD: bifall till kommunstyrelsens förslag.
Pär Milton, C: avslag till kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit
kommunstyrelsens förslag.
BESLUT
Ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige hålls följande dagar under 2020,
3 februari
23 mars
27 april
15 juni
7 september
19 oktober
23 november (budget)
Sammanträdena börjar kl. 17:30 med undantag för budgetsammanträdet den 23 november
som börjar kl. 15:00.
Om särskilda skäl föreligger kan fullmäktiges ordförande bestämma annan dag och tid
______
Exp.
KF ledamöter och ersättare
BUN
ON
BN
FKN

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 178

Dnr 2018/236

Fyllnadsval av representant till Hemvärnsrådet
Nominering har inkommit från moderaterna gällande fyllnadsval av representant till Hemvärnsrådet.
BESLUT
Niklas Joelsson, M, utses till ledamot i Hemvärnsrådet (Bataljonsrådet för 36:e hemvärnsbataljonen) för mandatperioden 2019-2022.
______
Exp.
Niklas Joelsson M
Hemvärnsrådet
Gruppledarna
Kommunkansliet/FMS

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 179

Dnr 2018/236

Fyllnadsval av ersättare i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund, Direktionen för
2019-2022
Nominering har inkommit från moderaterna gällande fyllnadsval av 1 ersättare till Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund, direktionen för mandatperioden 2019-2022.
BESLUT
Kommunfullmäktige utser Paul Andersson, M, till ersättare i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund, direktionen för mandatperioden 2019-2022.
______
Exp.
Paul Andersson, M
Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund, direktionen
Gruppledarna
Kommunkansliet/FMS
Lönefunktionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 180

Dnr 2018/236

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Sölvesborg Bromölla kommunalförbund under
ordinarie ledamots föräldraledighet
Nominering har inkommit från socialdemokraterna gällande fyllnadsval av 1 ledamot och
1 ersättare till Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund under ordinarie ledamot Johanna
Beijers föräldraledighet, under tiden till och med 30 april 2020.
BESLUT
Kommunfullmäktige utser Roine Olsson, S, till ledamot och Viveka Olofsson, S, till ersättare i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund under ordinarie ledamots föräldraledighet,
under tiden till och med 30 april 2020.
______
Exp.
Johanna Beijer S
Roine Olsson S
Viveka Olofsson S
Gruppledarna
Kommunkansliet/FMS
Lönefunktionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 181

Dnr 2018/243

Svar på motion om kretsloppstänk för dag- och spillvatten
Vid kommunfullmäktige den 24 september 2018, väckte ledamot Lars Lamberg, L, motion
om kretsloppstänk för dag- och spillvatten.
I motionen föreslås:
- att Sölvesborg Energi uppdras att utreda och lägga fram förslag för en framtida ny-/ombyggnad av våra reningsverk för att ta hand om både dag- och spillvatten som ska renas för
att användas som färskvatten och att släppa överskottet till nytt grund-vatten.
- att i väntan på detta planera för att renat spillvatten från dagens reningsverk kan an-vändas för toalettspolning enligt motion av den 14 mars 2016.
Beredning
Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons motionssvar 2019-09-17.
SEVAB’s vd Roger Mattson och VA-chef Charlotta Wildt-Perssons yttrande 2018-12-21.
KSAU § 187/2019
KS § 166/2019
BESLUT
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
De föreslagna utredningsuppdragen lämnas till Sölvesborg Energi och Samhällsbyggnadsförvaltningen. En avrapportering bör ske till Kommunstyrelsen senast 2020-06-30.
______
Exp.
Lars Lamberg, L
SEVAB’s vd Roger Mattson
VA-chef Charlotta Wildt-Persson
Samhällsbyggnadschef Anders Wanstadius
Kommunkansliet/Bevakning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2019-09-17

2018/243

Kommunledningsförvaltningen
Louise Erixon, 0456-81 61 24
louise.erixon@solvesborg.se

Motionssvar – Motion om kretsloppstänk för dag- och
spillvatten
Bakgrund
Lars Lamberg, L, har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
Sölvesborgs kommun ska uppdra till Sölvesborgs Energi och vatten AB att
komma med förslag på framtida ny- eller ombyggnad av reningsverk i syfte
att nyttja dag- och spillvatten bättre. Därutöver föreslår Lamberg att
kommunen i väntan på detta ska planera för att renat spillvatten från dagens
reningsverk ska kunna användas för toalettspolning.
Bedömning
Undertecknad ansluter sig till Sevab:s VD och VA-chefs yttrande och ser
övergripande positivt på motionärens förslag. Vad gäller bägge förslagen till
beslut i motionerna är dessa dock i behov av utredning. Vad gäller den
första att-satsen föreslår Lamberg både ett utredande och en
förslagsframställan vilket är problematiskt då en utredning inte bör styras på
det sättet – eftersom vi inte vet vad den kommer fram till.
Även andra att-satsen i motionen behöver utredas innan man kan analysera
om en planering ska påbörjas, såsom denne dock föreslår. En sådan
utredning ska beröra såväl fördelarna som eventuella nackdelar med
förslagen. I detta fall skulle nackdelar kunna bestå både av ekonomisk
påverkan och naturvetenskapliga hinder i form av exempelvis bakterier och
problem kopplat till sådana.
Sammanfattningsvis ser undertecknad positivt på förslagen och att utreda
dessa, men anser samtidigt att ärendet fram tills detta är gjort får stanna där
utan inriktningsbeslut från kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att anse
motionen vara besvarad.

Datum

Sölvesborgs kommun

De föreslagna utredningsuppdragen lämnas till Sölvesborg Energi och
Samhällsbyggnadsförvaltningen. En avrapportering bör ske till
Kommunstyrelsen senast 2020-06-30.

Louise Erixon
Kommunstyrelsens ordförande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 182

Dnr 2019/103

Svar på motion om säker skolväg i Kylinge
Vid kommunfullmäktige den 25 mars 2019, väckte ledamot Daniel Berg, S, motion om
säker skolväg i Kylinge.
I motionen föreslås:
att Sölvesborgs kommunfullmäktige i skarpa ordalag tillskriver Trafikverket om vikten av
att en gång- och cykeltunnel i närtid byggs under riksväg 15 vid Kylinge för att säkra barnens skolväg samt allmänhetens trafiksäkerhet.
Beredning
Kommunstyrelsens ordförande Louise Erixons tjänsteskrivelse 2019-09-17.
Teknisk chef Magnus Runessons yttrande 2019-07-30.
KSAU § 188/2019.
KS § 167/2019.
Yrkande
Louise Erixon, SD: bifall till motionssvaret.
Daniel Berg, S: bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifallit
motionssvaret.
BESLUT
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
______
Exp.
Daniel Berg, S

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Louise Erixon, 0456-81 61 24
louise.erixon@solvesborg.se

Datum

Dnr

2019-09-17

2019/103

KF

Motionssvar - Motion om säker skolväg i Kylinge
Bakgrund
Daniel Berg (S) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
Sölvesborgs kommun ska tillskriva Trafikverket om vikten av att en gångoch cykeltunnel ska byggas under riksväg 15 vid Kylinge. Detta för att säkra
trafiksäkerheten för allmänheten, inte minst för de barn som ska ta sig till
och från skola och fritids.
Bedömning
Samstyret delar motionärens uppfattning om att situationen snarast behöver
lösas. Även den tekniska chefen skriver i sin tjänsteskrivelse att man från
förvaltningens sida ser frågan som prioriterad. Man skriver även i denna att
man redan har påpekat ovan nämnda behov i samband med pågående
åtgärdsvalsstudie initierad av Trafikverket och att man avser fortsätta med
detta.
Förslag till beslut
Med anledning av detta föreslås kommunfullmäktige anse motionen vara
besvarad.

Louise Erixon
Kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-07-30
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare

Magnus Runesson, 0456-816085
magnus.runesson@solvesborg.se

Säker skolväg i Kylinge
Bakgrund
Socialdemokraterna i Sölvesborgs kommun har till Fullmäktige lämnat in en motion
om Säker skolväg i Kylinge.
Sölvesborgs kommun har byggt en ny skola med fritidsverksamhet i Högtofta.
Riksväg 15 skär genom samhället vilket medför problem med trafiksäkerhet för
barn och ungdomar som måste korsa vägen för att komma till skola och
fritidsverksamhet. Detta medför i sin tur att biltrafik för att lämna i skolan ökar.

Bedömning
Tekniska avdelningen delar Socialdemokraternas uppfattning att en gång- och
cykeltunnel bör anläggas under riksväg 15 för att skapa en säker passage. Riksväg
15 drivs och underhålls av Trafikverket vilket innebär att endast Trafikverket kan
genomföra denna åtgärd.
För närvarande driver Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för ombyggnad av
riksväg 15 där representanter från Tekniska avdelningen i Sölvesborgs kommun
medverkar. Ett startmöte för ÅVS:en har hållits, där Tekniska avdelningen påpekat
just detta behov i Kylinge.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
-

att Sölvesborgs kommun, genom Tekniska avdelningen, driver frågan om
gång- och cykeltunnel under riksväg 15 i pågående ÅVS samt då åtgärden
beslutats, arbeta för ett prioriterat och skyndsamt utförande.

Magnus Runesson
Teknisk chef

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 183

Dnr 2019/294

Motion om gång- och cykelbro över Norje kanal
Ledamoten Daniel Berg, S, har väckt motion om byggande av gång- och cykelbro över
Norje kanal.
BESLUT
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.
______
Exp.
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet/Bevakning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Flygbild över Norje
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 184

Dnr 2019/303

Motion om översyn av grönytor
Ledamöterna Willy Söderdahl och Rebecca Wald, V, har väckt motion om översyn av
grönytor.
BESLUT
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.
______
Exp.
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet/Bevakning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige i Sölvesborg
Översyn av grönytor
2019-10--07

Bin och andra pollinerare är livsviktiga för vår matproduktion, men en tredjedel av Sveriges vilda
biarter är på väg att försvinna. Politiska beslut spelar en avgörande roll för att bin, fjärilar och andra
insekter ska kunna överleva. Naturskyddsföreningen förslår att kommuner antar aktionsplaner för att
gynna bin och andra pollinatörer. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att
förvandlas till blommande marker.
Ängar, fjärilsparker och insektshotell är inte bara viktiga för att underlätta för våra pollinatörer, utan
kan även användas i skolundervisning. Dessutom blir de ett trevligt inslag i miljön. Skolorna skulle
engageras i att tillverka insektshotell och samtidigt lära sig hur viktiga våra insekter är.
Vänsterpartiet i Sölvesborg föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 att se över möjligheterna att anlägga en fjärilspark.
 att en översyn görs av kommunens grönytor för att om möjligt omvandla delar av dessa till
ängsliknande ytor.
 att anlägga ”kommunala insektshotell”
För Vänsterpartiet i Sölvesborg
Willy Söderdahl

Rebecca Wald

Willy Söderdahl och Rebecca Wald
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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KF § 185

Dnr 2019/302

Fråga till Fritids- och Kulturnämndens ordförande Rolf Berg angående eventuell
indragning av tjänst
Ersättare Ronny Berggren, C, ställer en enkel fråga - på vilka grunder baserar Samstyret
sig på när man specifikt pekar ut att man eventuellt vill spara in en hel tjänst på allmänkulturen i Sölvesborg?
BESLUT
Kommunfullmäktige beslutar att enkel fråga får ställas.
Den enkla frågan anses besvarad.
Fritids- och kulturnämndens ordförande Rolf Bergs svar biläggs.
______
Exp.
Ronny Berggren, C

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

KF § 186

Dnr 2019/2

Meddelanden
1.
2018/236
2019.2975
Länsstyrelsen Blekinge – Ny ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige; Marco
Lindekvist, SD och Anders Johansson, SD.
2.
2019/62
2019.3013
Länsstyrelsen Blekinge – Anmälan av kommunfullmäktiges i Sölvesborgs kommuns beslut
att anta förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för kommunen, FFS 6.1.
3.
2019.3039
Länsstyrelsen Blekinge – Tillstånd till julbelysning på stationshuset i Sölvesborg.
4.
2019.3015
Region Blekinge/Regionfullmäktige - § 163/2019 Förlängning av regional kulturplan för
Blekinge 2018-2020 – förslag från regionstyrelsen.
5.
2019/252
2019.3020
Olofströms kommun – KF § 104 Avsiktsförklaring gällande Visit Blekinge AB
6.
2019/140
2019.3108
Omsorgsförvaltningen - Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS - kvartal 3, 2019
7.
2019/141
2019.3109
Omsorgsförvaltningen - Rapportering 16 kap 6F § gällande ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § i Socialtjänstlagen kvartal 3 2019
8.
2018/85
2019.3110
Omsorgsnämnden - ON § 69 Kompletteringsbudget 2, 2019
9.
2019/192
Omsorgsnämnden - ON § 68 Delårsrapport 2, 2019

2019.3111

10.
2019/293
2019.3163,3164
Revisionen – Revisionsrapport: Granskning av långsiktig planering och styrning av äldreomsorg och LSS
11.
2019.3166, 3167
Justitieombudsmannen (JO) – Beslut i anmälan om förbud av flaggning (dnr 6575-2019
och 6531-2019).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-10-14

12.
2019.3178, 3179
Barn- och utbildningsnämnden – BUN § 84 Svar på revisionsrapport Granskning av likvärdig skola
13.
2019/192
2019.3009
Barn- och utbildningsnämnden – BUN § 80 Delårsbokslut per 31/8 2019
14.
2019/192
2019.2956
Fritids- och kulturnämnden – FKN § 29 Delårsbokslut per den 31/8 2019
15.
2018/211
2019.3181
Ronneby kommun – KF § 277 Årsredovisning/revisionsberättelse för prövning av ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region Blekinges styrelse 2018.
16.
Redovisning av inkomna, ej besvarade motioner:
- Motion om ett Sölvesborgs fritt från sexuella trakasserier; Rebecca Wald och Willy Söderdahl, V (dnr 2019/91, inkom 2019-03-07)
- Motion om andelsägd solcellspark; Rebecca Wald och Willy Söderdahl, V (dnr 2019/92,
inkom 2019-03-07)
- Motion om källsortering i all kommunal verksamhet; Ayman Fares, S (dnr 2019/104,
inkom 2019-03-18)
- Motion om iordningsställande av allmän yta vid Sölvesborgsbrons västra fäste; Rebecca
Wald och Willy Söderdahl, V (dnr 2019/163, inkom 2019-04-29)
- Motion om farthinderreducering i Sölve och Ysane; Daniel Berg, S (dnr 2019/171, inkom
2019-05-07)
- Motion om stopp i användandet av engångsartiklar; Alexander Nilsson och Hillevi Colliander, S (dnr 2019/172, inkom 2019-05-08)
- Motion om att tillgängliggöra Kaninholmen; Alexander Nilsson och Janina Andersson, S
(Dnr 2019/213, inkom 2019-06-10)
- Motion om heltid som norm i Sölvesborgs kommun; Johanna Beijer och Janina Andersson, S (Dnr 2019/217, inkom 2019-06-10)
- Motion om att införa rökförbud på stränderna i Sölvesborg; Willy Söderdahl, V, (Dnr
2019/220, inkom 2019-06-14)
- Motion om kulturcentrum i Rådhuset; Jens Melander m.fl. S (Dnr 2019/258, inkom 201908-12)
BESLUT
Meddelandena läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

