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§ 286 Dnr 2018-000039 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Magnus Pettersson (S) och Roger Gardell (L) till 

att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 287 Dnr 2018-000675 109 

Medborgarförslag - Förslag om nya 
ordningsföreskrifter i kommunen 

Följande medborgarförslag lämnas om nya ordningsföreskrifter i Ronneby 

kommun: 

Sammanfattning  

Vill att kommun att ta tag i frågan genom att införa nya ordningsföreskrifter 

och det blir förbjudet att smälla på någon annan kväll än nyårsafton. Se 

denna artikel: 

https://www.aftonbladet.se/a/kagKXX?fbclid=IwAR3ZU6tBLYVlB1Aiy5I

W7PySlDr8cNGQB9f5vCyyFkRpwjgu0v90jsDaSIk  

Har även en namnlista som är underskriven av 188 personer, se: 

https://www.skrivunder.com/signatures/fyrverkeriforbud_ronneby_kommun

?s=56443487.        

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 

https://www.aftonbladet.se/a/kagKXX?fbclid=IwAR3ZU6tBLYVlB1Aiy5IW7PySlDr8cNGQB9f5vCyyFkRpwjgu0v90jsDaSIk
https://www.aftonbladet.se/a/kagKXX?fbclid=IwAR3ZU6tBLYVlB1Aiy5IW7PySlDr8cNGQB9f5vCyyFkRpwjgu0v90jsDaSIk
https://www.skrivunder.com/signatures/fyrverkeriforbud_ronneby_kommun?s=56443487
https://www.skrivunder.com/signatures/fyrverkeriforbud_ronneby_kommun?s=56443487
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§ 288 Dnr 2018-000684 109 

Medborgarförslag - Dags att bygga ny brandstation 

Följande medborgarförslag lämnas om att bygga en ny brandstation: 

Sammanfattning  

Nu är det dags att bygga en ny byggnad för räddningstjänsten (Brandstation). 

Vänta inte för länge. Bra plats är Viggenområdet.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 289 Dnr 2018-000016 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor ställts till 

dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 290 Dnr 2018-000014 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga interpellationer 

lämnats in till dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 291 Dnr 2018-000677 041 

Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2019, 
plan 2020-2021 och skattesats 2019 för Ronneby 
kommun  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP), Magnus 

Pettersson (S), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup 

(SD), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Willy Persson (KD), 

Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S), Anders Lund (M) och Anna 

Carlbrant (RP).  

________________ 
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§ 292 Dnr 2018-000585 041 

Budget 2019 plan 2020-2021 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen överlämnar förslag till budget 2019 plan 2020-2021 till 

kommunfullmäktige för beslut.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:  

 Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2019 ska 

vara 0,40 %, dvs en ökning med 0,05 %. 

 Internräntan ska justeras från nuvarande 1,75 % till 1,50 % för år 

2019 

 fastställa drift- och investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag 

 kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2019 med 

totalt 100 mkr. 

 kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

 Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2019 ska 

vara 0,40 %, dvs en ökning med 0,05 %. 

 Internräntan ska justeras från nuvarande 1,75 % till 1,50 % för år 

2019 

 fastställa drift- och investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 i 

enlighet med Alliansens förslag. 

 kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2019 med 

totalt 100 mkr. 

 kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2019 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP), Magnus 

Pettersson (S), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup 

(SD), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Willy Persson (KD), 

Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S), Anders Lund (M) och Anna 

Carlbrant (RP).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande: 

Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande förändring: 

- Den del i kommunstyrelsens förslag till budget 2019, plan 2020-2021 

som rör justerade arvoden för förtroendevalda och ersättning till 

partierna om totalt 2 000 000 kronor stryks och läggs till resultatet.  

Vidare yrkar Roger Fredriksson (M), under förutsättning att 

kommunstyrelsens förslag till budget 2019, plan 2020-2021 enligt ovan 

vinner, på att en höjning av de politiska arvodena till en kostnad om 

1 300 000 kronor prövas som ett tilläggsyrkande och särskild att-sats. Faller 

förslaget hänskjuts summan till resultatet i kommunstyrelsens förslag till 

budget 2019, plan 2020-2021.  

 

Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Willy Persson (KD), Tim 

Svanberg (C), Anders Lund (M) och Anna Carlbrant (oberoende, RP) yrkar 

bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.  

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till de Rödgrönas förslag till budget 2019, 

plan 2020-2021 med följande förändringar: 

- Finansieringen av labb under KS näringslivsenhet om 1 450 000 

kronor stryks. 

- Den anteckning som återfinns i de Rödgrönas förslag till budget 

2019, plan 2020-2021 (sida 20 av 27) och lyder ”Saxemara 

diskuteras i särskilt ärende” stryks. 

Peter Bowin (V) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Magnus 

Petterssons (S) yrkande.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 

budget 2019, plan 2020-2021.       
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Beslutsgång  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) låter meddela att han avser ställa de tre 

förslagen (Kommunstyrelsens, de Rödgrönas och Sverigedemokraternas) till 

budget 2019, plan 2020-2021 mot varandra. Vinner kommunstyrelsens 

förslag kommer sedermera Roger Fredrikssons (M) yrkande med anledning 

av justerade arvoden för förtroendevalda om totalt 1 300 000 kronor att 

prövas som ett tilläggsyrkande i en egen att-sats.       

 

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på 

kommunstyrelsens, de Rödgrönas och Sverigedemokraternas förslag till 

budget 2019, plan 2020-2021 och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs.  

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kontraproposition på de 

Rödgrönas och Sverigedemokraternas förslag till budget 2019, plan 2020-

2021 och finner att de rödgrönas förslag utgör motförslag till 

kommunstyrelsens. 

  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifall de Rödgrönas förslag till budget 2019, plan 2020-2021 

som motförslag till kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Sverigedemokraternas förslag till budget 2019, plan 

2020-2021 som motförslag till kommunstyrelsens förslag röstar nej.  

 

Omröstningsresultat 1 

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga B, avges nitton (19) ja-

röster, tretton (13) nej-röster, sjutton (17) avstår och ingen är frånvarande, 

varefter ordförande finner att de rödgrönas förslag till budget 2019, plan 

2020-2021 utgör motförslag till kommunstyrelsens förslag.       



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(84) 
2018-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Omröstningsresultat 2 

Den omröstning som begärts under propositionsordning 1 ska nu verkställas 

och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 2019, plan 

2020-2021 röstar ja. 

De som önskar bifalla de Rödgrönas förslag till budget 2019, plan 2020-

2021 röstar nej. 

 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga C, avges trettio 

(30) ja-röster, arton (18) nej-röster, en (1) avstår och ingen är frånvarande, 

varefter ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger 

Fredrikssons (M) yrkande om att 1 300 000 kronor fastställs för justerade 

arvoden till förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs. 

De som önskar bifalla Roger Fredrikssons (M) yrkande röstar ja. 

De som önskar avslå Roger Fredrikssons (M) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 3 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga D, avges 

sexton (16) ja-röster, femton (15) nej-röster, arton (18) avstår och ingen är 

frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 

Roger Fredrikssons (M) yrkande.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

 Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2019 ska 

vara 0,40 %, dvs en ökning med 0,05 %. 

 Internräntan ska justeras från nuvarande 1,75 % till 1,50 % för år 

2019 

 fastställa drift- och investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 i 

enlighet med bilaga 1 till detta protokoll. 
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 kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2019 med 

totalt 100 mkr. 

 kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2019. 

 

Reservationer  

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 

Sverigedemokraterna och Sune Håkansson (RP) reserverar mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 

Ekonomienheten 

AB Ronneby Industrifastigheter 

Ronnebyhus AB 

Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 293 Dnr 2018-000586 040 

Skattesats år 2019 

 

Sammanfattning  

I enlighet med 11 kap 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före 

oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 

ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 

Kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads 

utgång (11 kap 10 § kommunallagen).  

Bedömning 

I maj 2018 (§115) beslutade kommunfullmäktige att skatteväxla 45 öre till 

förmån för Region Blekinge från och med januari 2019. I övrigt oförändrad 

skattesats. Det innebär att skattesatsen år 2019 blir 21,91 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 

skattesatsen till 21,91 kronor för år 2019, d.v.s. 45 öre lägre än 2018 med 

anledning av skatteväxling till Region Blekinge.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 

21,91 kronor för år 2019, d.v.s. 45 öre lägre än 2018 med anledning av 

skatteväxling till Region Blekinge. 

Yrkanden 

Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21,91 kronor för år 2019, 

d.v.s. 45 öre lägre än 2018 med anledning av skatteväxling till Region 

Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 294 Dnr 2018-000628 001 

Förslag till ny politisk organisation  

 

Sammanfattning  

Förslag till ny politisk organisation överlämnas till kommunfullmäktige 

enligt bilaga med tillhörande text: 

Ronnebys politiska organisation består av kommunfullmäktig med 49 

ordinarie ledamöter, KF valberedning 13 ordinarie ledamöter och 13 

ersättare, Kommunstyrelse med  17 ordinarie ledamöter och 13 ersättare, 

Överförmyndarnämnd med 5 ordinarie ledamöter, Revision med 7 ordinarie 

ledamöter, resterande  nämnder  har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare 

och är Valnämnd, Utbildningsnämnd, Äldrenämnd, Socialnämnd, Miljö- och 

Byggnadsnämnd  Samt en nybildad Teknik-,Fritid- och Kulturnämnd.   

Den nybildade Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden är en sammanslagning av 

nuvarande Tekniska förvaltningen under Kommunstyrelsen och Fritid- och 

Kulturförvaltningen under Fritid- och Kulturnämnden. Den nybildade 

nämnden får i uppdrag att tillsammans med nuvarande 

förvaltningsorganisationer senast till kommunfullmäktige i september 2019 

presentera ett förslag till beslut på en förvaltningsorganisation för nämnden. 

Kommunstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och personalutskott på 8 

ledamöter vardera (varav presidiet ingår). I dessa utskott samt 

krisledningsnämnd (som utses av KF) är det personunion. Kommunstyrelsen 

utser också 5 ordinarie ledamöter varav 1 ordförande i vardera Miljö- och 

Energirådet, Näringslivsrådet och Folkhälsorådet samt 2 ordinarie ledamöter 

(från KS ledamöter) till Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå).  

Socialnämnden utser inom sig ett arbetsutskott med 5 ordinarie ledamöter 

och 5 ersättare.  Utbildningsnämnden, Äldrenämnden, Miljö-och 

Byggnadsnämnden och Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden utser inom sig 

ett beredningsutskott. Beredningsutskotten består av 5 ordinarie ledamöter 

från nämnden varav presidiet ingår.  Beredningsutskottet är enbart ett 

beredande organ till nämndens möten.  Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

utser också inom sig ett Kulturutskott på 5 ordinarie ledamöter varav en 

ordförande,  en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.  Presidiet 

behöver inte vara personunion med nämndspresidiet. Till Kulturutskottet kan 

nämnden delegera (via delegationsordning) att besluta om frågeställningar 

inom kulturområdet. Eftersom beredningsutskott och Kulturutskott är nya 

begrepp i organisationen kan ett förtydligande avseende arvoden vara på sin 

plats. För nämndspresidiet ingår beredningsutskottets möten i det fasta 
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arvodet.  För övriga ledamöter utgår sammanträdesarvode. I kulturutskottet 

utgår sammanträdesarvode till samtliga ledamöter. 

I organisationen ingår också rådgivande organ såsom Kommunala 

pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinder. Representanter 

till dessa väljs enligt respektive reglemente. 

De kommunala bolagen har 13 ordinarie ledamöter vardera och nomineras 

av kommunfullmäktige men väljs slutligen på bolagsstämmor i april/maj 

månad. 

I övrigt finns olika samverkansorgan eller förbund mellan kommun och 

region, räddningstjänst och andra aktörer. Representanter till dessa väljs i 

Kommunfullmäktige eller i annan ansvarig instans      

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny 

organisation. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att det inom valberedningen utses ett 

arbetsutskott  om tre personer som kan avgöra om det krävs att hela 

beredningen sammankallas för vissa specifika valärenden eller inte.  

Vidare yrkar Sune Håkansson (RP) på att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

skyndsamt arbeta fram ett nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet. 

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar avslag på Sune Håkanssons (RP) yrkande.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

av Sune Håkansson (RP) om att inom valberedningen utse ett arbetsutskott 

om tre personer, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige avslår 

detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

av Sune Håkansson (RP) om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta 

fram ett nytt reglemente för KPR, bifall mot avslag, och finner att 

fullmäktige avslår detsamma. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny organisation samt tillhörande 

text. Till detta protokoll bifogad bilaga 2.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Magnus Widén 

Kommunstrateg, Tommy Ahlquist 

Samtliga förvaltningschefer 

Samtliga nämnder  
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§ 295 Dnr 2018-000629 001 

Förslag till ny förvaltningsorganisation 

 

Sammanfattning  

Förslag till ny förvaltningsorganisation lämnas enligt bilaga.      

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny 

förvaltningsorganisation. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer förslag till ny förvaltningsorganisation. Till 

detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Magnus Widén 

Kommunstrateg, Tommy Ahlquist 

Samtliga förvaltningschefer 

Samtliga nämnder  
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§ 296 Dnr 2018-000577 040 

Äskande utbildningsförvaltningen efter tertial II 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-09-20 § 123 

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för genomförd 

budgetuppföljning Tertial 2. Prognosen visar ett underskott på ca -15 Mkr, 

som till största delen härrör från grundskolans Verksamhet och beror på 

minskade integrationsintäkter (10 Mkr). Även kostnaderna till fristående 

enheter har ökat mer än prognosticerat, liksom tilläggsbeloppet för särskilda 

behov. Kostnaderna för företagshälsan har också ökat. Budgeten har delvis 

balanserats upp pg a att reserven för ökade städkostnader inte behöver tas i 

anspråk. Färre kommunplacerade ger l 200 Tkr mindre än prognosticerat.       

Bedömning 

Åtgärder föreslogs vid Tertial l, men efter beslut i Kommunstyrelsen 

avvaktades redovisningen för Tertial 2. Sedan årsskiftet har ca 20-talet 

tjänster inte tillsätts eller har minskats i sysselsättningsgrad.       

Utbildningsnämndens beslut 2018-09-20 

Utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att låta 

Kommunfullmäktige fatta beslut om tilläggsanslag i enlighet med tidigare 

initierade ärende från Utbildningsnämnden 2018-05-19 ; Samt att tidigare 

äskanden justeras med ytterligare 1,2 Mkr. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

utbildningsnämndens framställan om att beviljas tilläggsanslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut  

Kommunfullmäktige avslår utbildningsnämnden framställan om att beviljas 

tilläggsanslag.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Förvaltningschef, Tobias Ekblad 

Ekonomienheten  
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§ 297 Dnr 2018-000515 101 

Ronnebyslingorna 

 

Sammanfattning  

Efter avslutad förundersökning av förslaget Byaslingan önskar Ronneby 

kommunbygderåd att Ronneby kommun går vidare med en ansökan till 

SydostLeader för ett genomförandeprojekt. Projektet ska då utvecklas kring 

rapporten Ronnebyslingorna.  

Bedömning 

Projektet går i korthet ut på att sätta samman och erbjuda ett antal utflykter 

av hög kvalité på landsbygden i hela Ronneby. I form av slingor med olika 

teman. Projektet kommer på ett bra sätt att stimulera turismutveckling i hela 

kommunen, lyfta sevärdheter, natur och kultur samt erbjuda en möjlighet att 

lyfta fram intressanta besöksmål exempelvis Vångområdet och Gribshunden. 

Samtidigt erbjuder projektet möjlighet till rekreation för kommuninvånarna 

och har en positiv påverkan när det gäller platsidentitet och stolthet. För ett 

bra resultat krävs lokal delaktighet, bra samverkan inom den kommunala 

organisationen, kreativt nytänkande och en fast förankring för fortsatt drift 

och utveckling. 

Detta är ett stort projekt som kommer att involvera flera enheter på 

kommunen. Viktigt är då att beslutet att genomföra ett sådant projekt noga 

förankras i organisationen och att tid kommer att avsättas för detta. 

Delaktighet kommer att krävas från Kommunikation och Turism, 

Näringslivsenheten, Fritid & Kultur och SUS. 

Projektansökan är inte skriven men total summa för genomförandet 

uppskattas till drygt 4 miljoner kronor, inkluderat en projektledartjänst. Till 

detta kommer arbetstid från anställd i Ronneby kommun och ideell tid från 

kommuninvånare.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun avser att som projektägare i nära samverkan med 

Ronneby kommunbygderåd, genomföra projektet Ronnebyslingorna. 

Projektansökan skrivs av Ronneby kommun utifrån rapporten 

Ronnebyslingorna.  

Vid ett positivt projektbeslut från SydostLeader ska styrgrupp sättas samman 

bestående av representanter från Kommunikation och Turism, 

Näringslivsenheten, Fritid & Kultur och SUS.  
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Ronneby kommun avser att i framtiden vara en del av fortsatt drift och 

utveckling av Ronnebyslingorna. I enlighet med det förslag för 

huvudmannaskap som ska utvecklas i projektet.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

Ronneby kommun som projektägare i nära samverkan med Ronneby 

kommunbygderåd, genomföra projektet Ronnebyslingorna. Projektansökan 

skrivs av Ronneby kommun utifrån rapporten Ronnebyslingorna.  

Vid ett positivt projektbeslut från SydostLeader ska en styrgrupp sättas 

samman bestående av representanter från kommunikation och turism, 

näringslivsenheten, fritid- och kulturförvaltningen och enheten för 

samordning, utveckling och sekretariat.  

Ronneby kommun avser att i framtiden vara en del av fortsatt drift och 

utveckling av Ronnebyslingorna. I enlighet med det förslag för 

huvudmannaskap som ska utvecklas i projektet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

Ronneby kommun som projektägare i nära samverkan med Ronneby 

kommunbygderåd, genomföra projektet Ronnebyslingorna. Projektansökan 

skrivs av Ronneby kommun utifrån rapporten Ronnebyslingorna.  

Vid ett positivt projektbeslut från SydostLeader ska en styrgrupp sättas 

samman bestående av representanter från kommunikation och turism, 

näringslivsenheten, fritid- och kulturförvaltningen och enheten för 

samordning, utveckling och sekretariat.  

Ronneby kommun avser att i framtiden vara en del av fortsatt drift och 

utveckling av Ronnebyslingorna. I enlighet med det förslag för 

huvudmannaskap som ska utvecklas i projektet. 

________________ 

Exp: 

Landsbygdsutvecklare, Ebon Kaisajuntti  

Ronneby kommunbygderåd 

Kommunikationsenheten 

Näringslivsenheten 

Fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 298 Dnr 2018-000516 019 

Landsbygdspolitiskt program, utvärdering och nytt 

 

Sammanfattning  

Kommunens Landsbygdspolitiska program är i år 10 år gammalt. Det har 

framkommit synpunkter på att programmet behöver skrivas om och förnyas. 

Programmets nuvarande handlingsplaner löper ut 2019.  

Bedömning 

Det vore lämpligt att arbeta fram ett nytt Landsbygdspolitiskt program och 

att göra det i samband med att de nuvarande handlingsplanerna löper ut. För 

detta arbete föreslås att tillsättas en tjänstemannagrupp med representanter 

från SUS, Tekniska, Kommun & Fritid, Näringsliv och Kommunikation & 

Turism. Arbetet leds och hålls samman av landsbygdsutvecklaren. Utarbetat 

förslag presenteras och får slutgiltig utformning efter synpunkter från 

politisk ledning. 

Arbetet med att ta fram nytt program och handlingsplaner påbörjas under 

andra halvan av 2019. För att arbetet med nya programmet ska få tillräcklig 

tid för såväl arbetsprocess som utvärderings- och förankringsprocess förslås 

att sluttid för de nuvarande handlingsplanerna skjuts fram till att gälla även 

2020.  

Förslag till beslut 

Nytt Landsbygdspolitiskt program ska arbetas fram enligt föreslagen modell.  

Gällandetid för nuvarande handlingsplaner skjuts fram till 2020 

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nytt Landsbygdspolitiskt 

program arbetas fram enligt föreslagen modell.  

 

Gällandetid för nuvarande handlingsplaner flyttas fram till 2020. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att nytt Landsbygdspolitiskt program arbetas 

fram enligt föreslagen modell.  

 

Gällandetid för nuvarande handlingsplaner flyttas fram till 2020. 

________________ 

Exp: 

Landsbygdutvecklare, Ebon Kaisajuntti  
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§ 299 Dnr 2018-000561 011 

Förlängning av länsgemensam Folkhälsopolicy 

 

Sammanfattning  

Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner, 

Länsstyrelsen, Region Blekinge och Landstinget Blekinge 2014, i syfte att 

skapa grunder för en långsiktig samverkan. Policyn gäller fram till årsskiftet 

2018-2019 och ska nu revideras. Förslag från samtliga organisationer är att 

förlänga folkhälsopolicyn i ytterligare 2 år.  

 

Bakgrund 

Det gemensamma folkhälsoarbetet har under perioden letts av en regional 

styrgrupp bestående av representanter på högsta beslutande 

tjänstemannanivå från samtliga kommuner, Landstinget Blekinge, 

Länsstyrelsen och Region Blekinge. En arbetsgrupp av tjänstepersoner från 

samtliga organisationer har arbetat på uppdrag av styrgruppen. 

 

Syftet med en förlängning av Blekinges Folkhälsopolicy är möjligheten att 

beakta de nationella utredningar och strategier som är aktuella, exempelvis 

SKLs strategi för hälsa och statens offentliga utredning om en samordnad 

utveckling för god och nära vård. Det behövs också mer tid till diskussion av 

de åtgärdsförslag som Blekingekommissionen har lagt fram.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår  

Kommunfullmäktige besluta 

 

att förlänga folkhälsopolicyn till att gälla under de kommande 2 åren dock 

längst 31/12-20. Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av 

Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona 

kommun, Karlshamns kommun, Olofström kommun och Sölvesborgs 

kommun.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga folkhälsopolicyn 

till att gälla under de kommande 2 åren dock längst 31/12-20. Beslutet gäller 

under förutsättning av likalydande beslut fattas av Landstinget Blekinge, 

Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamns 

kommun, Olofström kommun och Sölvesborgs kommun. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige förlänger folkhälsopolicyn till att gälla under de 

kommande 2 åren dock längst 31/12-20. Beslutet gäller under förutsättning 

av likalydande beslut fattas av Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen 

Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, 

Olofström kommun och Sölvesborgs kommun. 

________________ 

Exp: 

Folkhälsosamordnare, Sofie Ceder 

Landstinget Blekinge 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Region Blekinge 

Karlskrona kommun 

Karlshamn kommun 

Olofström kommun  

Sölvesborg kommun  
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§ 300 Dnr 2018-000132 101 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare 

 

Sammanfattning  

Förändringar i Kommunallagen 2015 anger att fullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter 

som utförs av privatas utförare. Syftet med förändringarna är att förbättra 

uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 

privata utförares verksamhet. 

 

Sammanfattningsvis ställer förändringar följande krav på kommuner, 

landsting och regioner: 

 De ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs 

av en privat utförare och detta arbete ska vara strategiskt och 

systematiskt 

 De ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 

allmänheten att få insyn 

 De ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i 

verksamhet som de överlämnar till privata utförare 

 De ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod 

med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata 

utförare 

 De har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan 

välja mellan olika utförare 

 

Ett förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs 

av privata utförare i Ronneby kommun 2015-2018 är framtaget. Eftersom 

varje nämnd och bolagsstyrelse, utifrån programmet, ska anta en egen plan 

för uppföljning och följa upp denna är det viktigt att det finns någon utsedd 

funktion som ansvarar för detta arbete i förvaltningen/ bolaget. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 91/2018 att skicka förslaget 

till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
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utförare i Ronneby kommun 2015-2018 på remiss till samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser för svar senast i juni 2018. 

 

Svar har inkommit från följande nämnder och bolagsstyrelser: 

Äldrenämnden, Socialnämnden, Fritid- och kulturnämnden, 

Utbildningsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Ronnebyhus och 

ABRI. Nedan återges en sammanfattning av svaren. 

 

Äldrenämnden menar att uppföljning av verksamhet ska ske så likartat som 

möjligt oberoende av vem som utför. Vidare har förvaltningen redan klart för 

sig vad syftet med uppföljningarna är. Rutiner finns inarbetade. 

 

Socialnämnden föreslår att programmet för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare införs som en stående kontroll i 

internkontrollplanen. 

 

Fritid- och kulturnämnden bedömer att man inte är berörd då man inte har 

någon egen upphandling av tjänst och har inget att erinra mot förslaget. 

 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom liggande förslag. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot det förelagda förslaget.  

 

AB Ronnebyhus har inte något att erinra mot programmet.  

 

ABRI har inget att erinra mot förslaget. Man har dock önskemål om att 

koncerngemensamma mallar upprättas för den årliga planen avseende 

uppföljning av tecknade avtal och åtgärdsplan. 

Bedömning 

Remissrundan bland nämnder och bolagsstyrelser har i stort inneburit att de 

ställer sig bakom förslaget ”Program för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare”. Ett antal värdefulla tips har 

framkommit hur kommunen kan arbeta vidare för att få till ett gemensamt, 

enhetligt arbetssätt. Det är av största vikt att det fortsatta arbetet, efter beslut 

om programmet, samordnas för att få till samsyn och gemensamma rutiner.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till ”Program för uppföljning och 

insyn av verksamhet som utförs av privata utförare”.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ”Program 

för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare”. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till ” ”Program för uppföljning och 

insyn av verksamhet som utförs av privata utförare”. Till detta protokoll 

bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Magnus Widén 

Samordnings- och utvecklingschef, Anna-Karin Sonesson 

Samtliga förvaltningar  

Samtliga bolag 
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§ 301 Dnr 2017-000502 001 

Framtidens skolor - inriktningsbeslut 

 

Sammanfattning  

Dennis Robertéus, VD AB Ronneby Industrifastigheter, presenterar två 

förslag till idrottshall i anslutning till den nya skolan som planeras i kv. 

Svarven.  

 

Sammanfattning av ytor: 

Bruksarea med läktare 2 226 Kvm (2 714 Kvm) 

Bruksarea utan läktare 2 130 Kvm (2 616 Kvm) 

Skillnad i bruksarea                 96 Kvm      (98 Kvm) 

Sammanfattning av kostnadskalkyl: 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna presenterat 

alternativ 1 enligt nedan, en idrottshall med läktare till en kostnad om 

39 058 000 kronor. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner presenterat alternativ 1 enligt nedan, en 

idrottshall med läktare till en kostnad om 39 058 000 kronor. 

 

________________ 

Exp: 

VD AB Ronneby Industrifastigheter, Dennis Robertéus  

Kommunstrateg, Tommy Ahlquist  

Projektledare, Monica Sjövind  
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§ 302 Dnr 2018-000621 259 

Samverkansavtal GC-väg väg 27 Viggen 

 

Sammanfattning  

Verksamhetsområdet Viggen delas av Riksväg 27 och behovet att kunna ta 

sig gående eller med cykel till de olika butikerna är efterfrågad.  

För att kunna anlägga passagen över riksväg 27 behövs ett samverkansavtal 

och bevakningsuppdrag gällande kostnadsfördelning och anasvarfördelning.  

Bedömning 

Syftet med detta samverkansavtal och bevakningsuppdrag är att reglera 

respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.  

 

Verksamhets- och handelsområdet Viggen expanderar på ömse sidor om rv 

27 i Ronneby. För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för 

gående och cyklister planerar kommunen att bygga ut gång- och cykelväg 

utmed delar av det kommunala vägnätet i området. Planerat gång- och 

cykelstråk förbättrar även tillgängligheten till och från befintlig busshållplats 

vid Västervägen. Då verksamhetsområdet ligger på båda sidor om rv 27 

finns behov av en passage över vägen, för vilken Trafikverket är väghållare, 

i anslutning till befintlig cirkulationsplats. Åtgärden avses byggas med stöd 

av detaljplan.  

 

Behovet av förbindelser till och från Viggenområdet har utretts inom ramen 

för en åtgärdsvalsstudie ”Utredning av cykel och kollektivtrafik till och från 

Viggenområdet, Ronneby kommun”, TRV 2017/86629. I åtgärdsvalsstudien 

konstateras att det finns behov av en säker passage i plan över rv 27 med 

lämplig lokalisering i anslutning till befintlig cirkulationsplats. 

 

Åtgärden som berör statlig infrastruktur utförs som ett bevakningsuppdrag, 

vilket innebär att den projekteras och byggs av Kommunen och bevakas av 

Trafikverket. Kommunen ska ta fram en förprojektering för åtgärden som 

ska godkännas av Trafikverket innan en mer detaljerad projektering tas fram. 

För den del som berör statlig infrastruktur, rv 27 inklusive berört vägområde, 

bevakas projektet av Trafikverket 
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Trafikverket står för Kommunens nedlagda kostnader för projektering och 

byggnation av åtgärden (passagen) som berör statlig infrastruktur, rv 27 

inklusive berört vägområde. 

Kommunen ska stå för samtliga nedlagda kostnader för Trafikverkets 

bevakning av åtgärden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna samverkansavtal och 

bevakningsuppdrag med Trafikverket. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

samverkansavtal och bevakningsuppdrag med Trafikverket. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal och bevakningsuppdrag 

med Trafikverket. Till detta protokoll bifogad bilaga 5. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef, Anna Hansen 

Mark- och projektansvarig, Daniel Camenell 
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§ 303 Dnr 2018-000344 310 

Övertagande av huvudmannaskap - Aspans 
samfällighet 

 

Sammanfattning  

Önskemål har inkommit genom skrivelse från Aspans samfällighetsförening, 

att kommunen ska ta över ansvaret för vägar inom Aspan. För att kunna ta 

över vägar inom Aspan kommer det att krävas detaljplaneändring då 

huvudmannaskapet för allmän platsmark där vägar ingår är enskilt. Före en 

detaljplaneändring har skett kan inget övertagande ske. Det krävs vidare 

utredning utöver detaljplanearbete för att belysa kostnader och ansvar innan 

man tar beslut i frågan.  

Bedömning 

Aspans samfällighetsförening har ansökt om att Ronneby kommun ska ta 

över de vägar som föreningen förvaltar inom Aspan. Vägsamfälligheten är 

bildad 1958 i en lantmäteriförrättning enligt enskilda väglagen. År 2000 

ombildades den till Leråkra GA:3 med stöd av anläggningslagen. Då fick 

samfälligheten en modern konstellation med styrelse och uppdaterade 

stadgar. Under åren från det första bildandet till dagens datum har ett antal 

fastigheter anslutits till föreningen. Samfällighetsföreningen har en god 

ekonomi och sparat kapital. Samfällighetsföreningen ses som väl 

fungerande. Om en styrelse inte fungerar eller kan konsteleras finns det 

möjlighet att få en syssloman utsedd av Länsstyrelsen. Sysslomannen 

ansvarar för föreningens skötsel och ekonomi och därmed kan föreningen 

fungera även om det inte finns en styrelse som kommer från de delägande 

fastigheterna.   

  

Huvudmannaskapet för väghållning (allmän platsmark) regleras i detaljplan 

där sådan finns. På Aspanområdet finns detaljplan där huvudmannaskapet är 

enskilt. Det innebär att vissa befintliga vägar (Sandviksvägen, Aspanvägen 

och Norra Nabbenvägen) sköts av Aspans samfällighetsförening. För de nya 

exploateringarna som sker på Aspan ska exploatörerna svara för all 

nödvändig utbyggnad av infrastruktur som ex vägar, el och VA. För vägarna 

ska gälla att samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning ska bildas. 

För den nya exploateringen på Vårvägen är en gemensamhetsanläggning för 

väg under bildande hos Lantmäteriet. Kostnaden är hittills uppe i 180 000 

kronor. Slutlig kostnad för bildande av gemensamhetsanläggning är beräknat 

till 225-250 000. Delar av vägar inom Leråkra 2:21 sköts av markägarna och 
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enligt gällande detaljplan föreslås de skötas på samma sätt även i framtiden. 

Detaljplanen ger utrymme för breddning av befintliga vägar.  För att 

kommunen ska kunna bli huvudman över enskild väg som inte omfattas av 

detaljplan krävs att fastighetsrättsliga frågor löses genom avtal.  

 

För att kunna ta över vägar inom Aspan kommer det att krävas 

detaljplaneändring då huvudmannaskapet för allmän platsmark där vägar 

ingår är enskilt. Före en detaljplaneändring har skett kan inget övertagande 

ske.  

 

Enskilda vägars standard 

 

Ofta har enskilda vägar en lägre standard såsom grusvägar än motsvarande 

kommunala vägar. En lokalt anpassad standard är en av fördelarna med 

enskild vägförvaltning. Fastighetsägarna bestämmer i samråd vad som är rätt 

nivå för just deras område och det finns sällan incitament att anlägga en väg 

med högre standard än vad som upplevs som nödvändigt. En kommun är 

däremot skyldig att upprätthålla en likvärdig standard i likvärdiga områden, 

vilket lämnar mindre utrymme för lokal variation. Kravet på vägstandard 

tenderar att öka när kommunen är väghållare, jämfört när motsvarande vägar 

förvaltas enskilt. Kommunen har ingen formell skyldighet att ta över 

enskilda vägar och har möjlighet att ställa krav på godtagbar standard vid ett 

eventuellt övertagande.  

 

Konsekvenser om kommunen tar över? 

 

Om kommunen tar över väghållaransvaret innebär detta större möjligheter 

att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhets- och miljömål som 

finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan göra investeringar 

för ökad trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet.  

 

För att ändra huvudmannaskapet för vägar från enskilt till kommunalt utan 

att ta över en stor underhållsskuld så krävs det att utredning görs om vilken 

standard som ska gälla vid ett eventuellt övertagande. Vissa vägar kan 

behöva genomgå upprustning. En utredning bör innehålla följande: 
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Vilka resursbehov finns för att kunna genomföra ett övertagande  

Ekonomisk bedömning av kostnader för övertagandeprocessen  

Detaljerad övertagandeprocess med tidplan  

Fördjupad utredning av vägstandard och lägsta standard vid övertagande  

Förslag till finansiering vid eventuell upprustning  

Utredning av ökade driftskostnader  

 

Om kommunen tar över huvudmannaskapet för vägar, upphävs den tidigare 

gemensamhetsanläggningen och samfälligheten upplöses och fråntas 

ansvaret för vägen. Vägsamfälligheten skall upplösas enligt vissa formkrav 

med fördelning av eventuella skulder eller tillgångar till andelsägarna. Detta 

är formellt en parallell process och kräver en dialog med vägföreningar och 

fastighetsägare. Det krävs en lantmäteriförrättning för att avsluta en 

gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening kopplad till denna. 

Dessutom krävs att den enskilda väghållaren redovisar ett enligt stadgarna 

gällande beslut om att föreningen/samfälligheten ska verka för att 

kommunen ska ta över som väghållare. Uppskattad kostnad för upphävande 

av gemensamhetsanläggning ca 200 tkr. 

 

Det finns även ekonomiska aspekter att ta hänsyn till vid ett kommunalt 

övertagande. Ett enskilt vägnät, som inte underhållits ordentligt, kan stå inför 

ett omedelbart investeringsbehov. Frågan uppstår då om det är rimligt att 

kommunens alla skattebetalare skall stå för de kostnader, som lokala 

fastighetsägare kanske har skjutit framför sig under många år för att istället 

prioritera en låg årsavgift. 

 

En viktig förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande är att 

nödvändiga åtgärder kan finansieras. Kostnaderna för övertagandet kan delas 

in i engångskostnader och löpande kostnader. Exempel på engångskostnader 

är upprustnings- och detaljplanekostnader och löpande kostnader är 

exempelvis drift- och underhållskostnader. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har under lång tid föreslagit en generell 

vägförvaltningsavgift som tas ut av alla fastighetsägare, i utbyte mot 

generellt lägre kommunalskatt, men något lagförslag har aldrig blivit följden. 

Det finns sålunda inget instrument för en kommun att bli kompenserad för 

ökade kostnader för drift och underhåll av gator och vägar, utan 

finansieringen sker uteslutande via skattsedeln. 
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Slutsats  

 

Det ekonomiska behovet för ett kommunalt övertagande av enskild allmän 

platsmark kan delas upp i två delar, engångskostnader och ökade löpande 

kostnader. Engångskostnaderna består utav upprustningskostnad för vägar, 

administrativa kostnader, detaljplanekostnader och förrättningskostnader. De 

ökade löpande kostnaderna är drift och underhållskostnader för de utökade 

underhållsområdet som övertagandet medför. För att ändra 

huvudmannaskapet till kommunalt utan att ta över en stor underhållsskuld så 

krävs det att vissa vägar genomgår en upprustning. En eventuell 

upprustningskostnad för vägarna inom Aspan motsvarar vägföreningarnas 

underhållsskuld. Med bra ekonomi i föreningens kassa kan föreningen 

upprusta vägarna till den standard som kommunen skulle kräva för ett 

eventuellt övertagande. Därför finns argument för att underhållsskulden helt 

eller delvis skulle kunna finansieras av samfällighetsföreningen. Utöver 

upprustningskostnaderna tillkommer administrativa kostnader för 

detaljplanearbete och omförrättning av vägföreningarna. De administrativa 

kostnaderna för att ändra huvudmannaskapet i en detaljplan med allmän 

platsmark uppskattas till 150 tkr. Förrättningskostnaden för omförrättning av 

en vägförening uppskattas till 200 tkr. Till det ska läggas att kommunen 

under 2018-2019 lägger uppskattningsvis ca 250 tkr på att bilda ny 

gemensamhetsanläggning för Vårvägen. Utöver ovan nämnda 

engångskostnader tillkommer även ökade löpande kostnader för drift och 

underhåll eftersom kommunen får ett utökat driftområde. De ökade löpande 

kostnaderna är en kostnad som kommer att finansieras av skattekronan. 

Sammanlagd drift och underhållskostnad för de enskilda vägarna inom 

Aspan är inte beräknad. Före ett eventuellt övertagande beslutas krävs en 

kostnadsutredning samt en utredning kring vilken standard som ska krävas 

vid ett eventuellt övertagande och därtill vem som bekostar vad.  

 

Principiell konsekvens: Ett kommunalt övertagande av en enskild väg 

innebär ett antal principiella frågeställningar inför framtiden. Ska kommunen 

efter önskemål ta över andra liknande vägar?  

 

Slutsats: För att kunna ta över vägar inom Aspan kommer det att krävas 

detaljplaneändring då huvudmannaskapet för allmän platsmark där vägar 

ingår är enskilt i den aktuella planen. Före en detaljplaneändring har skett 

kan inget övertagande ske. Fortsätta utredningar krävs om ett övertagande 

ska vara aktuellt.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att inte inleda process att ta över vägar 

inom Aspan.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte inleda process att ta 

över vägar inom Aspan. 

 

Deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv 

Jan-Eric Wildros (S). 

 

Yrkanden 

Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige inleder ingen process för att ta över vägar inom Aspan.  

________________ 

Exp: 

Exploateringschef, Anna Hansen  

Aspans samfällighetsförening 
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§ 304 Dnr 2018-000566 210 

Uppdrag utbyggnadsplan för 
handel/verksamhetsområden 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun behöver förstärka sitt strategiska arbete med framtagandet 

av en utbyggnadsplan för framtida handel och verksamhetsområden.  

Bedömning 

Ronneby kommun växer och det skapas nya etableringar och bostäder i en 

hög takt. För bostäder finns det en hel del planlagd mark kvar samt att 

arbetet med att ta fram nya detaljplaner för bostäder pågår. Gällande 

etableringsmark ser förhållandet sämre ut. Detaljplanen för östra infarten 

beräknas klar runt årsskiftet och likadant för detaljplanen för viggen norra. 

Båda dessa detaljplaner är i princip redan helt bokade att företag som vill 

etablera sig. För att möta detta behov och skapa en strategi för framtiden är 

det viktigt att ta fram nya områden och att se över befintliga för att fortsatt 

kunna erbjuda etableringsmark.  

  

För bostadsområdet har man under 2018 tagit fram dels ett 

bostadsförsörjningsprogram och därefter en utbyggnadsplan för bostäder. Ett 

liknade arbete behöver göras för handel och verksamhetsområden. En 

utbyggnadsplan ska kunna svara på följande: 

 

- Vilka befintliga områden som finns i kommunen 

- Var förtätning kan ske 

- Vilka områden som är handelsinriktade respektive 

verksamhet/industriinriktade 

- Var de nya områdena finns 

- Vilken ordning man ska bygga ut. Prioritering.  

 

Utbyggnadsplanen är levande och kommer att behöva aktualitetsprövas 

rimligen varje år.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta ge miljö- och byggnadsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram en utbyggnadsplan för handel/verksamhetsområden.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en utbyggnadsplan för 

handel/verksamhetsområden. 

Yrkanden 

Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram 

en utbyggnadsplan för handel- och verksamhetsområden. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Anders Karlsson 

Exploateringschef, Anna Hansen  
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§ 305 Dnr 2018-000614 253 

Ronneby 22:1, försäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Anders Nöjd har ansökt om att få köpa mark på Viggenområdet för att 

etablera sin butik Gamla Jernboden på området. Tomten som är aktuell är ca 

16 000 kvm stor och möjliggör utveckling av butiken.  

Bedömning 

För att kunna vidareutveckla butik Gamla Jernboden önskar Anders Nöjd 

köpa mark på Viggenområdet. Den tomten som önskas köpa är ca 16000 

kvm stor. Samtidigt som planerna för Gamla Jernboden gäller för 

Viggenområdet, så pågår vidareutvecklingen av den tomten som Anders 

Nöjd idag äger på Karlshamnsvägen. Detaljplaneändring är på gång för att 

möjliggöra handel/dagligvaruhandel där. 

 

Gällande för Viggenområdet är markpris på 80 kr/kvm samt tillkommande 

lantmäteriförrättningskostnad. Förslag till köpekontrakt finns upprättat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt. Till detta protokoll 

bifogad bilaga 6. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef, Anna Hansen 

Köparen 
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§ 306 Dnr 2018-000436 253 

Listerby 16:54, ansökan köp del av  

 

Sammanfattning  

Johanna Thorildsson och Joakim Bolin har ansökt om att få köpa del av 

Listerby 16:54 för att bygga permanentbostadshus. Aktuellt område ligger 

utmed Slättanäsvägen och dessutom utanför detaljplan. Förutsättningarna för 

bebyggelse på platsen är goda genom kommunalt VA och lämpliga 

markförutsättningar.  

Bedömning 

Markområdet som önskas förvärvas ligger utmed Slättanäsvägen och är ett 

äng/betesmarksområde. Det finns ingen avstyckad tomt varpå 

fastighetsbildning krävs som om det blir aktuellt bekostas av köparen. 

Sökande önskar bygga permanentbostadshus på tomten. Tomten angränsar 

till befintlig bebyggelse och lämplig tomtstorlek att avstycka är ca 1500-

2000 kvm. Kommunalt VA finns i vägområdet. Några skydd i form av ex 

biotopskydd eller annan skyddsvärdnatur finns inte på platsen. 

 

Området berörs inte av detaljplan men har tidigare varit föremål för förslag 

till detaljplan. Området borttogs från detaljplan genom regeringsbeslut från 

2004 (se underlag). Där anfördes bland annat att området är av karaktären 

fritidsbebyggelse. Då området idag inte är planlagt kan man pröva 

möjligheten till bebyggelse med permanentbostadshus genom 

förhandsbesked.  

 

Ärendet föreslås fortsätta genom att sökanden ges möjlighet att söka 

förhandsbesked på egen bekostnad för nybyggnation. Vid positivt 

förhandsbesked kan kommunen sälja marken. Detta hanteringssätt för att inte 

sälja mark som inte kan bebyggas. Processen blir något längre för sökande 

men tryggare. Ett inriktningsbeslut om försäljning bör tas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta om inriktningsbeslut att sälja del av 

Listerby 16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för nybyggnation.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta om inriktningsbeslut 

att sälja del av Listerby 16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för 

nybyggnation. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L).      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner inriktningsbeslut om att sälja del av Listerby 

16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för nybyggnation. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef, Anna Hansen 

Sökanden  
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§ 307 Dnr 2018-000557 303 

Anhållan om införlivande av fastigheter i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, 
Kuggeboda 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik har ansökt om utökning av verksamhetsområde för 

fastigheter i Kuggeboda gällande vatten och spillvatten.  

Bedömning 

Ronneby Miljö & Teknik anhåller om att införliva fastigheterna Kuggeboda 

4:40, 4:41, 4:43, 4:50, 4:56 i verksamhetsområde för vatten. Fastigheterna 

Kuggeboda 4:40, 4:41, 4:42, 4:43, 4:48, 4:49, 4:50, 4:51, 4:56, 4:57, 4:58 i 

ansöks om införlivande i verksamhetsområde för spillvatten. 

I området är idag sex utav fastigheterna redan påkopplade på det kommunala 

spillvattennätet via en VA-förening och ytterligare två har ansökt om att få 

koppla in sig på vatten och spillvattenledningarna. Området ligger inom 100 

meter från nuvarande verksamhetsområde för spillvatten och för vatten är 

sex utav fastigheterna redan med i verksamhetsområdet. I underlaget finns 

kartor där berörda fastigheter är markerade.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 

besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta utöka verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten i Kuggeboda enligt underlag..  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Kuggeboda enligt underlag. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige införlivar fastigheterna Kuggeboda 4:40, 4:41, 4:43, 

4:50, 4:56 i verksamhetsområde för vatten samt fastigheterna Kuggeboda 

4:40, 4:41, 4:42, 4:43, 4:48, 4:49, 4:50, 4:51, 4:56, 4:57 och 4:58 i 

verksamhetsområde för spillvatten. Till detta protokoll bifogad bilaga 7. 

 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef, Anna Hansen 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Jörgen Holmström 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 308 Dnr 2018-000563 346 

Anläggningsavgift för camping 

 

Sammanfattning  

Miljöteknik kommer inom en snar framtid att behöva ta ut anläggningsavgift 

för campingverksamhet gällande vattentjänsterna vatten och spillvatten. I 

och med detta har det uppstått ett problem då denna typ av verksamhet inte 

är reglerad i vår nuvarande taxa. Hur tar vi ut anläggningsavgift? 

Miljötekniks förslag tillanläggningsavgift är att vi använder oss av 

beräkningssättet som är med i Miljötekniks förslag till ny taxa. I förslaget så 

baseras anläggningsavgiften på följande parametrar 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt 

campingfastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 50 000 kr 62 500 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df, 50 000 kr 62 500 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 60,38 kr 75,48 kr 

d) en avgift per lägenhet 20 758 kr 25 948 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för  

Df upprättats. 17 500 kr 21 875 kr 
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Förslaget säger följande om hur antalet lägenheter skall beräknas för 

campingverksamhet: 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller 

därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 

(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök 

eller tillgång till kök, och som är ansluten till V och S, som en lägenhet. 

För campingplatser med egen anslutning till V och S räknas 2 platser 

som en lägenhet. För övriga campingplatser och campingstugor, utan 

egen anslutning till V och S, räknas 4 uppställningsplatser eller stugor 

som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam 

servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal 

m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 

lägenhet.  

 

Enligt detta förslag så begränsas kostnaden för tomtyteavgiften enligt 

följande: 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan 

av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för 

Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

 

Då campingen skall ha vattentjänsterna vatten och spillvatten reduceras 

kostnaderna 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d och 5.1e i förslaget enligt följande 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 

ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
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Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) 

respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande 

anläggningsavgift för camping: 

 

1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt 

campingfastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 50 000 kr 62 500 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df, 50 000 kr 62 500 kr 
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c) en avgift per m2 tomtyta 60,38 kr 75,48 kr 

d) en avgift per lägenhet 20 758 kr 25 948 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för  

Df upprättats. 17 500 kr 21 875 kr 

 

Förslaget säger följande om hur antalet lägenheter skall beräknas för 

campingverksamhet: 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller 

därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 

(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök 

eller tillgång till kök, och som är ansluten till V och S, som en lägenhet. 

För campingplatser med egen anslutning till V och S räknas 2 platser 

som en lägenhet. För övriga campingplatser och campingstugor, utan 

egen anslutning till V och S, räknas 4 uppställningsplatser eller stugor 

som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam 

servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal 

m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 

lägenhet.  

 

Enligt detta förslag så begränsas kostnaden för tomtyteavgiften enligt 

följande: 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan 

av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för 

Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

 

Då campingen skall ha vattentjänsterna vatten och spillvatten reduceras 

kostnaderna 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d och 5.1e i förslaget enligt följande 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 

ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 
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En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) 

respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer följande anläggningsavgift för camping: 

 

1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, samt 

campingfastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 50 000 kr 62 500 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df, 50 000 kr 62 500 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 60,38 kr 75,48 kr 

d) en avgift per lägenhet 20 758 kr 25 948 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för  

Df upprättats. 17 500 kr 21 875 kr 

 

Förslaget säger följande om hur antalet lägenheter skall beräknas för 

campingverksamhet: 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller 

därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea 

(BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök 

eller tillgång till kök, och som är ansluten till V och S, som en lägenhet. 

För campingplatser med egen anslutning till V och S räknas 2 platser 

som en lägenhet. För övriga campingplatser och campingstugor, utan 

egen anslutning till V och S, räknas 4 uppställningsplatser eller stugor 

som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam 

servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(84) 
2018-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 

lägenhet.  

 

Enligt detta förslag så begränsas kostnaden för tomtyteavgiften enligt 

följande: 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan 

av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för 

Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

 

Då campingen skall ha vattentjänsterna vatten och spillvatten reduceras 

kostnaderna 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d och 5.1e i förslaget enligt följande 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna 

ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b)  30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 
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För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) 

respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Conny Miketinac 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Jörgen Holmström 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 309 Dnr 2018-000600 040 

Anhållan om utökad investeringsram 2018 Ronneby 
Miljö & Teknik AB 

 

Sammanfattning  

Utökad investeringsram från 40Mkr till 56Mkr för fiber avdelningen. 

Samråd 

Samråd har skett inom ledningsgruppen. 

Ronneby Miljö & Tekniks styrelse har tagit beslut om att gå vidare till 

KSAU för beslut. 

Motiv till ställningstagande/förslag till beslut 

Målet 90% till 2020 kommer inte att kunna nås som planerat under Q1-Q2 

2019 om dessa pengar inte blir tillgängliga.  

För 2017 hade fiberavdelningen en investeringsram på 90Mkr, det togs 

byggbeslut för dessa 90Mkr. På grund av förseningar i många projekt nådde 

investeringarna för 2017 endast upp till 75Mkr. Under 2018 kommer de 

projekt att genomföras som inte hanns med under 2017 samt de projekt som 

ryms under den beviljade investeringsramen på 40Mkr för 2018. Detta gör 

att de återstående 15Mkr som inte användes under 2017 behöver bli 

tillgängliga för 2018. 

Projektetableringsfasen har blivit godkänd av KF som nästa steg i att 

undersöka möjligheterna att nå de sista 10%. Projektet beräknas pågå under 

4-6 månader och kostnaden beräknas till 3-4Mkr. Av dessa 3-4Mkr räknar vi 

jobba ihop 1Mkr under återstående del av 2018.      

Förslag till beslut 

Utökad investeringsram från 40Mkr till 56Mkr under 2018 för fiber 

avdelningen. 

Kostnader och finansiering 

Utökade kostnader för upplåning av 16Mkr till      
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Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande: 

- Ronneby Miljö & Teknik AB beviljas utökad investeringsram om 

1 000 000 kronor för 2018. Finansiering sker via extern upplåning.  

- De 15 000 000 kronor som inte användes 2017 förs över till 

innevarande år. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Ronneby Miljö & Teknik AB beviljas utökad investeringsram om 

1 000 000 kronor för 2018. Finansiering sker via extern upplåning.  

- De 15 000 000 kronor som inte användes 2017 förs över till 

innevarande år. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Olof Lindqvist  

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 310 Dnr 2018-000504 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag 
oktober 2018 

 

Sammanfattning  

Återrapporteringen av KF beslut som lett till uppdrag april 2018 var uppe i 

kommunfullmäktige den 20 juni och kommunstyrelsen fick då följande 

uppdrag. 

”Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta rutiner så att 

kommunfullmäktiges beslut effektueras inom den tid som har beslutats. 

Detta ska redovisas vid nästa redovisning.” 

Sedan Stratsys började användas 2015 har en lathund/användare manual 

samt rutin/arbetsgång funnits på Stratsys startsida. Båda har nu uppdaterats 

för att tydliggöra för användarna. 

Arbetsgång/rutin 

1. Kommunfullmäktige delar ut uppdrag efterhand på sina 

sammanträden. 

2. Protokoll skrivs och justeras. 

3. Beslutet expedieras till nämn/bolag. 

4. Kommunsekreteraren skickar protokollet i wordformat till utredare. 

5. Utredaren lägger in uppdraget och ansvarig person i Stratsys.  

Protokollet läggs även in som en dokumentfil, vilket gör det möjligt för 

ansvarig person att läsa beslutet i sin helhet. 

Ett mail skickas till ansvarig person med information om att ett nytt 

uppdrag/beslut ligger i Stratsys. 

6. 15 dagar innan slutdatum (1 oktober/1 april) skickas ett mail som en 

påminnelse att nu är det dags att rapportera status och göra en 

kommentar. 

7. På slutdatum kommer ett nytt påminnelsemail. 

8. Efter slutdatum kommer återigen ett påminnelsemail. 

9. Ca 14 dagar efter slutdatum upprättas en rapport med status och 

kommentarer. 
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10. Rapporten skickas till kommundirektören och förvaltningscheferna i 

chefsgruppen. 

11. Återrapporteringen läggs som ett ärende i ciceron och förs upp i 

KSAU, KS och KF. 

 

Lathund  

Innehåller tydliga anvisningar att beskriva Vad som har gjorts och Hur det 

har genomförts. Har ärendet inte påbörjats eller slutförts i tid så ska en 

förklaring finnas med om Varför och en tidsplan anges. 

http://stratsys.ronneby.se/Lathund_for_anvandare_i_styrmodellen_aterrappo

rterande_uppdrag_i_Stratsys_180830.docx 

I god tid (2018-09-04) skickades ”Lathund” och ”arbetsgång” via mail till 

samtliga personer som ska återrapportera uppdrag till KF. 

Tre gånger per termin erbjuds dessutom utbildning för nya användare eller 

för de som vill repetera sin kunskap i Stratsys. 

  

Återrapportering oktober 2018 

I bifogad sammanställning bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige 

beslut som är tagna under 2010 – augusti 2018 och som resulterat i ett 

uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig. 

Uppgiftslämnaren skriver en analys om vad som har gjorts i ärendet och hur 

det har genomförts och bedömer status ”ej påbörjad”, ”påbörjad”, ”klar”. 

Har ärendet inte påbörjats eller slutförts i tid så ska en förklaring samt en 

tidsplan anges. 

Bedömning 

Kategori Ärende  Ej 

påbörjad 

Påbörjad  
Klar 

Budget 1  1  

Övriga 

beslut 

64 11 24 29 

Totalt 65 11 25 29 

 

Av 65 redovisade ärenden har 54 ärenden status påbörjad alternativt  

klar.   

http://stratsys.ronneby.se/Lathund_for_anvandare_i_styrmodellen_aterrapporterande_uppdrag_i_Stratsys_180830.docx
http://stratsys.ronneby.se/Lathund_for_anvandare_i_styrmodellen_aterrapporterande_uppdrag_i_Stratsys_180830.docx
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.   

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat, Karin Lundberg  
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§ 311 Dnr 2018-000198 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingschef, Anna-Karin Sonesson  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(84) 
2018-11-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 312 Dnr 2018-000197 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingschef, Anna-Karin Sonesson  
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§ 313 Dnr 2018-000678 101 

Undantag från valbarhetskrav, Kristina Rydén (S) 

 

Sammanfattning  

 Kristina Rydén (S) har i telefonsamtal 2018-11-20 begärt att få behålla ett 

par förtroendeuppdrag i Ronneby kommun mandattiden ut. Begäran grundar 

sig på att Rydén ska flytta och folkbokföra sig i Karlskrona kommun. 

 

Uppdragen som begäran omfattar är följande: 

 Ledamot i överförmyndarnämnden. 

 Ersättare i äldrenämnden. 

 

Kommande mandatperiod för ovan nämnder räknas från 2019-01-01 vilket 

innebär att Rydén önskar behålla uppdragen året ut.  

 

Undertecknad har i samråd med kommunfullmäktiges ordförande fått i 

uppdrag att skriva fram ärendet till fullmäktiges möte 29 november. Detta på 

grund av den korta tidsfristen.    

Rättslig reglering  

 Möjligheten att väljas och tjänstgöra som förtroendevald i 

kommunfullmäktige, nämnder och styrelse hänför sig till en persons 

valbarhet till dessa uppdrag. Ändras dessa förhållanden under mandattiden 

och ledamoten upphör att vara valbar ska även uppdragen upphöra, om inte 

fullmäktige, med vissa restriktioner, beslutar annat. 

 

I 1 kap. 7 § (2017:725, KL) regleras vem som har rösträtt vid val av 

ledamöter och ersättare i fullmäktige. Rösträtt har den som är folkbokförd i 

kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och 

1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare 

2. är medborgare i Island eller Norge, eller  

3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.  
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Valbarhet som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige fastställs i 4 kap. 

3 § första stycket KL. Här föreskrivs att en person som har rösträtt vid val till 

kommunfullmäktige också är valbar som ledamot och ersättare i fullmäktige. 

Vid val av ledamöter och ersättare i nämnderna och styrelsen krävs att 

villkoren i första stycket uppfylls vid tidpunkten för sådant val (4 kap. 3 § 

andra stycket KL).  

 

En förtroendevald upphör att vara valbar om förutsättningarna för rösträtt 

enligt 1 kap. 7 § KL inte längre är uppfyllda. Så är exempelvis fallet om den 

förtroendevalda flyttar och folkbokför sig i annan kommun. 

 Av 4 kap. 7 § KL följer att om en förtroendevald upphör att vara valbar ska 

uppdraget upphöra genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan dock, 

efter ansökan, besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 

återstoden av mandattiden. 

 

Kommunallagen ger alltså fullmäktige rätt, att efter ansökan, besluta att den 

förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. 

Bedömning 

Kommunfullmäktige har vid tidigare tillfällen under 2018 beviljat tre 

ledamöter undantag från valbarhetskravet i enlighet med 4 kap. 7 § KL. Då 

återstoden av innevarande mandatperiod för äldrenämnden och 

överförmyndarnämnden enbart är cirka en månad gör undertecknad 

bedömningen att fullmäktige även bör bevilja Kristina Rydén undantag från 

valbarhetskravet.     

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige föreslås bevilja Kristina Rydéns (S) ansökan om att få 

behålla uppdragen som ledamot i överförmyndarnämnden och ersättare i 

äldrenämnden året ut.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att avslå Kristina Rydéns begäran. 

 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige bifaller Sune 

Håkanssons (RP) yrkande.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar Kristina Rydéns (S) ansökan om att få behålla 

uppdragen som ledamot i överförmyndarnämnden och ersättare i 

äldrenämnden året ut. 

________________ 

Exp: 

Kristina Rydén 

Äldrenämnden  

Överförmyndarnämnden  
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§ 314 Dnr 2017-000735 806 

Förslag till taxor och avgifter för fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-19 § 22 att återremittera ärendet till 

fritid- och kulturnämnden i syfte att arbeta fram en ny tydligare och mer 

transparent taxekonstruktion.  

 

Protokollsutdrag från Fritid- och kulturnämndens sammanträde 2018-06-19 

§ 84: 

Ett nytt förslag till taxor och avgifter för fritid- och kulturnämnden har 

presenterats vid flera sammanträden. Synpunkter har lämnats och dessa har 

tagits med i dagens upplaga. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-13 att på nytt 

återremittera ärendet till fritid- och kulturförvaltningen för komplettering 

enligt på mötet framkomna synpunkter.  

 

Förvaltningen presenterade på arbetsutskottets sammanträde 2018-09-27 ett 

förslag efter återremissen från mötet 2018-08-13. Arbetsutskottet beslutade 

att återremittera ärendet för en intäktsberäkning och konsekvensbeskrivning 

av förslaget till taxor.  

 

Ett nytt förslag efter arbetsutskottets återremiss 2018-09-27 föreligger inför 

detta möte.       

Kommunstyrelsen beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till taxor och 

avgifter för fritid- och kulturnämnden med följande förändring i dokumentet: 

”Med förening avses i denna handling ideell förening och förbund”. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Roger 

Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

följande förändringar: 

Badavgifter Brunnsbadet: 

Entré vuxen 60 kr 

Entré ungdom 13-25 år 30 kr 

15 kort vuxen 600 kr 

15 kort ungdom 13-25 år 300 kr 

Säsongskort vuxen l 000 kr 

Säsongskort ungdom 13-25 år 600 kr. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin 

helhet.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.   

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag i sin helt röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) yrkande röstar ja.     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga E, avges 

tjugoåtta (28) ja-röster, arton (18) nej-röster och två (2) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till taxor och avgifter för fritid- och 

kulturnämnden med följande förändring i dokumentet: 

”Med förening avses i denna handling ideell förening och förbund”. 

 

Dokumentet biläggs detta protokoll genom bilaga 8. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturförvaltningen, Thomas Andersson 

Fritid- och kulturnämnden  
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§ 315 Dnr 2018-000182 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup angående maxgräns för antalet 
uppdrag för god man 

 

Sammanfattning  

Nicola Westrup (SD) har inkommit med en motion avseende maxgräns för 

antalet uppdrag för god man för att säkerställa kvaliteten i uppdragen. 

 

Motionären föreslår ge överförmyndarnämnden i uppdrag att utreda och 

föreslå en maxgräns för antal uppdrag för god man, att utreda möjligheterna 

till kontroll av antal klienter som god man har vid en viss tidpunkt och se 

över möjligheterna till bättre samordning och samarbete med andra 

kommuner med syfte att få fram fler gode män, förvaltare och förmyndare.  

Bedömning 

Bedömning och beslutsförslag baseras på tolkningen att motionen endast 

avser god man för ensamkommande barn då citat från Ronneby kommuns 

hemsida är hämtat från information avseende godmanskap för 

ensamkommande barn. Begäran om yttrande har därför skickats till 

överförmyndarnämnden, socialnämnden samt Riksföreningen Gode män 

Vårdnadshavare (RGMV). 

 

Överförmyndarnämnden har inkommit med följande remissyttrande: 

Tidsåtgång och omfattning varierar kraftigt beroende på uppdrag. Det är 

snarast tidsåtgång som bör styra antalet uppdrag och en individuell 

bedömning om antalet uppdrag är att föredra. Det finns inget nationellt 

register över god mans uppdrag. Överförmyndarnämnden anser sig idag göra 

de kontroller som är möjliga. Samverkan mellan Blekinges kommuner och 

Bromölla kommun äger rum idag angående utbildning för god man för 

ensamkommande barn och vidareutbildning för andra ställföreträdare. 

Rekrytering är svårare att samarbeta runt då dessa i första hand rekryteras 

från varje kommuns närområde. 

 

 

Socialnämnden har inkommit med följande remissyttrande: 
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Det är inte socialnämndens uppgift att ta ställning till antalet uppdrag för god 

man. Socialnämnden bedömer ändå att det är uppdragets karaktär och 

arbetstyngd som bör vara vägledande. I övrigt påpekas att det förekommer 

direkta felaktigheter i motionen. 

 

RGMV har inkommit med följande remissyttrande: 

Uppdragets karaktär och omfattning samt tilltänkt god mans förutsättningar 

för uppdraget bör vara vägledande snarare än antalet uppdrag. Ett riktvärde 

om max 5 uppdrag per god man torde ändå anses lämpligt. 

 

Av yttrandena ovan görs bedömningen att antal uppdrag för god man inte är 

relevant för kvaliteten i uppdragen.  

Det finns i nuläget ingen möjlighet till att göra kontroll av det totala antalet 

klienter som god man har vid en viss tidpunkt.  

Redan idag samarbetar Blekinges kommuner och Bromölla kommun. 

Gemensamma insatser för att marknadsföra uppdragen som god man, 

förvaltare och förmyndare i syfte att rekrytera fler gode män bedöms dock 

vara genomförbara.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 316 Dnr 2017-000653 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Malin Norfall (S) att Ronneby kommun aktivt arbetar för 
att det byggs fler lägenheter i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) föreslår i en motion att 

Ronneby kommun aktivt ska arbeta för att det byggs fler lägenheter i 

Kallinge.  

Bakgrunden som den beskrivs i motionen är att Ronnebyhus valt att 

omvandla befintliga lägenheter till trygghetsboende i Kallinge och att det 

missgynnar barnfamiljer eller unga som vill flytta hemifrån. Som en av de 

största tätorterna i kommunen har Kallinge många arbetsplatser, god 

offentlig service och kollektivtrafik. Förslaget läggs då Socialdemokraterna 

anser att det finns behov av fler lägenheter i Kallinge, inte bara riktat till 

äldre som önskar trygghetsboende.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige antog 2018-02-22 ett bostadsförsörjningsprogram och 

2018-06-20 antogs en ny översiktsplan. I dessa pekas i Kallinge ett större 

utbyggnadsområde ut söder om tätorten samt ett område i nordöstra delen av 

tätorten. I det större området förslås blandade boendeformer och i nordöst 

förordas att tillkommande bebyggelse är i form av radhus, parhus eller 

lägenheter eftersom villabebyggelse dominerar i närområdet. Idag finns 

byggrätter för ca 120 bostäder i flerfamiljshus på platser där det tidigare 

rivits bostäder. Hälften av dessa ligger inom influensområde från försvarets 

verksamhet och är därför inte aktuella i dagsläget. 

Enligt bostadsförsörjningsprogrammet är inriktningen för nyproduktion i 

Kallinge att även fortsatt ha en stor variation av olika typer av bostäder. 

Bostäder motsvarande 2:or med hög tillgänglighet och/eller 

trygghetsbostäder kan vara aktuella för den äldre gruppen av befolkningen. 

Det ökande antalet barnfamiljer kan medföra behov av bostäder i småhus 

eller lägenheter motsvarande 3:or eller större. 

 

Skrivningarna om Kallinge i bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan 

har inte föranlett några yrkanden av socialdemokraterna i 

kommunfullmäktige varför man kan bedöma att de står bakom den 

övergripande inriktningen i dessa dokument. 
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Nu pågår arbete att, med utgångspunkt i bostadsförsörjningsplanen, ta fram 

en utbyggnadsplan. Här prioriteras bl a i vilken ordning områdena bör 

exploateras. Uppdraget kommer att redovisas till kommunfullmäktige i 

oktober efter har varit uppe för diskussion i planberedningen vid flera 

tillfällen. Vid dessa tillfällen har funnits och finns möjlighet att framföra 

förslag om byggnation av fler lägenheter i Kallinge liksom vid kommande 

behandling i kommunfullmäktige. 

 

Med ovanstående förslås motionen vara besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att förslå kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen vara besvarad med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

med ovanstående. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 317 Dnr 2015-000414 816 

Besvarande av motion från Folkpartiet angående mobil 
fritidsgård 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) lämnade under 2015 en 

motion om mobil fritidsgård. Motionen remitterades till Fritid- och 

kulturnämnden som lämnade yttrande. Därefter har motionen inte behandlats 

vidare. Yttrandet bedöms därav inte vara aktuellt. Därav har en ny begäran 

om remissyttrande skickats till Fritid- och kulturnämnden.  

Fritid- och kulturnämnden beskriver i sitt yttrande nuvarande verksamhet 

kopplat till motionärens förslag, som benämns Sommarkul, en uppföljning 

av denna verksamhet samt en beskrivning av vilka resurser som krävs för att 

denna verksamhet ska bli långsiktig. 

Under sommaren 2017 och 2018 har en mobil fritidsgård bedrivits av 

fritidsgårdsverksamheten som går i linje med motionärens förslag. 

Uppbyggnad av verksamheten så som inköp av tält och annat material har 

under åren finansierats av externa medel från MUCF (myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och Socialstyrelsen. Kostnaden för att 

permanenta mobil verksamhet under sommaren beräknas till 200 000 kronor 

årligen för bemanning och drift. Verksamheten beskrivs har fallit väl ut men 

är väderberoende.  

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden bedöms ha genomfört mobil 

fritidsgårdsverksamhet enligt motionärens förslag. Det bedöms ligga i 

nämndes uppdrag och intresse att driva åretruntverksamhet och då under 

sommaren i form av mobil fritidsgårdsverksamhet. Finansieringen av mobil 

fritidsgårdsverksamhet under sommaren bedöms ske inom den 

ramförstärkning som nämnden fick under 2018.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktig att anse intentionerna med motionen verkställd och 

därmed anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse intentionerna med 

motionen verkställd och därmed anse motionen besvarad. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att intentionerna med motionen är verkställda och 

därmed anse motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställarna 
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§ 318 Dnr 2017-000768 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bredåkra hed - en 
plats värd att bevara 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag med önskan om att köpa och återställa Bredåkra hed 

har lämnats in. Ronneby kommun kommunfullmäktige tog beslut om att 

köpa marken den 30 augusti 2018. Genom köpet får man rådighet över 

marken och kan planlägga markens användning. I kommande planläggning 

kan man hantera frågan om historiska Bredåkra hed.  

Bedömning 

Ronneby kommuns kommunfullmäktige tog den 30 augusti 2018 beslut om 

att köpa del av Bredåkra gård. Den plats som medborgarförslaget benämner 

som Bredåkra hed ligger inom det markområde som är föremål för köp. 

Bredåkra hed ska enligt uppgift även sträcka sig över området som idag ägs 

av Fortifikationsverket. Marken som tillhör försvarsmakten är idag inte 

föremål för diskussion om köp då den anses vara nödvändig för 

försvarsmaktens ändamål, nyttjande och utveckling.  

 

Kommunen avvaktar kommande planering för området innan man tar beslut 

om åtgärder som ex återställande enligt önskan i medborgarförslaget. 

Markområdet ses som ett större utvecklingsprojekt där flygplatsen – både 

den civila och militära, framtida tågstopp och utveckling av 

verksamhetsområde måste ingår i planeringen. I kommande planering kan 

man ta hänsyn till historiska platser. Idag finns inget som säger att man i 

framtiden inte kommer att renovera Bredåkra hed men planprocessen måste 

få påbörjas. Ett steg på vägen är att fullborda köpet. Upplagen som nämns i 

medborgarförslagen berör tillhör ett företag inom 

materialhanteringsbranschen som har köp mark vid XL-bygg för att ha 

materialhanteringen där. Upplaget är således tillfälligt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 319 Dnr 2018-000378 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-09-26 § 149 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 ê och rapportering 

enligt 28 f- g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 

4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänsten, andra kvartalet 

2018, redovisas för ledamöterna.      

Socialnämndens beslut 2018-09-26 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-11-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera ärendet till 

protokollet. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen  
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§ 320 Dnr 2018-000650 159 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson(RP) angående hemsändningsbidrag 

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion med anledning av 

hemsändningsbidrag: 

Sammanfattning  

Idag ges hemsändningsbidrag för leveranser av dagligvaror till boende på 

landsbygden. Det kan finnas skäl att ha någon sorts bidrag för hemsändning 

inom hela kommunen. ”Målgruppen” kan vara våra äldre, exempelvis 

gruppen 80+. 

För de äldre skulle fördelen vara att det blir lättare att bo kvar där de vill bo, 

i den nuvarande bostaden. 

För kommunen är fördelen att lösningen sannolikt är billigare än den 

lösning, som nu ibland används, dvs att hemtjänsten gör inköpen. 

Jag föreslår att kommunen utreder möjligheterna för ett hemsändningsbidrag 

enligt skissen ovan. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 321 Dnr 2018-000015 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare motioner 

lämnats in.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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Artiketn skapades 20 november 2018

Kungörelse: Kommunfultmäktige i

Ronneby 2018-1 1-29 kL. 09:00

Kungörelse: Kommunfutlmäktige i Ronneby 2018-11-29 kl". 09:00

Kommunfullmäktige i Ronneby katlas till sammanträde

Torsdagen den 29 november 2018, kl.. 09:00 i Ronnebysalen, Stadshuset,
Ronneby

för behandl.ing av föl.jande ärenden:

1. Vat av justerare

2. Medborgarförslag

3. Frågor

4. lnterpellationer

5. Allmänpotitisk debatt med anledning av budget 2019 pLan 2020-2021 och
skattesats 2019 för Ronneby kommun

6. Budget 2019 pl.an 2020-2021för Ronneby kommun

7. Skattesats år 2019

8. Förslag til.l. ny politisk organisation

9. Förslag til.l. ny förvaltningsorganisation

10. Äskande utbitdningsförvaltningen efter tertial ll

11. Ronnebystingorna

12. Landsbygdspotitiskt program, utvärdering och nytt

13. Förlängning av l,änsgemensam Fol.khäl"sopoLicy

14. Program för uppföl.jning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare

15. Framtidens skolor - inriktningsbestut



16. Samverkansavtal GC-väg väg 27 Viggen

17. övertagande av huvudmannaskap - Aspans samfäl.l.ighet

18. U ppdrag utbyggnadsplan för hande[/verksam hetsom råden

19. Ronneby 22:1, försätjning Viggenområdet

20. Listerby 16:54, ansökan köp del av

21. Anhå|.[an om införlivande av fastigheter i verksamhetsområde för vatten
och spillvatten, Kuggeboda

22. AnLäggningsavgift för camping

23. AnhåLtan om utökad investeringsram 2018 Ronneby Mil.jö & Teknik AB

24. Aterrapportering av KF-bestut som lett titl. uppdrag oktober 2018

25. Redovisning av beredningsl.äget för ej slutbehandl.ade motioner

26. Redovisning av beredningsl.äget för ej stutbehandlade medborgarförslag

27. Undantag från valbarhetskrav, Kristina Ryden (S)

28. Förstag til.l. taxor och avgifter för fritid- och kulturnämnden

29. Besvarande av motion från kommunfu[[mäktigetedamot Nicolas Westrup
angående maxgräns för antalet uppdrag för god man

30. Besvarande av motion från kommunfutlmäktigel.edamot Ma[in Norfal.l. (S)
att Ronneby kommun aktivt arbetar för att det byggs fLer lägenheter i

Kattinge

31. Besvarande av motion från FoLkpartiet angående mobiL fritidsgård

32. Besvarande av medborgarförslag - Bredåkra hed - en plats värd att
bevara

33. Socialnämndens ej verkstäU.da beslut enl.igt 95 och rapportering enl.igt
28 f -g 59 tag om stöd och service ti[l, vissa funktionshindrade samt 4 kap 1

5 och rapportering enl.igt 16 kap 6 5 social.tjänsten 2018

34. Anmälan av motion från kommunfullmäktigel.edamot Sune
Håkansson(RP) angående hemsändningsbidrag

35.Anmälan av motioner
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eifaga B. till Kommunfullmäktiges protokolt.

Omröstningslista nr. I
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2018 klockan 17:52:41

6. Budget 2019 plan 2020-2021 för Ronneby kommun

o

Justeringsmännens signatur:

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson M Alla X
Anders Brom6e M Alla X
Lennarth Förberg Alla X
Kajsa Svensson (M) Alla X
Helene Foqelberg M Alla l,Ät^<lncS Ve-{rSSon X
Anders Lund M Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson Alla X
Hillevi Andersson Alla X
Tim Svanberg Alla X
Silke jacob Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell Alla X
Wllly Persson AIIa X
Magnus Pettersson Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson Alla X
Amani El-Ali Mazloum (l ) Alla .Lanr-lncu W iwccr,s X
Bo Johansson (s) Alla Thomas Svensson Y
Annette Rydell Alla X
Ola Robertsson Alla X
Catharina Christensson Alla X
Jan-Eric Wildros Alla X
Jessica Jönsson (s) Alla X
Stefan Osterhof Alla X
lngrid Karlsson Alla X
Kranislav Miletic Alla l\nn-\ilaru.el ö\o{Sbn X
Anna-Karin Wallgren (r Alla X
Pär Dover s) AIla f\nornmrt Qe c(l,rrr1 X
Peter Bowin Alla X
Omid Hassib Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup Alla X
Benqt Johansson (SD) AIIa X
Gina Hellberg Johansson SD Alla X
Sandra Bergkvist Alla Jesper Grönblad X
Bengt Johansson (SD) Alla X
Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund Alla Tony Holgersson X
Mattias Ronnestad SD Alla X
Carina Aulin SD Alla X
Anders Oddsheden Alla X
Haide Friberg Alla X
Yvonne Olsson (SD) Alla X
Johan Grönblad Alla Sara Jansson X
Anna Carlbrant Alla X
Sune Håkansson (RP Alla Xtf 17

Äl+f W

13
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Ailaga C.till Kommunfullmäktiges protokoll.

Omröstningslista nr.2
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2018 klockan 17:53:41

6. Budget 2019 plan 2020-2021 för Ronneby kommun

,l

Justeringsmännens signatur:

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nei Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson Alla X
Anders Brom6e Alla X
Lennarth Förberg Alla X
Kajsa Svensson (M) Alla X
Helene Fogelberg (M) Alla Mr^r:rnus D,"-nS<.afl X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberq M Alla X
Christer Stenström Alla X
Kenneth Michaelsson Alla X
Hillevi Andersson Alla X
Tim Svanberq Alla X
Silke jacob Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell L) Alla X
Willy Persson KD) Alla X
Maqnus Pettersson Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla [onelhcr- \Ät i \öco S X
Bo Johansson Alla Th-omas Svensson x
Annette Rydell Alla X
Ola Robertsson Alla X
Catharina Christensson Alla X
Jan-Eric Wildros Alla X
Jessica Jönsson Alla X
Stefan Osterhof s) Alla X
lngrid Karlsson Alla X
Kranislav Miletic Alla X
Anna-Karin Wallgren Alla X
Pär Dover (s) Alla Thoynrnh Persson X
Peter Bowin Alla X
Omid Hassib Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup Alla X
Ben0t Johansson SD) Alla X
Gina Hellberg Johansson öu Alla X
Sandra Bergkvist Alla Jesper Grönblad X
Bengt Johansson Alla X
Tim Aulin Alla X
Tomas Lund SD) Alla Tony Holgersson X
Mattias Ronnestad DU AIIa X
Carina Aulin DL' Alla X
Anders Oddsheden Alla X
Haide Friberg Alla X
Yvonne Olsson (r Alla X
Johan Grönblad SD) Alla Sara Jansson X
Anna Carlbrant Alla X
Sune Håkansson NT Alla X

SUMMA: 30

l*6: w Kq
8

Sida 1 av 1



Aitaga D.. till Kommunfultmäktiges protokolt.

Omröstningslista nr. 3
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2018 klockan 17:SS:05.

6. Budget 2019 plan 2020-2021for Ronneby kommun

I 6

Justeringsmännens

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson Alla X
Asa Evaldsson Alla X
Anders Bromöe Alla X
Lennarth Förberg (M Alla X
Kajsa Svensson (M) Alla X
Helene Fogelberg (M) Alla \ \o.0ntrS PersScn X
Anders Lund M Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström Alla X
Kenneth Michaelsson Alla X
Hillevi Andersson Alla X
Tim Svanberg Alla X
Silke jacob Alla X
Roger Gardell Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X
Willy Persson (KD) Alla X
Magnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson Alla X
Tommy Andersson Alla X
Amani El-Ali Mazloum Alla rsne+ha WitÖroS X
Bo Johansson (l Alla Thomas Svensson x
Annette Rydell (s) Alla X
Ola Robertsson Alla X
Catharina Chrlstensson Alla X
Jan-Eric Wildros Alla X
Jessica Jönsson (rs) Alla X
Stefan Osterhof (s) Alla X
lngrid Karlsson Alla X
Kranislav Miletic Alla i nfi -Nlurnq re{ O\o{SScn X
Anna-Karin Wallgren Alla X
Pår Dover (s) Alla 0mrn X
Peter Bowin Alla X
Omid Hassib (v) Alla X
Lova Necksten Alla X
Nicolas Westrup Alla X
Bengt Johansson (sD) Alla X
Gina Hellberg Johansson (SD) Alla X
Sandra Bergkvist Alla Jesper Grönblad X
Bengt Johansson Alla X
Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund ( SD) Alla Tony Holqersson X
Mattias Ronnestad (SD) Alla X
Carina Aulin Alla X
Anders Oddsheden Alla X
Haide Friberg (SD) Alla X
Yvonne Olsson (sD) Alla X
Johan Grönblad (SD) Alla Sara Jansson X
Anna Carlbrant Alla X
Sune Håkansson Alla X

SUMMA: 16 15

LUy
atur:
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c
Bilaga.['-. till Kommunfullmäktiges protokoll

Omröstningslista nr.4
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2018 klockan 19:18:0S.

28. Förslag till taxor och avgifter för fritid- och kulturnämnden

L

Justeringsmän nens signatur:

hq

Ledamöter Parti Krets Ercättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson Alla X
Anders Brom6e Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla X
Kajsa Svensson (M) Alla X
Helene Fogelberg (M) Alla \\aonus ir e-ns(on X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberq Alla X
Ghrister Stenström M Alla X
Kenneth Michaelsson Alla X
Hillevi Andersson Alla X
Tim Svanberg Alla X
Silke lacob Alla X
Roger Gardell Alla X
Nils lngmar Thorell -) Alla X
Willy Persson (KD) Alla X
Magnus Pettersson (r Alla X
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Vision for Ronneby
Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillf?illen ökar.

Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om
invånarna, ntiringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika
värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erdudas god kommunal service, en
athaktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas
av valfrihet fiir den enskilde. Det ska finnas en trygg ftirskola och skola som ftirbereder våra barn ftir
framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. NZiringslivet ska uppmärksammas som
grunden for allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i
samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall ftjrvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi
bevarar dess värden till efterkommande generationer.

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål for att utvecklas till en jämställd och trygg
framgångskommun.

Strateg iska målom råde n 201 9-2021

Ronneby ska bli Sveriges örsta hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå
dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål ftir hållbar utveckling - Agenda 2030.

De 17 globala hållbarhetsmålen är:

1. Ingenfattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning for alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi for alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
I 1. Hållbara ståider och samhällen
12. Hällbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatftirändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomfiirande och globalt partnerskap
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De globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska

drivas och utvecklas i enlighet med den vision som finns ftir kommunen, så att invånare, ftiretag och
besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktighet hållbar ftir såväl människan som

naturen.

De strategiska målområdena är:

o Fler jobb
r Attraktivt boende
r En bra skola
o En bra omsorg
o En bra socialtjänst
o En bra miljö
o Bra kultur- och fritidsutbud
o Ekonomi i balans

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med
tertialuppfoljningar och årsbokslut.

Uppfullelse av målområdena och indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som anges i
tabellerna under respektive målområde.

Vid delårsrapporten per 3ll8 ska även en helårsprognos for indikatorer och strategiska målområden
lämnas. Kommentarer ska ges om prognosen inte nar upp till målvärdet.

Fler jobb
Ronneby kommun ska bidra till ett positivt näringslivsklimat och vara ett attraktivt område diir ftiretag
vill etablera sig och utvecklas. Kommunen ska verka for att det skapas fler arbetstillftillen både i stad

och på landsbygd. Nya etableringar inom arbetsområden och branscher som inte är starka i regionen
ska undersökas. Andelen självftirsörjande bland utsatta grupper, framftir allt ungdomar och nyanlända,
ska öka.

Ronneby kommun ska marknadsftiras som turistmål ftir att visa upp kommunen och öka antalet
besökare. Kommunens varumärke ska ståirkas.
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Indikator Källa Utfall
2017

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Upp-
fölinins

Nöjd kundindex
Företassklimat - totalt

Insikt 69 77 78 Är

Företagarnas sammanfattande omdöme
ang foretagsklimatet i kommunen

Företags-
klimat.se

?5 J 7 3,8 År

Antal nya ftiretag i kommunen per
1000 invånare

KKIK 3,1 3,9 4,1 Är

iE Ronnebv
?å- K.MMUN J Tillhör Kommunfullmäktige S 29212018

Uppdrag 2019

Presentera en plan for vidare arbete med centrumutvecklingsprojektet avseende trafikforing
m.m kopplat till pågående BID-process. (Ansvarig TFKN/Teknik-Fritids- och
Kulturnämnden, rapportering till KS Tl-2019)
Tidigare uppdrag till Miljö- och Byggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan lor Östra Piren
i Ronneby Hamn återkallas.

Påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan på utvidgat verksamhetsområde ftir Viggen
Norra. (Ansvarig MBNiMiljö-och Byggnadsltirvaltningen, rapportering i samband med
tertialuppft lj ningar 20 19).

Attraktivt boende
Ronneby kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv kommun att bo och leva i. Det är viktigt att

skapa en attraktiv region genom att forbättra regional och internationell samverkan.

Attraktiva boenden ska finnas inom hela kommunen. Även de mindre tätorterna ska ha en god

samhällsservice.

Samverkan med polisen och andra myndigheter är viktig for att säkerställa tryggheten i hela Ronneby

kommun. Ökad trygghet bland kommunens invånare är en prioriterad fråga.

Vid nybyggnationer ska byggnationerna präglas av ett långsiktigt hållbart miljötänkande.

Ökad integration mellan olika grupper i samhället ska eftersträvas när det gäller boendeplatser, skolor
med mera.

Medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunen ska öka och det ska vara enkelt for medborgare

och foretag att få kontakt med kommunen.

IT är av högsta prioritet for kommunen. E-samhället ska utvecklas och vi ska noggrant folja
utvecklingen av nya tjänster inom teknikområdet. Hela kommunen ska ha tillgång till bredband och

mobiltäckning.
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Indikator Kålla Utfall
2017

Målvärde
2019

Målvårde
2020

upp-
ftilinine

Kommunens befolkningsutveckling SCB 29 568 ökat
jämfdrt

med 2018

Ökat
jämfdrt

med 2019

TllT2/är

Service och tillgänglighet gällande e-
post och telefoni

KKIK snitt
mått l-3

72 83 84 Är

Andel medborgarftirslag som besvaras
inom 12 månader

Egen mätning 67% 70Yo 73% Är

Kommunens webbinformation KKIK 85 87 88 tu

Kommuninvånarnas känsla av trygghet
(totalt)

Polisens
hygghets-
mätning

2,21 Bättre
totalvärde
än 2018

Bättre
totalvärde
än2019

Är

ffi**"*t Tillhör Kommunfullmiiktige S 29212018

Uppdrag 2019

Rapportering av insatser ftir att öka tryggheten bland kommunens invånare. (Ansvarig Alla
nämnder/ftirvaltningar/bolag, rapportering i samband med tertialuppftiljning och årsbokslut
20te).
Plan for ett utbyggt fibernät for att uppnå 100 % tillgång fiir permanent boende och ftiretag till
och med är 2020. (Ansvarig KS/Miljöteknik, rapportering senast till KS i maj 2019).

En bra skola
Kommunens ftirskolor och skolor ska inbjuda till en trygg, stimulerande och utvecklande studiemiljö

Att eleverna kan uppnå målen i skolan är av central betydelse. Tidiga insatser fiir att barnen ska nå

målen ska göras redan i forskola och i grundskolans tidiga åldrar.

Lärama ska ges ökade möjligheter attvarapedagoger och att vidareutvecklas i sin viktiga roll.

Rätten ftir familjer att välja forskola och skola är viktigt. Verksamheten kan bedrivas i olika
driftsformer vilket ger en ökad valfrihet.

Det är viktigt att barn och unga får och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medfiir att
tilliten till den egna formågan ökar och därmed stärker självftirtroendet.

Kunskapskällan ska fortsätta utvecklas som ett regionalt liircentrum. Utbildningsmöjligheterna i
kommunen ska utvecklas utefter hur arbetsmarknaden fiirändras.
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Indikator Källa Utfall20lT Målvärde
2019

Målvärde
2020

upp-
fölinins

Andel behöriga lärare/ftirskollärare
inom

- grundskola
- ftirskola
- gymnasie
- särskola

Egen statistik

76 o/o

76%
7t%
Ingen

mätnins

80%
80%
80%
80V"

80%
80%
80%
80%

Är

Andel elever som väljer
gynnasieskola i den egna
kommunen när programmet finns på

hemmaplan

75 o/o 80% 80% Är

Antal utbildningsanordnare som
Kunskapskällan, utifrån en
lokal/regional analys, samverkar
med ftir aIt göra efterfrågad
utbildning på eftergymnasial nivå
tilleänelie

Egen räkning t9 Minst l0
lärosäten/
yrkeshög-

skole-
anordnare

Minst l0
liirosäten/
yrkeshög-

skole-
anordnare

Är

ffi**"pt Tillhör Kommunfullmäktige 5 29212018

Uppdrag 2019

Undersöka hur "Ung foretagsamhet" kan starta tidigare på gymnasiet och även bli en del av
grundskolans senare år. (Ansvarig UNAJtbildningsftirvaltningen, rapportering Tl-2019).
Presentera ett ftirslag på hur vuxenutbildningen kan skapa utbildningar/snabbspår for de
befintliga/kommande bristyrken som är kända inom såväl den offentliga som den privata
arbetsmarknaden. (Ansvarig UNfutbildningsftirvaltningen, rapportering Tl-2019).
Redovisa till Kommunstyrelsen hur tillftirda medel for volymökningar 2019 används.
(Ansvarig UN/Utbildningsftirvaltningen, rapportering varje tertialbokslut samt årsbokslut).
Att undersöka möjligheten att inftira arbetsmarknadskunskap i grundskolan och i gymnasiet
ftir att ftjrbereda våra ungdomar bättre flor arbetsmarknaden. Flera motsvarande projekt har
genomftirts runt om i landet som ett led i att minska ungdomsarbetslösheten. Arbetet fär gärna
bedrivas i regionalt projekt tillsammans med övriga kommuner och näringsliv (Ansvarig
UN/Utbildningsftirvaltningen, rapportering Tl -20 1 9).

En bra omsorg
Servicetagare inom äldre- och funktionshinderområdet ska känna trygghet och kontinuitet. Fokus ska

vara på servicetagarnas behov och deras anhöriga.

Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.

Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen ftir en ökad möjlighet till samvaro och ge trygghet ftir
äldre.

Via daglig verksamhet och träffpunkter ska en meningsfull daglig sysselsättning erbjudas. Kommunen
ska ge äldre en meningsfull daglig sysselsättning.

Den tekniska utvecklingen ska noga foljas ftir att möta ett ökande behov av kommunal service.

a

a

a
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Uppdrag 2019

Presentera en plan ftir hur vi klarar att hantera våra verksamheter inom vård- och
omsorgsboende under en längre tid av värmebölja. (Ansvarig ÄN/Äldreftirvaltningen i
samverkan med AB Ronnebyhus, rapportering till KS i juni 2019).

En bra socialtjänst
Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt fiir den enskilde individen.

Det sociala arbetet ska bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med

andra myndigheter och organisationer.

För aff ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens
insatser bidrar till att stärka den enskilde när så behövs och ge den rätt insats.

För att bryta ett utanftirskap och skapa möjlighet till delaktighet i samhället åir det viktigt att se till att
alla som har ftirsörjningsstöd och kan utftira eff arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds.

a
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Indlkator Kålla Utfall
2017

Målvärde
2019

Målvårde
2020

upp-
fölinine

Brukarbedömning hemtj änst -
bedömning, ftirtroende och trygghet:
andelen äldre som svarat positivt på tre
utvalda frågor

Social-
styrelsens
nationella
brukar-

undersöknins

39 Vo Bättre än
ftireg år

Bättre iin
foreg ar

Är

Brukarbedömning siirskilt boende -
bemötande, förtroende och trygghet:
andel äldre som svarat positivt på tre
utvalda frågor

Social-
styrelsens
nationella

brukar-
undersökning

52% Bättre än
fldreg år

Bättre än
föreg år

Är
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*Genomsnittligt värde av I 0 kvalitetsaspekter

En bra miljö
Ronneby ska arbeta flor en hållbar utveckling och kännetecknas av sitt arbete med cirkulär ekonomi
och Cradle to Cradle (c2c). Miljö- och energiarbetet ska bedrivas utifrån kommunens miljöprogram.
Kommunen ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ
klimatpåverkan. Förnyelsebara drivmedel såsom bl. a biogas och miljömärkt el ska användas i
kommunens fordonspark. Kommunen ska värna om kulturlandskapet och dess naturvärden liksom att
arbeta ftir att hålla landskapet öppet och tillgängligt. Ronneby ska arbeta flor att lorebygga och lindra
oönskade händelser kopplade till extrema väder.

Indikator Källa Utfall
2017

Målvärde
2019

Målvärde
2020

upp-
Iölinine

Andel ungdomar som inte kommit
tillbaka inom ett år efter avslutad
insats/ utredning.

KKIK 76% 80% 8t% Är

Antal dagar i snitt ftir att ffi ekonomiskt
bistånd vid nybesök.

KKIK l8 Högst 15 Högst 14 Är

Kvalitdn inom LSS grupp- och
serviceboenden

KKIK 95% 95 Yo* 96 Yo* Ar
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Indikator Källa Utfalt
2017

Målvärde
2019

Målvärde
2020

upp-
ftilinins

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (ton
per årsarbetare)

Kommunen 0,08 ton/
årsarbetare

0,06 ton/
årsarbetare

0,05 ton/
årsarbetare

Är

Energi från tjänsteresor (kwh/
årsarbetare)

Kommunen 666 kwh/
årsarbetare

6s0 kwh/
årsarbetare

600 kwh/
årsarbetare

Är

Milj öcertifi erade fiirskolor/skolor Håll Sverige
rent,

Skolverket

4% t0% 12% tu

Kostnadsandel ekologiska livsmedel Ekomat-
centrum

28% 44% s0% tu

9
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Uppdrag 2019

a Öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat bolagen.
(Ansvarig Alla nämnder och bolag, rapportering i samtliga tertialuppft)ljningar och
årsbokslut.)
Redovisa åtgärd i enlighet med KS beslut 2017-06-07 att uppdra åt tekniska ftirvaltningen att
ta fram ett forslag på hur Ronneby kommun kan skapa en centraliserad och samordnad
hantering och skötsel av kommunens bilar och lätta lastbilar inklusive de kommunala bolagen.
(Ansvarig TFKN/Teknik-Fritids- och Kulturnämnden. Redovisning i KS i juni 2019).

a

Bra kultur- och fritidsutbud
Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet som ska attrahera olika människors
intressen och bidra till att människor med olika bakgrund kan mötas. Kultur- och fritidsutbudet ska

vara tillgängligt i hela kommunen och medborgarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och

motionsanläggningar. Ronneby kommun ska arbeta fiir att på sikt utvecklas till ett regionalt
kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.

Uppdrag 2019

Presentera ett ftirslag på ftirvaltningsorganisation fiir den nya ftirvaltningen Teknik-, Fritids-
och Kulturftirvaltningen. Inkluderar även namnsättning av nämnden. (Ansvarig TFKN/
Teknik-, Fritids- och Kulturfijrvaltningen, ftirslag till beslut till KF i september 2019).

Ta fram en projektplan for uppftirande av en idrottshall på gamla afftirstomten i Listerby.
(Ansvarig TFKN/Tekniska forvaltningen, rapportering till KS i juni 2019.)
Upphandla drift av Ronneby brunnsbad (exkl kioskverksamhet) inftir säsong 2019. (Ansvarig
TFKN/Fritids-och kulturforvaltningen, rapportering till KS i april 2019.)

a

a

a
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Indikator Källa Utfall

2017
Målvärde

2019
Målvärde

2020
upp-

ftilinins
Tillgång till kultur och fritid.
Snitt, NMI idrott, NMI kultur och NRI
fritid (mäts vartannat år)

Medborgar-
undersökning

Under
sökning
görs ej
2017

Under-
sökning

görs prel ej

62 Är

l0
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Ekonomi i balans
Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande en

ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig med kommande generationer i
åtanke.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse ftir en god ekonomisk hushållning

och for ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse ftir en god ekonomisk
hushållning.
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Indikator Källa Utfall
2017

Målvärde
20t9

Målvärde
2020

upp-
fölinine

Ärets resultat som andel av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning, inklusive fastighetsavgift

Budget 1,7 yo 2,0yo 2,0vo tu

Skuldsättning per invånare fdr
kommunkoncernens lång- och
kortfristisa skulder

Bokslut fge
är

9l tkr 90 tkr 90 tkr tu
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Uppdrag 2019

a Etablera en strategisk utvecklingsenhet inom kommunledningsftirvaltningen (Ansvarig
KS/I(ommunledningsfiirvaltningen. Rapportering till KS i juni 2019)
Etablera en exploateringsenhet inom kommunledningsörvaltningen (Ansvarig
KS/I(ommunledningsftrvaltningen. Rapportering till KS i juni 2019)
Presentera en kartläggning på alla kommunala, inkl bolagens, verksamheter som har extema
hyreskontrakt utanfiir Stadshusets lokaler. (Ansvarig TFKN/Tekniska forvaltningen. Rapport i
KS i september 2019).
Alla verksamheter i kommunkoncernen får i uppdrag att under 2019 reducera sina lokalytor
och i forsta hand använda kommunens egna fastigheter till sina lokaler. (Ansvarig Alla
nämnder, styrelser och verksamheter i kommunkoncemen. Rapport i samband med
tertialrapporter och årsrapport).
Ompröva alla beslut tagna20l6 (enligt budgetunderlag) där medel hämtas från balanskonto
"Flykting". Medel ftirdelas inte ut i budgehamar lor kommande år. (Ansvarig respektive
berörd nämnd)
Personalutskottet får i uppdrag att ta fram forslag till att forbättra karriåirvägar kopplade till
chefsforordnanden. (Ansvarig Personalutskoffet/kommunledningsfiirvaltningen. Rapport i
Personalutskottet senast i juni 20 l9).
Alla verksamheter i kommunkoncernen, undantaget Överfiirmyndarnåimnden, får ett generellt
effektiviseringskrav (på personalkostnaden) på 0,5 Yo for 2019,1,0 % ytterligare ftir 2020 och
2,0 %o ytterligare ftir 2021. Besparingar ftir kostnadsreducering av lokalyta får tillgodoräknas
och avräknas då besparing av personalkostnader.
Personalutskottet får i uppdrag att justera "Ekonomiska formåner till fiirtroendevalda" enligt
foljande fr o m den lll-2019:

o Grundarvodet kopplas till riksdagsledamots grundarvode 66900 kr ftir år 2019.
o Att koppla framtida årliga justeringar av grundarvodet till utveckling av

riksdagsledamots grundarvode.
o 5 kap 12$ som handlar om Beredning for personalfrågor stryks.
o I bilagan till ersättningsbestämmelserna under rubriken "Begränsat arvode" ändras

punkterna 9, 10 och l1 som idag handlar om Fritid- och Kulturnämnden till ftiljande:
o 9. Teknik-, Fritid- och Kulturnåimndens ordftirande 20Yo av grundarvodet
o 10. Teknik-, Fritid- och Kulturnämndens l:e vice ordftirande ll2 av

ordfiirandearvodet
o I L Teknik-, Fritid- och Kulturnämndens 2:e vice ordftirande ll2 av

ordftirandearvodet

a

a

a

a

a

a

a
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Bu d getförutsättn i n gar

I nedanstående filljer övergripande ftjrutsättningar avseende finansiering och andra övergripande
påverkande faktorer fiir åren 2019.

Ronneby kommuns styrmodell, ekonomistyrningsprinciper, beslutsnivåer och hur den ekonomiska

rapporteringen ska ske, mm framgår i kommunens riktlinjer ftir god ekonomisk hushållning. Vad som
gäller investeringar framgår av kommunens investeringspolicy.

Kommunalskatt
Kommunens skattesats: 21,9 ll
Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2019-2021 på skattesatsen22,36 vilket är oftirändrat mot
201 8. Den beslutade skatteväxling om 45 öre till nya Region Blekinge frän 2019 som innebär att

skattesatsen sänks till 21,91ska under 2019 vara intäktsneutral ur ett planeringsperspektiv. Den lägre

skatteinkomsten kommer att debiteras som mellankommunal utjämning.

Befolkning
Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmangden per den l/l I året

innan budgetåret. Budgetforutsättningarna beräknas på en ökande befolkning med 250 invånare per år.

Är2019 beräknasskatteintäkterochstatsbidragpå29650 invånare, är2020 beräknas pä29900
invånare, är 2021 beräknas på 30 150 invånare.

Skatteu nderlagets utveckl i ng2
Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2019, jämte plan2020-2021, pä Sveriges kommuner och

landstings (SKL:s) prognos enligt cirkulär 18:37. Prognosen avser den sammantagna utvecklingen for
hela riket.

2017 2018 2019 2020 2021

SKL okt 2018 4,5% 3,6 o/o 3,4yo 3,3 0/o 3,8 0/o

Kom mu nalekonomisk utjämning
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning,

regleringspost och strukturbidrag.

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Kompensation

erhållesupptill 715%oav riketsskattekraftberäknatpä95% avdenlänsvisaskattesatsen.2019
beräknas Ronneby erhålla 13 691kr per invånare i inkomstutjämning.

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna for olika strukturella forutsäffningar att bedriva
kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen ftir 2019 att Ronneby skall erhålla 5721<r per

invånare från utjämningssystemet.

I Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara ftirviirvsinkomsten som en skattskyldig påldrs
i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primiirkommun. Total kommunal skattesats utgörs av summan av
skattesatsema ftir landstinget och primärkommunen.
2 Avser SKL:s prognos per 19 oktober 2018.
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Regleringsbidraget/-avgiften är ett instrument ftir ekonomiska regleringar mellan staten och

kommunerna. För 2019 beräknas regleringen till ett bidrag pä 440 kr per invånare.

Strukturbidraget beräknas for 2019 till 0 kr per invånare.

LSS-utjämning
Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i
budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 71 kr per invånare i utjämningsbidrag.

Kom m u na I fastighetsavgift
Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har

reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften som erhålls beräknas i budgetftirutsättningarna

till I 934 kr per invånare for är 2019.

Särskilda statsbidrag

Maxtaxan
Statsbidrag om 210 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton ftir 2019.

Riktade statsbidrag att ansöka om
Ett antal riktade statsbidrag att i särskild ordning ansöka om/rekvirera finns. Dessa statsbidrag

administreras av respektive nämnd.

Riktade statsbidrag som erhålls i det generella statsbidraget (regleringsposten)
I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel ftir vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har

beslutat om, s.k. regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2019-2021 fätt
anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala

konton.

Personalkostnader
Personalkostnadsökningarna har beräknats enligt Konjunkturinstitutets prognos for timlön som

redovisas i SKL:s cirkulär 18:37.

Ar 2019 3,t %

^r2020
3,4Yo

tu2021 3.5%

Lönerevision är schablonberäknad till den 1 april vart och ett av åren.

Avsättningen avser såväl fastanställda som andra kategorier, d v s samtliga lönekostnader. Medel ftir
dessa kostnadsökningar har avsatts på centralt konto.

Personalomkostnadspåslaget uppgår i nämndernas budgetanslag till 39,20 o/o och ska täcka lagstadgade

och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader ftir individuell del och avsättning for
ftjrmånsbe stiimd ålderspension.

På centrala konton budgeteras ftir semesterlöneskuldsökning och pensionsutbetalningar på pensioner

intjänade ftire 1998.

l4



ffi *.l",Pt
Tillhör Kommunfullmäktige S 29212018

lnvesteringar och finansiering
Budget 2019 plan2020-2021 innehåller investeringar t o m2021 enligt investeringsbudgeten l?ingst

bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2019-2021till424 mkr samt
22 mkc i exploateringar. Beslutade investeringar och exploateringar som ännu ej påbörjats eller
fiirdigställts per 3l december 2018 kan komma att kompletteringsäskas under våren 2019.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna
kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,50 %o.

Investeringsvolym:

Är 2019 Ar 2020 Ar 2021
Investeringar 90 mkr 83 mk 251 mkr
Exploaterinear 23 mkr

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffiringen, d v s behov av nya lån med 100 mkr ftir
aff klara investeringsvolymen 2019 med hänsyn tagen till ftirväntad kompletteringsbudgetering.

Finansnettot har for planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge:

1'I2019 0.20%
lf2020 0.60 0/o

Ar 2021 0,90 0/o

Finansnettot beräknas exklusive borgensavgifter.

De kommunala bolagen betalar en borgensavgift ftfr lån med kommunal borgen. För 2019 har
borgensavgiften bestämts lika ftir varje bolag till 0,40 o/o av lånesumman. För planåren ligger avgiften
preliminärt på samma nivå.

Reserver och medel för oförutsedda händelser
Det finns ingen generell prisökningsreserv. Istället finns avsatta medel flor oforutsedda utgifter och en

extra reserv, totalt 28 mkr är 2019.

Därutöver finns reserverade medel ftir vissa insatser som infordes med anledning av att många
flyktingar kom till kommunen. Behovet av dessa insatser ska prövas på nytt, men kostnaden, l8 mkr,
är tagen på centralt konto och disponeras av kommunstyrelsen.

0,3 mkr finns reserverade for arbetsmarknadsåtgärder.

En reservation med anledning av framtidens skolor ligger från 2020 och framåt.

En reservation ftir ökade arvodeskostnader fiirhoendevalda om 1,3 mkr ligger på centralt konto. En
budgetteknisk justering ska göras, innebärande att medlen omftirdelas till nåimndernas ramar.

övriga poster på centrala konton
AB Ronneby industrifastigheter (ABRI) har åu i direktiv aff återbetala 1,5 mkr av villkorat
aktieägartillskott, samt därutöver att lämna 1,0 mkr i utdelninglkoncernbidrag.

Ronneby Miljö och Teknik AB har fätt i direktiv att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncembidrag.

Medel ftir kundforluster finns reserverade med 0,3 mkr.

l5
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Det finns en intäktspost som ska kompensera kommunens i ram budgeterade kostnader ftir
flyktingmottagning. För 2019 finns 33 474 tW budgeterade på centrala konton som intäkt.

Motsvarande belopp finns anslagna i nämndernas ramar. De anslag som finansieras från balanskonto

flykting, omprövas efterhand som behoven ftirändras.

Nämndernas budget 2019, plan 2020-2027
I nämndernas budgetplan 2019-2021 inryms generellt inga budgetreserver. Reserver finns på centrala

konton.

I nämndernas budget och plan ftir åren 2019- 2021har på nämndsnivå den resultatmässiga

konsekvensen av kända forändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade

investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits.

Ett besparingskrav om 6,3 mkr år 2079, 18,9 mkr år 2020 och 44,1 mkr är 2021 har reducerat

nämndernas ramar. Reduktionen har gjorts baserat på beräknade personalkostnader 2018. Undantaget

från besparingen är Överfiirmyndarnämnden, samt att vissa kostnader och konton undantagits basen

ftir fordelning, exempelvis kostnader ftir nystartsjobb och ersättningar till andra än anställd personal.

Besparingar som fiiranleds av minskade lokalkostnader far avräknas besparing av personalkostnad.

AB Ronnebyhus ska inom ramen ftir sociala insatser i bostadsområde finansiera del av driftkostnaden

av Hjorthöjdens bibliotek och fritidslokal,0,T mkr fr o m år 2019.Detta sker genom att Fritid- och

kulturverksamheten fär en intäkt, vilket minskat rambeloppen.

Inftir 2019 ska några organisatoriska ftirändringar genomftiras. En strategisk utvecklingsgrupp samt en

mark- och exploateringsenhet ska skapas. De budgetmässiga justeringarna är inte gjorda i denna

budget utan de kommer att verkställas vid senare tillftille.

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till de mer detaljerade underlagen ftir
denna budget som antogs av KS 30/10-18, samt justeringar enligt KF-beslutet 29lll-18.

lnternhyror
En budgedustering kommer att ske avseende intemhyror. Justeringarna av internhyror fiiranleds
huvudsakligen av investeringar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipriser. Förändrade

internhyror innebär ingen nettoforändring av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av

ökade intiikter i annan nämnd.

Kä nslighetsanalys 2019
Utdebiterine. kommunalskatt. I k 54 mkr
Skatteunderlagets utvecklins. I o/o 12 mkr
Befolkninssutveckline. I 00 invanare 6mkr
Personalkostnader helårseffekt, I % l3 mkr
Prisfträndrins. varor och tiiinster. l% 6 mkr
Ränteförändrine. 17o 4 mkr
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Resultaträkning

Budset 2019 Plan 2020 Plan202l(tkr) Bokslut 2017 Budeet 2018*

Nettokostnader,exkl avskrivn.

Avskrivningar

NETTOKOSTNAD (not I)

Skatteintäkter

Gen statsbidrag o utjämning

Finansiella intlikter

Finansiella kostnader

RESULTAT II

Extraordinära poster

RESULTAT III

-t 571 817

-75 078

-1 646 895

I 219 535

448768

9 ls9

-2323

28244

-t 679 457

-83 254

-t 762 7tt

I 262 ll5
495 752

8 800

-800

3 156

28244 3 156

-t 725 9sl

-87 895

-r 813 846

l 280 900

530 535

6 700

-l 300

2989

2989

-t 767 943

-93 650

-1 861 593

| 321 176

537 433

7 300

-3 000

I 316

-r 801 231

-94 079

-l 895 310

l 370 553

530 383

7 300

-4 800

8126

I 316 8 t26

Not 1

2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i $ 401/2017

(tkr) Budeet 2019 Plan2020 Plan202l

Internriinta

Lönerevisioner

Semesterlöneskuldsftirändring

Lägre arbetsgivaravgift äldre

Pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt

Medel för oftirutsedda utgifter, KS

Medel ftr oförutsedda utgifter, KF

Extra reserv

Extra reserv KS ftir omprövning finansiering från balanskonto

Reservation framtidens skolor

Äterbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby
Industrifastigheter

Utdelning från Ronneby Miljö och Teknik AB

Medel ftir kundftirluster

Intäkt fran balanskonto

Arbetsmarknadsåtgärder

Förändrade arvoden förtroendevalda (ska omfiirdelas till ramar)

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg

Summa

l9 609

-40 190

-2 500

3 700

-38 900

-6 000

-4 000

-18 000

-18 120

0

2 500

I 000

-300

33 474

-350

-l 300

6230

-63 147

t9 208

-t27 162

-2 500

3 700

-40 600

-6 000

-4 000

-20 000

-14 680

-33 000

t9 921

-73 946

-2 500

3 700

-39 200

-6 000

-4 000

-20 000

-14 680

-29 000

2 500

I 000

-300

33 474

-350

-l 300

6230

-124 451

2 500

l 000

-300

33 474

-350

-l 300

6 230

-183 780
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Balansräkning

(mkr) Bokslut 2017 Budeet 2018* Budeet 2019 Plan 2020 Plan202l

rrr,lcÅNcnn
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

S:A TILLGÅNGAR

I 254

268

312

I 834

| 242

260

200

I 702

EGET KÄPITAL OCH
SKULDER

Eget kapital

Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

S:A SKULDEROCH EGET
KAPITAL

674

83

551

526

660

80

605

357

I 702I 834

I 244

300

220

I 764

685

84

575

420

I 764

t 233

275

200

I 708

I 390

275

200

l 86s

686

85

575

362

I 708

693

85

724

363

t 865
2018 anges såsom

Finansieringsanalys

av Kommunfullmäktige i $ 401/2017

Budset 2019 Plan 2020 Plan2O2l(mkr) Bokslut 2017 Budeet 2018*

DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN

Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter och statsbidrag

Finansiellt netto

Justering ftir rörelsekapitalets
ftirändring, avsättningar,
realisationsresultat, avskrivningar

Verksamhetsnetto

-106 -l 0l

l5

l5

Förändrins av likvida medel

86

7

-99 -l0l

50 0

-t 572

I 668

7

-r 679

I 758

8

67

170

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

Föråindring fi nansiella
anläggningstil lgångar

Investeringsnetto

FINANSIERING

Utlåning

Återbetald utlaning

Upplaning

Amortering

Finansieringsnetto

-9

t4

38

-58

-15

I

-90

90

-90

0

0

-t 726

I8ll
5

-251

t49

I

t02

-83 -251

149

0 0

94

-83

-l 768

I 859

4

-l 801

r 901

J

-l I

-11

av Kommuntullmäktige i $ 401/20172018 anges såsom
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(rkr) Budeet 2018* Budeet 2019 Plan 2020 Plan202l
Nämnd

Kommunstyrelsen

Revision

Miljö- och Byggnadsnämnden

Teknik-, Fritid- och
Kultumiimnden

Utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Socialnämnden

Överftlrmyndamämnden

Nämndernas nettokostnader

Justering enligt not I

Skatteintäkter

Gen statsbidrag o utjämning

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Central finansiering

RESULTAT

-r82 038

-l 279

-17 708

-193 047

-7t2 480

-379 tt6
-264 46s

-4 071

-l 7s4 204

-8 507

I 262 tl5
495 752

8 800

-800

t 757 360

3 156

-160 096

-t 297

-19 224

-198 039

-726 844

-375 803

-265 383

-4 013

-l 7s0 699

-63 t47

I 280 900

530 535

6 700

-1 300

I 753 688

2989

-155 930

-l 297

-18 575

-202 878

-7t5 226

-373 613

-265 660

-3 963

-t 737 t42

-124 451

1 321 176

537 433

7 300

-3 000

I 738 458

1 316

-153 458

-l 297

-18 266

-201904

-702 684

-367 669

-262329

-3 923

-1 711 530

-183 780

I 370 553

530 383

7 300

-4 800

I 719 6s6

8 126

(tkr) Budset 2018* Budeet 2019 Plan 2020 Plan202l
Sammanställning nämnder

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskivningar
Intemränta

Nettokostnad

598 286

-l 305 877

-940 660

-83 2s4

-22 699

-l 754 204

s96951
-t 293 679

-946 467

-87 895

-19 609

-l 750 699

593 095

-r 273 922

-942 744

-93 650

-t9 921

-t 737 142

592976
-l 2s0 203

-941 016

-94 079

-19 208

-1 711 s30
xBudget 2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i E 4OI/2077
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Förändring från budget 2018 till budget 2019

*Budget 2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i 5 4OL|2OL7

Förändring från budget 2019 till plan 2020

Förändring från plan 2020 till plan 2O21

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 19/1 1- 1 8, justerat

ftir de ftirändringar som denna budget innebär ftir åren 2019-2021. Tekniska budgetjusteringar till
ftiljd av exempelvis ändrade internhyror, ändrat personalomkostnadspålägg, lönerevision,
budgetmässiga konsekvenser av fullmäktigebeslut, mm, kommer löpande att ftjrändra nämndernas

ramar.

(tkr)

Budget Budget-
2018 förändringar

$40fi2017 tidieare år
Lön- o arvoden

2018, mm
Budget-

disp.20l9
Besparing

20t 9
Kap.kostn.-
förändring

Budget
2019

Kommunstyrelsen

Revision

Miljö- o byggnadsnämnden

Teknik, Fritid- o
Kultumämnden

Utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Socialnämnden

Överförmyndamämnden

Netto

-182 038

-l 279

-17 708

26 815 -3 310

-18

-442

-2 085

-r2 783

-8 021

-5 22s

-66

-31 950

44

-t 826

-1 200

-t 627

-9 080

12 000

I 530

85

-ll8

403

64

497

2904

I 605

827

6 300

140

t8

-160 096

-l 297

-19 224

-198 039

-726844

-375 803

-265 383

-4 013

-r 750 699

-193 047

-712 480

-379 116

-264 465

-4 07r

-t 754204

-7 436

4349

-2 270

I 981

46

23 529

5 659

246

-t
-31

-7

5 744

(tkr)

Budget-
Budget förändringar

2019 tidieare år
Budget-

disp.20l9
Besparing

2019
Kap.kostn.-
Iörändrins Plan 2020

Kommunstyrelsen

Revision

Miljö- o byggnadsnämnden

Teknik, Fritid- o
Kultumämnden

Utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Socialnämnden

Överförmyndamämnden

Netto

-160 096

-t 297

-19 224

3298 706 805 -643 -155 930

-t 297

-18 575537 129 -17

-198 039

-726 844

-375 803

-26s 383

-4 013

-l 750 699

-4264

9 453

-8 l2
-1 934

-340

-3 100

993

5 809

3 209

I 655

-r 228

-544

-207

2

-202878

-71s226

-313 613

-265 66n

-3 963

-t 137 1426278

50

-2 684 12 600 -2 637

(tkr) Plan 2020

Budget-
förändringar

tidiqare år
Budgetdisp.

2019
Besparing

2019
Kapkostn.-
föråndring Plan 2021

Kommunstyrelsen

Revision

Miljö- o byggnadsnämnden

Teknik, Fritid- o
Kultumämnden

Utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Socialnämnden

Överförmyndamämnden

Netto

-155 930

-r 297

-18 575

862 360 l6ll -361

I

tt 963

-320

-t53 458

-t 297

-r826652 256

-202 878

-715 226

-371 613

-265 660

-3 963

-t 735718

-r2 977

| 244

-479

22

I

-tt 275

l 988

n 618

6 4t9
3 308

4

I
-l

287

-201 904

-102 684

-367 669

-262329

-3 923

-l 710 106

40

400 25200 ll

Investeringsbudgeten återfinns i sista kapitlet.
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Intemränta

Nettokostnad

Budget
2018*

53 247

-126 427

-t0s 917

-2 805

-1 36

-182 038

Budget
2019

37 091

-9r 419

-102 800

-2 844

-124

-160 096

Plan
2020

36 471

-87 759

-l0l 604

-2 876

-162

-155 930

Plan
2021

36 471

-86 086

-t0t 244

-2 4s2

-147

-r53 458

*Budget 2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i $ 401/2017

Förändrad driftbudget
o Färre tjänster inom verksamhet CEFUR, -1665 tkr per år.
o Kostnader fiir EU-val, 986 tkr är 2019.
o Reducerad ram (tidigare finansierat från balanskonto), -630 tkr per år.
o Arkipelagrutten ARK56 driftmedel varav underhåll av investeringar 30 tkr, 50 tkr år 2019 och

30 tkr per år därefter.
o Kostnad ftir dataskyddsombud, 425 tl<r per år.
. Ökad kostnad hemsändningsbidrag, 260 tkr per år.
o Projekt Gribshunden, driftkostnader ftir utställning, 1500 tkr per år.
o Säkerhetskyddschefsamt omkostnader säkerhetsskydd, 970 tkr per år. Finansieras av bidrag

-970 tkr per år.
r Driftkostnad for e-handelssystem, 150 tl<r är 2019,400 tkr per år därefter.
r Aweckling SEFI, -1500 tkr är 2019.
r Korrigering av ram, -360 tkr är 2021. Projekt Visit Blekinge upphör 2020-12-31.
r Finansiering av Labb/225,1450 tkr är 2019.
r Generell besparing, -403 tkr är 2019 , - 1208 tkr är 2020 och -28 I 9 tkr är 2021 .

Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen ansvarar ftir Kommunledningsftlrvaltningen som bestar huvudsakligen av

stödfunktioner till kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. I ftirvaltningens budget

ingår även medel ftjr de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd

liksom ftir räddningstjänst, mm. Därutöver finns också enheten for arbetsmarknad och integration,
näringslivsenheten inom ftirvaltningen.

Under 2019 kommer två nya enheter skapas till ftirvaltningen, enheten for strategisk utveckling samt

mark- och exploateringsenheten.
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Revisionen

(tkr)

Intiikter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Internriinta

Nettokostnad

Budget
2018*

0

-674

-605

0

0

-t 279

Budget
20t9

0

-692

-605

0

0

-t 297

Plan
2020

0

-692

-605

0

0

-1297

Plan
2021

0

-692

-605

0

0

-t 297

Verksamhetsbeskrivning
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna årligen granska

all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden.

Miljö- och byggnadsnämnden

Ckr)

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Internränta

Nettokostnad

Budget
2018*

6 457

-14 692

-9 319

-148

-6

-17 708

Budget
2019

6 t77

-15 875

-9 381

-140

-5

-19224

Plan
2020

6 177

-15 746

-8 881

-t2l
-4

-18 575

Plan
202t

6 177

-15 490

-8 881

-70

-2

-18266

Förändrad driftbudget
o En tjänst inom Miljö- och hälsoskydd, 600 tkr per år.
o En tjänst som planarkitekt, 600 tkr per år
r Generell besparing, -64 tl<r är 2019, -193 tkr är 2020 och 449 t?'r är 2021

Verksam hetsbeskrivn i ng
Primärt uppdrag ftir miljö- och byggnadsnämnden är att bedriva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet
och vara handläggande kommunal myndighet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen,

livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel m fl.

MBN verkar också långsiktigt ftir god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.
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Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden

Fr o m och med 2019 ligger den f.d. tekniska ftirvaltningen organisatoriskt under en gemensam nämnd

tillsammans med f.d. fritid- och kulturfiirvaltningen.

Budget Budget Plan Plan
(tkr) 2018* 2019 2020 2021

Intäkter 175 686 175 562 175 398 175 256

Personalkostnader -100 810 -103 102 -103727 -102937

Övriga kostnader -177 113 -178 796 -177 601 -176 265

Avskivningar -69 241 -72 982 -78 008 -79 685

Internriinta -21 569 -18721 -18 940 -18273

Nettokostnad -193047 -198 039 -202878 -201904

Förändrad driftbudget
r Reducerat bidrag från balanskonto verksamhet fritid/kultur, ftir omprövning, -100 tkr per år.
r Reducerat bidrag från balanskonto verksamhet kostenheten, for omprövning, -340 tkr år 2019.
o Ersättning ftir sociala insatser i Hjorthöjden från AB Ronnebyhus, -700 tkr per år
o Minskad ram pga att ombyggnad Backens kök ej verkställs, -665 tk per år.
o Volymökningar Kostenheten, 632 tkr per år.
. Ökade elkostnader,2300 tkr per år.
r Medel till Landsbygdsutveckling, 500 tkr per år.
r Arbetsuppgifter samt drift- och investeringsmedel avseende utegårdar på fiirskolor och skolor

ska ftiras över till tekniska verksamheten. Budgetmässiga justeringar sker när gränsdragningar
är klart.

r Generell besparing, -497 tkr är2019, -1490 tk är2020 och -3478 tkr är2021.

Verksam hetsbeskrivn i ng

Fritids- och kulturverksamhetens ansvarsområden omfattar bl a:

r Biblioteksverksamhet, folkbibliotek och filialer
o Kulturverksamhet, Kulturcentrum och museer
o Stöd till fritids- och kulturftireningar samt ftireningar inom social- o äldreverksamhet
r Stöd till studieorganisationer
o Fritidsverksamhet ftir ungdomar
r Sport- o fritidsanläggningar samt anläggningar ör friluftsliv och turism

Tekniska verksamheten består huvudsakligen av tre driftverksamheter. Verksamheten har också ansvar

över områdena projektledning, bygg och anläggning samt mark- och trafikfrågor.

Gatu- och Parkenheten ansvarar främst ftjr drift och skötsel av vära allmänna platser, såsom gator,

parker, torg, gång- och cykelvägar, hamnar, lekplatser, produktionsskog, tätortsnära skogsområden,

samt även kommunens samlade vaktmästartjänster.

Kostenheten ansvarar över kommunens samlade måltidsverksamhet, både inom utbildnings- och

omsorgsverksamheterna.

Lokalftirsörjningsenheten ansvarar fiir att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till främst kommunens
kärnverksamheter men hanterar även uthyrning till viss näringsverksamhet inom främst
Brunnsparksområdet.
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Utbildningsnämnden

(tkr)

Intiikter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Internråinta

Nettokostnad

Budget
2018*

t37 5t3

-541 160

-299 350

-8 745

-738

-712 480

Budget
2019

ts} 273

-568 052

-299 488

-9 011

-566

-726844

Plan
2020

t49 323

-555 420

-299 791

-8 756

-582

-715 226

Plan
2021

149 373

-544 132

-299 850

-7 516

-559

-702 684

Förändrad driftbudget
o Reducerat bidrag från balanskonto, fiir omprövning, -10920 tl<r är 2019, -7820 tl,r ären2020-

2021.
. Ökat budgetanslag ftir nämnden att fordela, 20000 tkr per år.
e Arbetsuppgifter samt drift- och investeringsmedel avseende utegårdar på forskolor och skolor

ska ftjras över till tekniska verksamheten. Budgetmässiga justeringar sker när gränsdragningar
är klart.

o Generell besparing, -2904 tkr är 2019, -87 1 3 tkr är 2020 och -203 3 I tk är 2021 .

Ve rksam hetsbeskrivn i n g

Utbildningsnämnden ansvarar ftir att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med
av staten antagna lagar, ftirordningar och ftirfattningar samt i enlighet med kommunala måI.

Förskola - grundskola/grundsärskola är organiserad i två geografiska skolområden; l/Ronneby tätort,
Saxemara samt Bräkne-Hoby. 2/ Kallinge med norra och östra kommundelarna.

Gymnasieskolan Knut Hahn och Vuxenutbildningen (GKHV) omfattar ungdomsgymnasiet med
nationella program, individuella programmen (IM), vuxenutbildningen, SFI, BIU (Blekinge
Integrations- och utbildningscentrum), uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar. Gymnasiesåirskolan
Sjöarp iir en egen skolenhet, men tillhör GKH organisatoriskt.

Flygtekniska utbildningsprogrammet tillhör organisatoriskt GKH. Flygtekniska programmet har ett
nära samarbete med GKH men rektor ligger direkt under forvaltningschef.

Blekinge Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby samarbetar också nära GKH men är en egen skolenhet
direkt under forvaltningschefen.

Det kommunövergripande ansvaret ftir barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och
Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd forvaltningschefen. RoS uppdragär attutreda och ge

kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående.

Ronneby Kulturskola bedriver kulturpedagogisk verksamhet i form av bild, drama, kulturarv, dans och
musikskola i hela kommunen från forskoleålder t o m gymnasiet.

Ronneby kunskapskälla iir ett lärcentra som erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå -
högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar.
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Aldrenämnden

Ckr)

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Intemrainta

Nettokostnad

Budget
2018*

l2t 587

-329 436

-169 168

-l 884

-215

-379 116

Budget
2019

122 ltO
-323 764

-l7r 555

-2 429

-165

-37s 803

Plan
2020

122268

-320 443

-l7t 825

-3 404

-209

-373 613

Plan
2021

122 425

-314 024

-t7t 982

-3 883

-205

-367 669

Förändrad driftbudget
o Reducerad ram, bedömning, -12000 tkr per år.
o Generell besparing, -1605 tkr är 2019, -4814 tkr fu 2020 och -1 1233 tl$ är 2021.

Verksam hetsbeskrivn ing
Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen fiir Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och

sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom hemtjänst, vård- och

omsorgsboende, nattpatrull, dagverksamhet, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Socialnämnden

(rk)

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Intemriinta

Nettokostnad

Budget
2018*

to3 796

-188 866

-178 932

-429

-34

-264 46s

Budget
2019

105 738

-r87 043

-183 575

-476

-27

-265 383

Plan
2020

r03 458

-186 403

-182220

-472

_23

-265 660

Plan
2021

103 274

-183 110

-182012

-460

-21

-262329

Förändrad driftbudget
o Reducerat bidrag från balanskonto, ftir omprövning, -6530 tk'r är 2019 och åren därefter
e Utökat budgetmedel, 5000 tkr årligen
. Generell besparing, -827 tkr är 2019, -2482 tkr är 2020 och -5790 tkr är 2021.

Verksam hetsbeskrivn i n g

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning och insatser till barn, ungdomar och familj er, till
personer med beroendeproblematik samt beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge stöd, service och

omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar ftir handläggning av iirenden

enligt Alkohollagen, serveringstillstånd.

25



ffi***t
Överförmyndarnämnden
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(tk)

Intiikter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Internriinta

Nettokostnad

Budget
2018*

0

-3 812

-256

a

-l
-4 071

Budget
2019

0

-3 732

-267

_13

-l
-4 013

Plan
2020

0

-3 732

-217

_13

-l

-3 963

Plan
202t

0

-3 732

-177

-13

-1

-3 923

Förändrad driftbudget
r Medel ftir utbildning nämnd, 50 tkr årr 2019
. Utbildning medarbetare och gode män,40 tkr ären20l9-2020.
. Ökade lönekostnader, 55 tkr per år.
o Reducerat bidrag från balanskonto, ftir omprövning, -230 tkr är 2019 och åren därefter

Ve rksam hetsbeskrivn i n g

Överft)rmyndarnämnd/Överftirmyndare är en lor kommunen obligatorisk verksamhet. I Ronneby

kommun finns en Överftirmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över ställöreträdares
(ftirmyndare, ftirvaltare och gode män) ftirvaltning.

Överformyndarnämnden ska, som tillsynsmyndighet, motverka rättsforluster ftir personer som inte

själva kan tillvarata sin rätt eller ftirvalta sin egendom.
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lnvesteringsbudget 2019 jämte plan 2020-2021

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut ftir 2019 och plan for2020-2021. Investeringar som

sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra anläggningsarbeten,
läggs ut med bedömd investeringsutgift ftir vart och ett av budgetåren. Beslut tas i dessa fall om
investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte ftirdelningen per kalenderår. Investeringar
prövas infiir varje nytt budgetår. Investeringar i budget 2018 som inte hinner slutforas under 2018 kan
komma att kompletteringsbudgeteras 2019 och ingår således inte i listan nedan.

Investeringarna påverkar driftredovisningen med kapitalkostnader från den tidpunkt de faktiskt tas i
anspråk.

Budgetmässigt ar kapitalkostnaderna på investering beräknad från tidpunkt då investeringen beräknas

klar att tas i bruk.

Som investering räknas en kapitalsatsning som fär konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där
värdet på utgiften överstiger l/2 prisbasbelopp.

(tkr) bslut Inv 2019 Inv 2020 lnv 2021
Nytt

Kommunstyrelsen
Fastighetsafftirer

Fastighetsafftirer

IT hardvara

Ny teknik för webbsändning och voteringssystem

Fria surfzoner

Arkipelagrutten ARK65, div investeringar

Projekt Gribshunden, utställning

E-handelssystem

Personalsystem
Projekt framtidens skolor (nybyggnad Snäckebackskolan,
omställning flera skolor, nybyggnation Skogsgardsskolan,
verksamhetsinventarier)

Totalt kommunstyrelsen

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden
Kulturcentrum

Inventarier Biblioteket
Badplatser, bryggor

Div utrustning

Brunnsbadet renovering

Motocrossbana

Utbyte belysning konsthallen, LED
Utbyte av reningsanläggning Brunnsbadet

Nytt kassasystem Brunnsbadet, simhallar

Återlämningsautomat Biblioteket Ronneby

Inventerier fritidsgardar Bräkne-Hoby, Johannishus

Allmånna platser Kilen
Dikesrensningar

Driinering j ordbruksmark

Ny infart Briiknevägen/Stenåsavägen

Restaurering fd. betesmarker

Utveckling Östra Piren

Vassröjningar

l 000

-l 000

2 000

500

l 000

-l 000

1 500

I 000

-1 000

I 500KS

KS

KF

TFKN

7 052
25 500

27 000

I 000

100

430

222000

223930

100

2 000

200

350

3 000

700

s02

23s0
I 540

300

500

100

I 000

500

400

100

500

500

300

500

100

1 000

300

500

100

I 000

8 000

100

2 000

5 000

200

27

KS

100

5 000
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Inv 2019 Inv 2020 lnv 2021(tkr) beslut

Bryggor Ekenäs

Byte av tätskikt Ronneby simhall

Hyresgästanpassningar extema kunder

Spontanidrottsplatser

Stadshuset byte fönster

Tillagningskök
Utveckling Kockumhallen

Cirkulationsplats Kallingev/Hultaleden

Landsbygdsutveckling

Kommunlekplats - vidareutveckling

Ny lastbil
Reinvestering lekplatser

Skogsbruksplan

Stabilitetsåtg. Reddvägen

Siikring av bergväggar

Ätgärder centrumutredning

Storköksutrustning

Inventarier,utemilj öer Ronneby

Inventarier,utemiljöer Kallinge skolområde

Re/Investeringar Lekedskap

Ätgiirder som ska underställas Teknik-, Fritid- och Kultumiimnden

Totalt Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden

Utbildningsnämnden
Reinvesteringar Ronneby och Kallinge skolområde

Reinvesteringar Naturbruk ,Hoby Lant & Skog

Reinvesteringar Knut Hahn

Ätgärder fu nktionsnedsatta elever

Anpassningar, omställningar lokaler, akustik

Inventarier gymnastiksalar, elevskåp, byte lassystem

Belysning, staket ute, solskydd fasader

Inre o yttre miljöer, slöjd, hemkunskap, Kulturskolan
CNC fräs Träbearbetning

Duschar, personlig integritet

Giftfri ftirskola, madrass etc

Ätgiirder anpassning Prästgardens förskola

Junibacken Personal arbetsmiljö

Listerbyskolan trapphiss

Solskydd ftirskolor
Ombyggnad av lokal i anslutning till Crea Diem
Utbildningsmaterial motor fl ygteknik
Utbildningsmaterial kompositverktyg

Utbildningsmaterial fl ygplansdomkaft er

Maskinhall med verkstadsdel NB
Ätgarder Slättagårdsskolans parkering

Backsippan åtglird fiir utesov

Inventarie hangar generator 28 volt

Totalt utbildningsnämnden

250

6 000

l 000

l 300

l 000

I 300

I 000

l 000

l 300

4 620

12 000

KS

KF

KF

l 000

I 000

8 424

l 000

200

l 000

380

750

750

I 000

l0 000

22 070

490

200

2 000

400

2 500

I 820

750

750

l 000

l0 000

70 170

4 500

490 490

KS

TFKN

2 s00

2 180

750

750

I 000

l0 000

4t 994

UN

UN

UN

I 000

1 000

1 000

200

200

70

250

200

I 000

I 000

l 000

I 000

I 000

I 000

I 000

200 200

400

100

200

300

70

600

600

400

600

60

200

400

300

200

4 400

8 5008 050

28
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Nytt
b€slut Inv 2019 Inv 2020 lnv 2021

renämnden
Inventarier mm

Datakopplingar (WiFi)
Uppräkning av anslag till inventarier Ålycke
Teknik utveckling/ Hotellas

Teknik utueckling / Nyckelfria medicinskåp

Teknik utveckling/ Tid- och insatsuppöljning
Nytt verksamhetssystem 20 19

Totalt äldrenämnden

Socialnämnden
Inventarier Socialförvaltningen

Inventarier ny gruppbostad Bräkne-hoby

Larm i Gruppbostad

Totalt socialnämnden

SUMMA INVESTERINGAR

EXPLOATERINGAR
Kommunstyrelsen
Infrastruktur Viggen norra

Infrastruktur Östra infarten

Infrastruktur Södra Kallinge

SUMMA EXPLOATERINGAR

ÄN 000

300

500

701

l 000

300

I 000

300

2 000

4 501

125

100

225

89 998

l0 500

ll 500

500

22 500

232s

I 078

4703

t2s
150

100

375

82 572

I 300

125

125

251 025

00
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Bu 2018 KF401

Plan 2019

L 308 800

0

397 100

2200
13 400

0

600

1722tOO

3r. 180

57 950

6700

1 817 930

-35 102

-2 500

4 000

-38 100

-33 028

-104 730

232t6
-2200
3 s00

5 500

Centrala konton/finansiering
Cirkulär 18:35

Skotter och stabbidrao
Kommunalskatt

Slutavräkning 2019

bidrag,/avgift

Strukturbidrag

Delsumma enligt justerad

Kommunal

Maxtaxan

Statliga integrationsmedel (separat beräkning)
Effekt av

Lönerevision. pensioner m m

Medel för lönekostnadsökningar, mm, årlig rev

Medel för lönekostnad ack avsätt.

Semesterlönesku

Lägre arbetsgivaravgift äld re

r inkl särskild löneskatt +

Finansiella ooster
lnternränta bef
Externa finansiella kostnader

Externa finansiella intäkter

434700
77 200
18 600

0

2 100

1 280 900

0

405 900
17 000

13 000

0

2 100

L32!700
0

418 900
17 100

20700
0

2 100

1718 900 1780 500 1,844200

2020 2027

1321700 r37L600

418 900
17 100

20700
0

2 100

57 783
6230

57 783
6 230

1 718 900 1 780 500 1 8tt4 200

20L9

1 280 900

0

405 900
17 000

13 000

0

2 100

57 783
6230

34752
0

-15 800
-2 500

3 700

2321.5
-1 300

500

6 200

20 850
-524

-45 407

-2 500

3 700

23 093
-2 900

500

6 400

0
-LO47

-96 332
-2 s00

3 700

25 675
-5 000

500

6 500

s7 783
6230

34752
0

-15 800
-2 500

3 700

23216
-1 300

s00

5 200

s7 783
6230

20 8s0
-524

-45 407

-2 500

3700

23 093
-2 900

500

5 400

1 371 600

0

434700
t7 200
18 500

0

2 L00

57 783
6230

0

-r047

-96332
-2 500

3 700

25 675
-5 000

500

6 500

från Alliansen
20L9 2020 202t

Kommentarer

Ska räknas om efter investeringsplan

Ska räknas om efter investeringsplan

Justerad enlig höjd borgensavgift 0,40%

1 817 665 1 854 839 L907 166

-34 131 -38 280 -4057r

L8t7 665 1854839 L907 L66

-34 131 -38 280 -40577

-38 900 -39 200 -40 600
-87 6?L -L21687 -!76303

-38 900 -39 200 -40 600
-87 611, -L21687 -176 303

30 116 246L6 270A 27775 28616 2709t 27775

2018-12-0s 1(30)



Alliansen preliminära siffror4 000

700
2 000

-1 300

44 r.00

1 600

700
2 000

-1 300

18 900

500

700

2 000

-1 300

6 300

Bu 2018 KF401

Plan 2019

-350

-34 599

1 500
-300

53 724

-6 000

-4 000
-20 000

-10 025

t 733 291

-t 730 675

2676RESULTAT INNAN RAMFORANDRINGAR

Effekter av minskade investeringar

Drift av Hjorthöjdens bibliotek och fritidslokal till
Ronnebyhus

Okad utdelning l msek MoT, l msek ABRI

Justerade arvoden förtroendevalda
-grundarvode kopplas till riksdagsledamots
grundarvode (66900/månad för 2019)
-Nya nämnden kopplas lill2O%för ordf. etc
-Ny orEanisation

Generell besparing (öFN undantaget) på

personalkostnad (1260000 ksek) 0,5 o/oför 2079
därefter t,O%2O20 och2% 2021 . Besparingar

för kostnadsreducering av lokalyta (Totalt 150

msek/år) får tillgodoräknas och avräknas då

besparing av personalkostnader.

Centra la konton/fi nansiering
Cirkulär 18:35

Reserver. mm
Medel för oförutsedda utgifter, KS

Medel för oförutsedda KF

Extra reserv

Extra reserv för om från balanskonto

ning aktieägartillskott från ABRI via

ABRH

Medel för ku ndförluster
lntäkt från balanskonto flykting
Arbetsmarknadsåtgärder i enlighet med

regeringens intentioner

Reservation framtidens skolor

Bidrag som ger nettotillskott centralt?

Summa centrala konton

Nämndernas nettoram

Förslag ramreduktion

2018-12-05

-6 000
-4 000

20 000

-6 000
-4 000

-18 000

från Alliansen
2019 2020 202L

-6 000 -6 000
-4 000 -4 000

-20 000 -20 000

18 120 -14 680 -14 680

Kommentarer

Omprövning av beslut tagna för ersättning
från balanskonto

Belopp ändras i flik Balanskontospec

Beloppen är grovräknade.

Kap.kostn ingår i reservationen. Till viss del

finns kap-kostn även i planbelopp. justeras

när kap.kostn beräknats.

2019

1 500
- 5UU

53 724

-350

2020

-6 000
-4 000

-tl uut)

1 5C0

48784

-JfU

lo nnn

0

2021

a nnn

-4 000

22 AAA

1 500

48784

35C

_?q nnn

0

1" 500
-300

33 474

-200

0

1 500
-300

33 474

l- 500
-300

33 474

3s0

-35 000

0

-350 -350

200 -29 000

00

24374 -11 366 -L7 366 -11 995 -39 356 -45 3s6

1783024 t758879 774t272 1746654 1 730889 t7t32A2

-1.752884 -1746606 -L757 881, -t752 884 -1746 606 -7757 881- Enligt ramar 30/9-18
30 140 L2273 -15 609 -5 230 -157L7 -44599

2 450 2 330 2 690 3 830 2 330 2 690

2(30)



Bu 2018 KF401

Plan 2019

2616

22,36%

7,75%

0,3s%

RESULTAT EFTER RAMFORANDRINGAR

Lö n e kost n o d s u tv e c kl i n g ( KI )
Finansiell kostnad, räntenivå (egen)

lnternrönto (SKL)

Borgensovgift

Befolkning 7 nov fge år
Kommunalskatt
(skatteväxling 2019 45 öre)

Centrala konton/fi nansiering
Cirkulär 18:35

Äskanden
2019 2020 2027
-777 637 -t25257 -726846

-85047 -110 654 -140 765

Alliansen
20t9 z(no m2a

-4648 -5 832 -5792

t2s2 268L t799

Kommentarel

Cirkulår 18:27

Bedömning lokalt
Följer SKL:s förslag till internränta
Ändrad enligt budgetberedning 9/10-18
Försiktig bedömning

Ny skattesats 2I,9t% (-45 öre)

3,10%

0,20%

1,50%

0,40%
29 650

3,40%

0,60%

1,50%

0,44%
29 940

3,50%

0,90%

1,50%

0,40%
30 750

21,91% 21,97% 21,91%

2018-12-05 3(3ol



Budget 2019 Eudget 2020 Budtet 2021 Budtet 2019 Eudget 2020 Budget 2O2l
0

7 0

630 630 0

230 210 0

230
0

230
0

23A230 230

100 100 100 0

1 000
2878

0

1 000

2874

0

1 000
2878

1 000 1 000
z87a 2a7a 2878

1 000 1 000 1 0

0

0

0

0

0

0

4 186

2 000

4 500

3 400
1 500
2 100

5 000

1 000

1 000

1 500

2 000

0

0

0

2 2 2 000
1 I 000 1 000
3

1, ITZO 1720 0

0

0
4!86
2 000
4 500

3 400
1 500

2 100

5 000

1 000

1 000
15(n
2 000

1 1 450 1 450

0
4 186

2 000
4 500

3 400
1 500

2too
5 000
1 000

1 000
1 500

2 000

4 4 4
z 2 2

4 4 4
3

1 500 1 7

2 100 2 z
5 000 5

1 000 1 1

1 000 1 000 L 000
1 500 1 500 1

2 000 2 000

24o0 2 0

0

0

0

0

0

0

0
0

100 1 100
2050 2 050 2 050

450 0 0

0

1 180

t? 474

530 530 0

1 1801 1 180 1 180

3t 47453724 4a7l,p 48784 t? 474

I

Budtet 201t
L L22I

I L___i
Budget 2020 Budget 2021

rrz2l t'J:zf--)
Budget 2019

7 r22l

I

Budget 2020
Lt22l

Budget 2021

7 r22f-

Förslag från Aliansen

962962962

Enligt gällande budcet 2018-2019

962962962

Budget 2018

3rto

1 500

530

230

230

100

1 000

3 138

1 000
2 000

1 000

3 100
7720
1 450

650
4ra6
2 000

4 500

3 400
1 500

2 100

5 000

1 000
1 000
1 s00
2 000

2400
1 100
2 0s0

450

530

1 180

53 984

Budget 2018

L 722

962

71'aA

Balanskonto flykting - specifikation över finansiering till centralt konto
Finansiering avser:
8u16, Ks/fF kök Påtorps förskola

Bu17 och 8u18, KS/Närincliv, SEFI

för Rasism

8u16. öN 50% handlåssare

50%

8u15- FKN KF62OO/O5

FKN

Bu18- FKN Fritidssårdar

Bu16 UN 1 mkr lntr.progr

8u16, uN 2 mkr flyktingmottagning

8u16, UN 1 mkrSFl

8u15, UN 3,1 mk FöEkolan Påtorp (tom 2019)

8u15, UN 1,72 mkr 3,8 tjänster + mtrl tätorten
8u16, LJN 1,45 mkr 5158/M och 5200/05
8u16, UN 0,65 mkr samhällsorientering
Bu18 UN 4186 mkr landsbygdsskolor+busstransporter

Bu18 UN 2,0 mkr volymökning grundskola

Bu18 UN 4,5 mkr lM-programmet Evmnasieskola

8u18, uN 3,4 mkr Yrkesvux

8u18, UN 1,5 mkrVux

8u18, UN 2,1 mkr SFI

8u18, UN 5,0 mkr Minskade intäkter Migr.verket
8u18, UN 1,0 mkr Ped.materiel

8u18, UN 1,0 Volymökning grundskola

8u18, UN 1,5 mkrVolym Fritids/Förskola

8u18, UN 2,0 mkr Övrigt

SN mkr

8u16, SN 1,1 mkr h/å tjänster soc.sekr barnavård

8u15, 5N 2,05 mkr kontaktpersone+familjer)
8u17, SN 450 tkr språkresurs/klientseruice. Ersätter språkhjälp own och kompletterar socialsekreterare +

handlåEgning ovan

Bu17, SN 530 tkr mottagningspersonal fdrsörjningsstöd. Ersätter språkhjålp ovån och kompletterar
ffiialsekreteFre + handläggning own

SN Råd och Stöd

fotalsumma som går som intäkt på centralt tonto ftån balanstonto flyhing

Kostnader som flnansieras trån balanskonto flyldlng vla lntäkt till verksamhet (faktiskt kostnadl
KSAU 5 10212017 Kommunstrateg
KF 5972017 prcjekledare Framtidens skolor

fotal$mma som finånsieras från balanskonto flvktins via intäkt till wrksamhet |taktiskt kGrnedl

Balanskontospec 2018-12,05 4(30)



sAM MANsrÄrrN ING isxlruoer

Plan

2027

150 525

154 531

3 700
rz97

77 57"1

55 169

700 s33

390 698

269 627
4 090

1 757 881

Plan

2020

LsL 474
14125\

z 7r3
r297

17 569

65 572
701777
390 219

269 643
4 091

t746605

BudEel

20L3

153 083

717 445

s 402

L297
18 106

55 114

711 230

389 407

267 709
4097

1752884

Alituellt Dlanbelogo för nämnden

KS KLF

KS TF

KS NE

REV

FKN

UN

AN

SN

ON

Summa altuella planbelopo

(lha onges i 2o7E A6 ftneivd l& samdiga uw löto,Io(*en, sM inrc At klorcl

Förändring från äskande till förslag

Förslag från Alliansen
Budeetl Planl Plan

2o1el 2o2ol 2o2t

Förclag från nämnd/förvaltning
Budgetl Planl Plan

zorsl 2o2ol 2ozt

Plan

202'.
150 625
754611

3 700

r297
l7 \17
65 159

700 533

390 698

269 62r
4 0go

t7s7 aal

Budgetl
201s1

Plan

2024

1s3 o83l rs!474
127 44Sl 7477\7

s 4021 3 773
r2971 !291

18 1061 17 \69
55 1141 65572

7Ltz?Ol 70L777
3894071 3902L9
2677091 269643

4 t)!t1l 4 091

L752A84I 17$6(ft

Plan

202t
-1 665

-665

-360

0

0

0
0

0

0

0

-2690

Budgetl
201e1

Plan

2020
-1 6651 -1 665

-5651 -665

-1 s00l 0

0l 0

ol o

0l 0
ol o

0l 0

0l 0

0l 0

-3 8301 -2 330

Plan

2U27

2785
3 432

0

0

1 200

-100

12 180

-12 000

-1 530

-775
s792

Plan

2020
2785
3 432

0
o

1 200

-100

12 180

-12 000

-1 530

-135

sail2

Budget
2019

3 541

z o92

1 450
o

1 200

-1@

9 080
-12 000

-1 530

-85

464A

-112 989 -Lrg425 -t2r054

Planl

202ri1

Plan

20,2'
-1 6651 -1 665

-6651 -655

0l -360

0l 0

ol 0

0l c

0l c

0l 0

0l c

0l c

-2 3301 -2 690

Budget
2019

-1 665

-665

-L20

0

o

0

0

0

0

0

-2450

FöRSTAG RAMREDUKTION

KS KLF

K5 TF

KS NE

REV

FKN

UN

IN
SN

öN
Summa väsentlila budEetdisDositioner

Planl

2f,2(J1

Plan

2021
s 3231 s 323

6321 612

0l 0

0l 0

6001 600

s s10l 60zo
a49571 85 055

s 7s6l s 7s6

223841 23405
9sl 55

L252S7l t26a46

Budget

2019

6 410

932

1 450

0

600

5 000

75952
s 756

21392
L45

LLl 637

ITSKANDEN oM uröxAD BUDGETRAM

Itkrl
KS KLF

KS TF

KS NE

REV

FKN

UN

{N
SN

öN
Summa åskanden (driftl

Sammanst. drift 20ta-t2-o5 s(3ol



KS Kommunled ningsförvaltning

(lönet dnges i 2078 å6 liinenivå iör somtliga !tum lätutfdcken, som inte air klom)

Ant€ckninEar

Förslag från Alliansen
Budgetl ptanl

zolel 2ozol
Plan

202t

Förslag från nåmnd/förvaltning
Budgetl ptanl plan

2orgl 2o2ol 2ozl

150 625151153för 150151153 083 Kompletterad med RöB lönerev.

Låneutrymmet behöver ökas från 25

mkr till 32 kr totalt. Ronnebys andel av
ökning ca 2,7 mkr. I sårskilt beslut.

Driftmedel tilldelades tilläggsanslag
2016 (100 tkr) och i budget 2017
anslogs 300 tkr 2077,25O tkr är 2Or8
och 2019 100 tkr, totalt 750 tkr. Medel
2016-2017 utnyttiådes inte.

Har ankommit från SUS efter
återremiss i KSALJ-

Plan

2021

-875

790

-1 555

Plan

202A

-875

-790

-1 665

Budget

2019

-87s

790

-1 565

FORSI.AG TILt RAMREDUKTION

Itkrl

Indragning av enhetschef CEFUR

lndragning av senior handläggare CEFUR,

ersättningsrekryteras ei.

Summa förslag till ramredu*tion

Plan

2021

-875

-790

-1 565

Plan

2020

-875

-794

-1 66s

Budget

2019

-475

-7

-1 665

f

I

o
Plan

2021

2 5t7

30

500

Plan

2020

2 5t7

30

so0

Budget

20L9

986

2 598

50

500

IiSXIuoeI oM UTöKAD BUDGETRAM

Itkrl
SUS-enheteni

EU-valet 2019
Minskade bidrag från balanskontot
Hemställan från Räddningstjänsten om ökat
medlemsbidrag. 6 7 48 tkr il 7Ot9,
6 538 tkr år 2020 och 6 538 tkr år 2021.
Äskas 38,5% av kostnaderna (Ronnebys

andel )

Arkipelagrutten ARK56. Ej utnyttjade
driftmedel (400 tkr för 2016-2017) önskas

omvandlas till investeringsanslag 350 tkr
samt utökad drift 50 tkr år 2019, utöver i

budget befintliga 100 tkr, dvs totalt
driftbehov 2019 beräknas 150 tkr. Äskas

även 30 tkr är 2020- avser årlig driftkostnad
för investeringar, vilket bör tillföras enhet
som ansvarar för drift. Se även investerinear

Medel för kulturell omvandling i Ronneby

2030. 500 tkr/år i fyra år. Extern finansiering
tycks inte var tillgånglig för närvarande.
Kustlinje. Utökad trafik. 300 tkr/år finns
redan i ramen. önskas högre ambition än
2018 blir kostnaden högre.

Plan

2JJ2t

-530

30

0

0

Plan

202n

-630

800

30

0

Budget

20t9

986

-530

8m

50

KS.KLF 2018-12-Os 6(30)



KS Kommu nledningsförvaltning

2

Anteckningar

Förclac från Alliansen
Plan

21021

425

260

1 500

670

300

-970

400

0

2745

Plan

2'J24

425

2A

1 500

670

300

-970

400

0

27aS

Budget
2019

425

260

1 500

670

300

-970

150

0

3 541

Förslag från nämnd/förualtninc
Plan

202L

425

260

1 500

91

5 323

Plan

2020

425

260

1 500

91

5 323

Budget
2019

425

260

1 500

91

6 410

KF 93-18 Dataskyddsombud. Sydarkivera är

kommunens dataskyddsombud. Kostnaden
per år är 425 tkr. År 2018 hanteras

kostnaden från KS oförutsedda. För 2019 och

framåt hänskjuts finansieringen till
budeetberedninsen.

KF 120-18 Hemsändningsbidrag ökat från

L10 kr till 150 kr per st. ökad årskostnad ca

260 tkr hänskiuts till budeetberednineen

KSAU 9310-18 Projekt Gribshunden,

driftmedel 1500 tkr per år till utställning. Tas

med till budgetberedningen för vidare

hanterins.

Enheten för arbetsmarknad & intertation:

Hvreskomoensation kontor Klarberss hörna

Summa äskanden ldrlftl

KS-KtF 20LA-12-05 7(301



KS Tekniska förvaltning

(lönet onges i 2078 dE lönenivö Iör sqmt igo utom liirctfocken, som inte iir klora)

Anteckningar

Förslag från Alliansen
Budgetl Pbnl plan

zolel zo2ol zozt

Förslag från nämndfiörvaltning
Planl

2o2ol
Plan

2021

Budget
2019

154 631L4t 2S7137för nämnden 154 631t4tt37 445

Plan

2021
-565

-555

Plan

2020
-655

-55s

Budget

2019

-665

-565

FÖRSIå6 TILT RAMREDUKTION

(tkrl
Ombyggnad av Backens kök

Summa förslag till ramreduktion

Plan

202L
-665

-55s

Plan

2020
-665

-665

Budget
20L9
-665

-565

Plan

202!
632

6?2

Plan

2020

632

6?2

Budget
2019

632

300

932

ÄSKANDEN OM UTöKAD BUDGETRAM

(tkrl
Volymökningar kostenheten

Medel till utredning av stadshuset avseende
husets skick och eventuella behov av

åtgärder

överföring av driftmedel avseende

utegårdar förskolor etc från UN till TF. Vad
ska föras över?

Summa äskanden (driftl

Plan

202t
632

2 300

0

s00

3432

Plan

2020

632
2 300

0

500

? 432

Budget

20L9
632

2 300

0

0

500

-340

3@2

-

Tillkom på

budgetberedning

KS-TF 2018-12-05 8(30)



KS Näringslivsenhet

3 70037t35 402Aktuellt planbelopp för nämnden
(löner onges i 2078 örs lönenivd ftir somtliga utom lörorfocken, som inte ör klora)

Anteckningar

Förslag från Alliansen
Budgetl Planl

2o1sl 2o2ol
Plan

2021,

Förslag från nämndfiörvaltning
Plan

2021
Budgetl

2019l
Plan

2020

37ffi37tS5

Plan

202t

-350

-350

Plan

2020

0

Budget

20L9

-r20

-120

FöRSIAG TItt RAMREDUKTION

(tkrl

Visit Blekinge Fas 2. Plan 2021 bör
korrigeras med 360 tkr om projekt Visit
Blekinge fas 2 upphör 2020-12-31

SEFI lägre nettokostnad
(finansierat i ram t o m 2019)

Summa förslag till ramreduktion

Plan

202L

-350

-360

Plan

2020

0

Budget

20L9

-1 500

-1 500

Plan

2021

0

Plan

2020

0

Budget

20L9

1 450

1 450

Äsxnruorru oM uröKAD BUDGETRAM

(tkrl

Fina nsierins Labb / 225. Endast 2019.

Summa äskanden (driftl

Plan

202t

0

Plan

2020

o

Budget

20L9

1 450

1 450

KS-NE 20L8-L2-O5 e(30)



Revisionen

(löner onges i 2018 årc lönenivå för somtligo utom lörorfocken, som inte är ktaro)
t2e7l 1297 l.

Plan

2021

0

Plan

2020

0

Budget

20t9

0

Plan

202t

0

Plan

2020

0

Budget
20L9

0

Anteckningar

Förslag från Alliansen
Plan

20t9

Plan
2019 2021:

11297t297för nämndenplanbelo

Plan

202L

0

Plan

2020

0

2019

Summa till ramredulrtion

Plan

0

Plan

20202019

0

KAD BUDGETRAMisraruoen OM UTö

äskanden

Rev
2018-12-0s

10(30)



Miljö- och byggnadsnämnd

(löner onges i 2078 örc lönenivö för somtligo utom lörorfocken, som inte ör kloro)

Anteckningar

Förslag från Alliansen
Plan

2021
Budgetl

2019l
Plan

2020

Förslag från nämnd/förvaltning
Planl

20201

Plan

2021,

Budget
2019

t7 517t7 56918 105Aktuellt planbelopp för nämnden t7 5tt7 56918 106

Plan

2021

0

Plan

2020

0

Budget
2019

0

FöRsuG TItt RAMREDUKTION
(tkrl

Summa förslag till ramreduktion

Plan

202L

0

Plan

2020

0

Budget

20L9

0

Plan

202t

600

600

Plan

2020

600

500

Budget

2019

600

500

Äsxaruoeru oM uTöKAD BUDGETRAM

(tkr)

Utökning av en tjänst inom verksamheten
miliö, hälsoskvdd.

Summa äskanden (driftl

Plan

202t

600

600

t20'J

Plan

2020

600

600

1 200

Budget

2019

600

500

1 200

MBN 2018-72-05 11(30)



Fritids- och kulturnämnd

(löner onges i 2O7B årc lönenivd för somtligo utom ldrorfocken, som inte ör kloru)
6ss72l 6s 16s65 tL4

Plan

202'-

I

ol o

Budget
2019

0

Pri

o

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

77

72

13

74

FKN

Plan

2021

Förslag från Alliansen
BudgetPlan

20212020

Itningnämnd/föruaFörslag från
Budget

6ss72l 6s 16e65 114för nämndennbeAktuellt

Plan

202t

0

Plan

2020

0

Budget

Summa till ramreduktion

Plan

2021

2 000

80

!20
70

150

100

200

320
100

250
775

300

250

550

Plan

2020

1 500

80

720
70

150

100

200

310

100

250
775

300

250

550

20t9
Prioriterad nedan FKNs möte

Förstärkn kning fören 1 000
ande för små barn 80

Artists in Residence

drift dhuset 70
stnader Kall rd 150

kad hyra Kall rd
VC rksa m het la ra dhuset 200
de städkostnader Ho il 300

Städkostnader Brunnsva llen
utställ 250

ökad marknadsföri 175
Utökning driftsbudget fritidsgå rdarlutökad
verksamhet

300
de driftskostnad 2s0

Friluftssamordna

er bru n nsbad et

550

Plan

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budget

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20L8-t2-05
12(30)



Fritids- och kulturnämnd

15

t6

77

18

19

Anteckningar

Förslag från Alliansen
Plan

202L

0

0

0

0

0

100

0

-100

Plan

2020

0

0

0

0

0

-100

0

-100

Budget
20t9

0

0

0

0

0

-100

0

-100

Förslag från nämnd/förvaltning
Plan

202L

220

100

200

260

450

t2s

6 020

Plan

2020

220

100

200

260

450

125

5 510

Budget

20t9

220

100

200

260

450

725

5 000

Behov av vaktmästartjänst på

Kulturcentrum, Bruket samt Bibliotek

Kompetensutvecklingmedelföretagshälsov

ård

Utökning städning massmanska kvarnen,

verkstäder

Utökad personalkostnad

ungdomsverksa m het samt nystartsjobb

Förstärkning personal kulturcentrum,
receptionen
Minskade bidrag från balanskontot från

beslut 2016

FKN 5124. Driftbidrag för skötsel

aktivitetspark Bräkne-Hoby ( 125 tkr | ärl
Hänskjutet till budgetberedningen.

Summa äskanden (drift)

FKN 20L8-L2-Os 13(301



Utbildningsnämnd

(löner anges i 2078 örs lönenivå för somtligo utom lörotocken, som inte air kloro)

Plan

2021

0

Plan

2020

0

Budget

2019

0

700 5337017777t1230

P

n
o

Anteckningar

från Alliansen
Budcetl

2olel
Plan

202t

Förslag från nämnd/förvaltni ng
Budeetl

2olel
Planl

2o2ol
Plan

202L

700 s33701 7777Lt230för nämndenIt

Plan

202t

0

Plan

2020

0

Budget

2019

0

FöRStAG TIt[ RAMREDUKTION
(tkrl

till ramreduktion

Plan

2021

8 820

600

t2 497

5 500

6 000
5 327
1 050

8 400

300

2 585

2 000

4 000

2 550

Plan

2020

8 820

600

72 497

5 500

6 000
5 321

1 050

8 400

300

2 585

2 000

4 000

2 550

Budget

20L9

7249\

5 500

5 000
5 321
1 083

8 400

500

2 586

2 000

4 000

3 778

,s!sr TJULYEL[ilil

OM UTöKAD BUDGETRAM

finansierad via balanskonto (4OOO tkr,
1720 tkr)3100

besluttom2019

Hyra Påtorps förskola

behov grundskolan (utifrån
elewolymer och elevers behov av stöd) -
Adm - FoG - Skolledartjänst -
Lä rara rassistenter - Elevhälsa

(skolsköterska)

ökade

3.0 årsarbetare inom förskolan enligt plan
om förskolebehov
Studiehandledning på modersmål/BtU
Grundsärskola - träninssskola

ionsintä kter

Skolbibliotek
Minskade m

rdar förskolan

nasieskolan

nländauts -

Kom

till fristående verksamhet

Plan

202t

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plan

2020

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Budget

2019

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

UN
2018-12-05

14(30)



Utbildningsnämnd

2

2

2
z

3

3

3

3

3

3

3

3

Anteckningar

Förslag från Alliansen

Plan

202t
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7 820

0

20 000

12 180

Plan

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

-7 820
0

20 000
12 180

Budget

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 920

0

20
9

Förslag från nämnd/förualtning
Plan

202L

1 881

7 712

2 000

t 777

1 900

1 015

1 636
to20
1 336

3 800

4 500

949

293

800

820
708
550

85 055

Plan

2020
1 881

7 7t2
2 000

t 777

1 900

1 015

1 536

7020
r 277

3 800

4 500

949

254

800

820

708
550

84957

Budget

20L9
1 881

7 772

2 000
7 \77
1 900

1 015

1 636

to20
803

3 800

4 500

949

682

400

820
708

550

75952

Utökad timplan grundskolan

SVA - volymökning, grundskolan

Vo lymökn in g-f ritids/försko leklass
Volymökning Crea Diem
Volymöknine Vux
Minskade intäkter SFI

IKE/U ngdomsgymnasiet

Kaoskompaniet och Cela

1:1 gymnasiet

Volymökning - barn i behov av särskilt stöd
Förberedelsklasser

Obligatorisk lovskola
Licenser och programvaror ev
kompetensutveckling
Flygtekniska, behov av utökade
undervisningslokaler på F17
Volvmöknins NB

RoS- behov av utökad bemanning
Socialpedagoger Slättagårdsskolan FSS

Överföring av driftmedel avseende
utegårdar förskolor etc från UN till TF. Vad
ska föras över?
Minskade bidrag från balanskontot från
beslut 2016

Riktade stasbidrae
Utökade budgetmedel för nämnd att
fördela

UN
2018-12-05 1s(30)



Äldrenämnd

(löner onges i 2O7B drs lönenivö för somtligo utom ltirorfocken, som inte ör klara)
390 390 598389 407

L

Pri

o

5

5

2

3

4

Anteckningar

Förslag från Alliansen
Budget Plan

2021

Plan

202t
Plan

2020

3eo 2191 3eo 6s8389 407för nämndenAktuellt

Plan

202L

0

Plan

2020

0

Budget

Summa till ramreduktion 0

Plan

202L

o

Plan

2020

0

Budget
2019

0

Plan

2021

500

326

708

582

7 400

940

Plan

2020

500

326

708
582

1 400

940

Budget

2019

500

326

708
582

7 400

940

ASKANDEN OM UTöKAD BUDGETRAM

Behålla personaltäthet om 0, 63 åa/lgh i

vård- och omsorgsboende (innan
bemanningsmedel 0, 57 åa/lehl
Huvudsaklig finansiering sker genom
omdi inom ram om 3 231
Behåll a sjuksköterska palliativ vård 0, 5

nst

Behålla uksköterska t,o änst
Behålla 0

Utökn ing hemsjukvården sj u ksköte rskor, 2,
ster, samt utökad drift

Administrativt
nster

stöd till enhetschefer 2, 0

Plan

2021

0

0

0

0

0

0

Plan

2020

0

0

0

0

0

0

Budget
20t9

ol

0

0

0

0

0

AN
2078-72-O5

16(30)



Äldrenämnd

7

11

8

9

10

T2

Anteckningar

Förslag från Alliansen
Plan

2021

0

0

-12 000

-12 000

Plan

2020

0

0

-12 000

-12 0(x,

Budget

20t9

0

0

-L2000

-12 000

Förslag från nämndfiörualtni ng

Plan

202t

500

700

s 756

Plan

2020

600

700

5 756

Budget

20t9

600

700

s756

Systemfö rva ltare/systemad m i nistratör/te k

nikstöd 1, 0 tjänst
Utredare/kva lificerad handlägga re 1, 0

tjänst

Hyra av ytterligare lokaler - kostnad okänd
Älycke vård- och omsorgsboende -

ombyggnad

Nettoeffekt larmkostnad ordinärt boende -

ny upphandling
Nettoeffekt larmkostnad särskilt boende -

ny upphandling

Summa äskanden (driftf

AN 2018-72-05 17(30)



Socialnämnd

26962t269643Aktuellt planbelopp för nämnden I zsttos 269 62t269 643267 709
(löner onges i 2078 drc lönenivå för samtligo utom lörorfocken, som inte ör klora)

P

ri

o

Anteckningar

Förslag från Alliansen
Plan

202t
Plan

2020

Budget

2019

Förslag från nämnd/förualtning
Planl

2o2ol
Plan

2021

Budget

2019

Plan

202t

0

Plan

2020

0

Budget

2019

0

FöRSIAG TIIL RAMREDUKTIoN
(tkrl

Summa förslag till ramreduktion

Plan

2021

0

Plan

2020

0

Budget

2019

0

Plan

202L
6 565

3 932
4 030

1994
1 360

4 5L7

640

267

7200
-7200

Plan

2020

6 665

3 900

3 321
I722
1 360

45r7

640
259

r200
-7200

20t9
Budget

6 665

3 858

2632
1 458

1 360

4517

640

252

1 200

-7200

Äsraruoeru oM uröKAD BUDGETRAM
(tkr)
Köp av verksamhet funktionsstöd
Familjehem Barn

lnstitutionsvård Barn

Placeringskostnader missbruk
Placeri ngskostnader övriga vuxna
Ekonomiskt bistånd

1,0 Socialsekreterare Sesam

Lokaler Rosengatan

Ekonomiskt bistånd flykting
Ekonomiskt bistånd flykting intäkt
Ökade kostnader pågrund av LOV

Minskade bidrag från balanskontot från
beslut 2016

Plan

2A2t
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 530

Plan

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 530

Budget
2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

-6 530

SN 2018-72-05 18(30)



Socialnämnd

Anteckningar

Förslag från Alliansen
Plan

2021,

5 000
-1 530

Budgetl
20lel

Plan

2020

s oo0l 5 000

-1 s30l -1 s30

Förslag från nämnd/förualtning
Plan

202t

23 405

Plan

2020

22t84

Budget

2019

21392

Utökade budgetmedel för nämnd att
fördela

Summa äskanden (drift)

SN 2018-L2-O5 1s(30)



övedörmyndarnämnd

(löner anges i 2078 drs lönenivd fiir somtliga utom lörarfocken, som inte ör kloro)

4 0904 0914091

Anteckn rngar

Förslag från Alliansen
Planl

20201

Plan

2021

Budget
20t9

Förslag från nämnd/förvaltning
Planl

20201

Plan

202L

Budget
20t9

4 0904 0914091för nämndenAktuellt

Plan

2021

0

Plan

2020

0

Budget

2019

0

FORSI.AG TItt RAMREDUKTION

(tkr)

Summa förslag till ramreduktion

Plan

202t

0

Plan

2020

0

Budget
2019

0

Plan

202t

55

55

Plan

2020

40

55

95

Budget
2019

s0

40

55

145

Äsxeruoeru oM uröKAD BUDGETRAM

(tkrl
Utbildning nämnd

Utbildnings medarbetare och
godman/förvaltare

Nyanställda ingångslön högre än

budgeterat
Minskade bidrag från balanskontot från
beslut 2016

Summa äskanden (drift|

Plan

2021

55

-230
-t75

Plan

2020

40

55

-230

-135

Budget
20t9

50

40

55

-230

-85

ön 2078-72-05 20(30)



lnvesteringar - sammanställning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i plan befintliga investe

(Bef = lnvestering som finns i budget 2018-2019)
Nytt

rad Typ beslut Prio

Typ: Bef = Finns i Budget 2O78-2OL9. Ny = Förslag till ny investering,

lnvestering-expl,

0

1 500

lnv 2021

1 000

-1 000

0

1 500

lnv 2020

1 000

-1 000

502

1 000

-1 000

1 000

430

7 430

350

3 000

1 000

s00

Förslag från nämnder/fö rvaltn.

lnv 2019

3

T

2

KS

KS

Ny

Ny

Ny

Bef

Bef

Bef

Bef

Ny

Ny

Personalenheten:

Upphandling personalsystem

Kommunledningsförvaltningen
Fastighetsaffä rer

Fastighetsaffä rer

lT hårdvara

Fria surfzoner

Del su m ma bd nd i gd i nv este i ng d r

SUS-enheten

Arkipelagrutten ARK65, div investeringar, totalt 350 år

20L9.

KSAU 5310-18 Projekt Gribshunden, totalt 3 000 tkr år

20L9.

lT-enheten

lT-hårdvara

Ny teknik för webbsändning och voteringssystem

Kommunstyrelsen

Förslae från Alliansen

lnv 2021

1 000

-1 000

430

430

1 500

lnv 2020

1 000

-1 000

0

o

1 500

lnv 2019

1 000
-1 000

1 000

0

7Un

350

3 000

1 000

500

700

502

Anteckningar

Hänskjutet från KSAU

21(30) 2018-12-05



lnvesteringar' samma nställning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i plan befintliga
(Bef = lnvestering som finns i budget 2018-2019)

rao (tkr)

Typ: Bef = Finns i Budget 2O78-2Ot9. Ny = Förslag till ny investering.
lnvestering-expl.

Nytt
Typ beslut prio lnv 2021

119 500

11 500

65 000

25 000

2235(n

22?5M

lnv 2020

120 000

-118 000

12 000

-11 500

23 000

27Un

27 000

från nämnde

lnv 2019

60 000

-60 000

5 352

6782

KF

KF

KF

KF

KF

KF

Rev

Rev

Ny

Ny

wDelilmmo trya investedngar

Omställning Fredriksbergs-, Espesdals- och
Saxemaraskolan

Omställning Fredriksbergs-, Espesdals- och
Saxemaraskolan

Nybyggnation Skogsgårdsskolan, 12 avd. inkl nattis
Framtidens skola : Vht-investeringar. Möbler, inventarier,
etc

Totalt kommunledningsförvaltningen

Förslag från Alliansen

lnv 2021

119 500

11 500

65 000

26m0

2235(n

223930

lnv 2020

120 000

-118 000

12 000

-11 500

23 000

27 (n0

27 000

lnv 2019

60 000

-60 000

6 052

7 052

Anteckningar

22(3ol 20L8-12-Os



lnvesteringar - sammanställning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i plan befintliga i

(Bef = lnvestering som finns i budget 2018-2019)
Nytt

rad

Typ: Bef= Finns i Budget 2OL8-2OI9. Ny = Förslag till ny investering.
lnvestering-expl.

Typ beslut prio lnv 2021

100

2 000

200

1 000

1 350

29 000

1 000

490

380

15 050
57 570

Inv 2020

1 000

100

100

s 000

1 000

1 300

1 000

I 424

2 500

1 000

4 s00

490

2 500

2 L80

t4 450
45 5tU

Förslag från nämnderförvaltn.

lnv 2019

8 000

100

2 000

5 000

200

2s0
6 000

1 000

1 300

4620
12 000

200

1 000

1 000

490

200

2 000

400

2 500

1820

16 850
66 930

KS fr
2079

KS

KF

KF

KS

KS

Bel

Tekniska verksamheten
Allmänna platser Kilen

Dikesrensningar

Dränering jordbruksmark

Ny infart Bräknevägen/Stenåsavägen

Restaurering fd. betesmarker

Utveckling östra Piren

Vassröjningar

Bryggor Ekenäs

Byte av tätskikt Ronneby simhall

Hyresgästanpassningar externa kunder
Sponta nid rottsplatser
Stadsh uset byte fönster
Tillagningskök

Utveckling Kockumhal len

Cirkulationsplats Kallingev/Hultaleden

Kommunlekplats - vidareutveckling
Ny lastbil
Reinvestering lekplatser
Skogsbruksplan

Stabilitetsåtg. Reddvägen

Säkring av bergväggar

Ätgärder centrumutredning
Storköksutrustn i ng

Ätgärder som ska underställas Kommunstyrelsen
Oelsumma b$ndigo inves,Ertngor

Förslag från Alliansen

lnv2O2l

100

2 000

200

1 000

1 300

1 000

200

1 000

490

380

10 000
77 670

lnv 2020

1 000

100

100

5 000

1 000

1 300

0

8 424

0

1 000

4 500

490

2 500

2 180

10 000
37 5!n

lnv 2019

8 000

100

2 000

5 000

200

250

5 000

1 000

1 300

4620
12 000

0

1 000

1 000

490

200

2 000

400

2 500

1 820

10 000
59 880

Anteckningar

23(30) 2018-12-05



lnvesteringar - sammanställning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i plan befintliga investe
(Bef = lnvestering som finns i budget 2018-2019)

rad Typ beslut prio

Typ: Bef = Finns i Budget 2OIB-2OI9. Ny = Förslag till ny investering.
lnvestering-expl.

Nytt

lnv2O2l

0

51 570

57 570

223 5U)

275070

o

0

0

lnv 2020

o

45 544

45 
'tU27dn

72544

0

0

0

från nämnder

lnv 2019

0

65 930

68 350

5 352

737t2

0

o

0

Ae,

Ny

Bd

Nv

tnf

överföring av investeringsmedel avseende utegårdar
lor etc från UN till TF. Vad ska föras över?

rsköningsmedel mindre tätorter tillOmvandla del av fö
1 mkr i ram perriftmedel

Totalt tekniska verksamheten

nya investeringar

It kommu

ndenochM

Delsumma

ochTotalt

lnv 2021

0

L7 670

78 700

zB5(n

24t600

0

0

0

lnv 2020

0

37 594

t7 594

27qn

64 594

0

o

0

från Alliansen

lnv 2019

0

s9 880

60 880

6(82

55 932

0

0

0

24(30) 2018-12-05



lnvesteringar - sammanställning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i plan befintliga investeri
(Bef = lnvestering som finns i budget 2018-2019)

NVtt

rad Typ beslut prio

Typ: Bef= Finns i Budget 2O78-2OI9. Ny = Förslag till ny investering

lnvestering-expl.

lnv 2021

300

550

100

1 000
2 050

0

2 050

lnv 2020

300

650

100

1 000
2 050

0

2 050

Förslag från nämnder/förvaltn.

lnv 2019

2 3s0

1 540

300

550

100

1 000
5 gtK)

500

400

100

500

500

2Un
7 940

7

7

7

T

2

FKN

NYDelsummo nvo investefinodr

Delsuma bdndioa investerinodr

Äterlämningsautomat Biblioteket Ronneby

fxr
Fritids- och kulturnämnden
Kulturcentrum

lnventarier Biblioteket

Badplatser, bryggor

Div utrustning
Brun nsbadet renovering
Motocrossbana

Utbyte belysning konsthallen, LED

Utbyte av reningsanläggning Brunnsbadet

Nytt kassasystem Brunnsbadet, simhallar

lnventerier fritidsgårdar Bräkne-Hoby, Johan nishus

Totalt fritids- och kulturnämnden

Förslag från Alliansen

lnv2O21,

300

s00

100

1 000
7 9(n

0

1 900

lnv 2020

300

500

100

1 000
tqn

0

I 900

lnv 2019

2 350

1 540

300

500

100

1 000
57m

500

400

100

s00

500

2dn
7 790

Anteckningar

2s(30) 2018-12-05



lnvesteringar - sammanställning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i pran befintriga investe
(Bef= lnvestering som finns i budget 2018_2019)

rad Typ beslut prio

Typ: Bef= Finns i Budget 2OIB-207}. Ny = Förslag till ny investering.
lnvestering-expl.

Nytt

lnv 2O2L

1 000

1 000

1 000

200

3 2(n

750
750

1 000

400

1 000

1 000

200

lnv 2020

1 000

1 000

1 000

200

3 2(n

750
750

1 000

400

300

200

1 000

1 000

200

från nämnde

lnv 2019

1 000

200

200

70

250

200
1 000

1 000

1 000

100
5 020

750
750

1 000

200

300

70

500

500

400

4 400

7

1

1

7

1

I
7

7

7

7

1

1

2

2

2

UN

UN

UN

utbitd

linge skolområdeneby och KalReinvesteringar Ron

lnventarier m

relnre o

Knut HahnReinvesteri

nligDuschar,

madrass etciftfri förskola

everrder funktionsnedsatta el

kakustierlokallniomstänss

elevskån

s hemkunska p, Kulturskolan
r Naturbruk Lant & S

CNC fräs Träbearbetn

staket ute, fasader

1.)se anmärkni

rdens förskola

till Crea Diem

nik

skolområde

lnventa

lnventa

Lekredskanvesteri

BMaskinhall med verkstadsdel N

Ronn

Kal

er ing
backen Personal a

Li kolan hiss

förskolor
o av lokal i

Utbildni mkrafter

utbil rial motor
Utbildningsmaterial kom

Lant &Reinvesteringar Naturbruk

Knut HahnRei

Duschar n

lnv2O2l

1 000

1 000

1 000

200

3 2(n

750
750

1 000

400

0

0

0

lnv 2O2O

1 000

1 000

1 000

200

3 2q)

750

750

1 000

400

300

200
4 400

0

0

0

från Alliansen

lnv 2019

1 000

200

200

70

250

200
1 000

1 000

1 000

100
5 020

750
750

1 000

200

300

70

600

600

400

0

Anteckningar
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lnvesteringar - sammanställning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i plan befintliga investeri
(Bef = lnvestering som finns i budget 2018-2019)

Nytt
rad (tkr) Typ beslut prio

Typ: Bef = Finns i Budget 2018-2019. Ny = Förslag till ny investering.
lnvestering-expl.

lnv 2021

3 500

500

1 750

70 850

14 050

300

1 000

7:t(n

0

lnv 2020

L700
100

7qn
10 600

300

1 000

2325

1 078

4 703

0

Förslag från nämnderfförvaltn

lnv 2019

600

60

50

50

200

240

70 270

15 290

300

500

1 000

701

2 000
4 507

0

2

2

2

z

2

2

z

3

3

3

3

ÄN

Ny

ef

Nv

Oetsumma nW investeringcr

Ätgärder Slättagårdsskolans parkering

Backsippan åtgärd för utesov
lnventarie hangar städ

lnventarie lnternat släp

lnventarie hangar generator 28 volt
Utbyggnad av matsal

Träningsanläggning räddningsh undar

Bandysarjer flera skolor

Utbildningsmaterial Plan med Jetdrift
Utbildningsmaterial flyg-/maintenancesimulator

Lösdrift anläggn ing häst

Överföring av i nvesteringsmedel avseende utegårdar
förskolor etc från UN till TF. Vad ska föras över?

Totalt utbildningsnämnden

Äldrenämnden
Datakopplingar (WiFi)

Uppräkning av anslag till inventarier Älycke

lnventarier mm

Teknik utveckling/ Hotellås

Teknik utveckling / Nyckelfria medicinskåp

Teknik utveckling/ Tid- och insatsuppföljning
Nvtt verksamhetssvstem 2019
Del su m m a b efr ndiaa i nv este ri n q or

Oetsummo nyo investeringar

Förslag från Alliansen

lnv 2021

0

0

0

2 9(n

6 100

300

1 000

73(n

o

Inv 2020

0

0

7 8(n

11 000

300

1 000

2325

1 078

4 703

o

lnv 2019

600

50

0

0

200

0

5 5:n

10 550

300

500

1 000

70L

2 000
4 507

0

Anteckningar
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lnv 2021

1 300

lnv 2020

4703

Förslag från nämnderförvaltn,

lnv 2019

4 501

fnf

Totalt äldrenämnden

lnvesteringar - samma nställning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i plan befintliga investeri
(Bef = lnvestering som finns i budget 2018-2019)

rad

Nytt
Typ beslut Prio

Typ: Bef = Finns i Budget 2O\8-2OL9. Ny = Förslag till ny investering
lnvestering-expl.

Förslag från Alliansen

lnv 2021

1 300

lnv 2020

4703

lnv 2019

4 501

Anteckningar
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lnvesteringar - sammanställning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i plan befintliga investeri
(Bef = lnvestering som finns i budget 2018-2019)

Nytr
rad Typ beslut Prio

Typ: Bef = Finns i Budget 2OL8-2O79. Ny = Förslag till ny investering
lnvestering-expl.

lnv 2021

725

725

o

L25

a

0

0

58 245

2U350

292sgs

lnv 2020

L25

150

100
375

o

?75

0

0

0

55 872

!r44N

90272

Förslag från nämnder/förvaltn.

Inv 2019

r25

100
225

0

225

0

0

0

uu6
77 622

101 568

Ny

Bel

Ny

M

Delsumma bffhtligo investedngdr

Su mma bfi ndigo i nvesteringar

Delsumma nya investeringar

Delsummc befi ndiEa i nvesterinqat

tÄt

Socialnämnden
lnventarier Socialförvaltningen
lnventarier ny gruppbostad Bräkne-hoby

Larm i Gruppbostad

Totalt socialnämnden

överförmyndarnämnden

Delsummo nya investedngat

Totalt överförmyndarnä mnden

Summo nyd inv6hringdr

SUMMA INVESTERINGAR

Förslag från Alliansen

lnv 2021

L25

725

0

L25

0

0

0

24525
226qn

251 025

lnv 2O2O

L25
150

100
375

o

375

0

o

0

47 772

:r48q)

82s72

lnv 2019

L25

100
225

0

225

0

0

0

76 476

73 582

89 998

Anteckningar
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lnv 2021

0

lnv 2020

0

Förslag från nämnder/förvaltn

lnv 2019

10 500

11 500

220W

EXPTOATERINGAR

Kommunledningsförvaltningen

lnfrastruktur Viggen norra

lnfrastruktur Östra infarten

SUMMA EXPLOATERINGAR

År 2078 frnns totok 23 767 *t onsloget för erylooteilng

I nvesteringar - sammanställ ning
Förslag på nya investeringar samt revidering av vissa i plan befintliga investeri
(Bef = lnvestering som finns i budget 2018-2019)

Nytt
rad {tkrl Typ beslut prio

Skillnad mot tabell ovan, rad 179 (Framtidens skolor,
ligger som ny investering)

Typ: Bef = Finns i Budget 2018-2019. Ny = Förslag till ny investering
lnvestering-expl.

60 000 132 000 0

Anteckningar

Förclas från Alliansen

lnv 2021

0

lnv 2020

0

lnv 2019

10 500

11 500

5m
2:2W

3o(30) 2018-12-0s
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Politisk organisation i Ronneby kommun
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Pensionärsråd

Ronneby
Miljö- & teknik AB

13 ord

Ronneby Miljö-
teknik Energi AB

AB Ronneby
lnd ustrifa stigheter

13 ord

AB Ronneby Brunn

AB Ronneby
H elsobrunn

13 ord
(KS presidie+12)

AB Ronnebyhus
13 ord

Valnämnd
l-3 ord, L3 ers

KF valberedning
13 ord, l-3 ers

Beredningsutskott
5 ord (Presidie+2)

Rådet för
funktionshinder

Revisionen
7 ord

Överförmyndarnämnd
5 ord

Beredningsutskott
5 ord {Presidie+2)

Kommunfullmäktige
49 ledamöter

Miljö- och Energiråd, 5 ord
Näringslivsråd, 5 ord
Folkhälsoråd, 5 ord

Lokala Brå, 2 ord

Kommunstyrelse
t7 ord,13 ers

Arbetsutskott, B ord
Personalutskott, B ord

Krisledningsnämnd, B ord

Utbildningsnämnd
L3 ord, i-3 ers

Äldrenämnd
l-3 ord, l-3 ers

Socialnämnd
l-3 ord, 13 ers

Miljo-och
Byggnadsnämnd

L3 ord, 13 ers

Teknik-, Fritid- och
Kulturnämnd
L3 ord, l-3 ers

Arbetsutskott
5 ord {Presidie+2)

5 ers

Beredningsutskott
5 ord (Presidie+2)

Kulturutskott, 5 ord

Beredningsutskott
5 ord (Presidie +2)



Politisk organisation i Ronneby kommun

Ronnebys politiska organisation består av kommunfullmäktige med 49 ordinarie ledamöter, KF valberedning 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare,
Kommunstyrelse med 17 ordinarie ledamöter och 13 ersättare, överförmyndarnämnd med 5 ordinarie ledamöter, Revision med 7 ordinarie ledamöter,
resterande nämnder har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare och är Valnämnd, Utbildningsnämnd, Äldrenämnd, Socialnämnd, Miljö- och Byggnadsnämnd
Samt en nybildad Teknik-,Fritid- och Kulturnämnd.

Den nybildade Teknik-,Fritid- och Kulturnämnden är en sammanslagning av nuvarande Tekniska förvaltningen under Kommunstyrelsen och Fritid- och
Kulturförvaltningen under Fritid- och Kulturnämnden. Den nybildade nämnden får i uppdrag att tillsammans med nuvarande förvaltningsorganisationer
senast till kommunfullmäktige i september 2019 presentera ett förslag till beslut på en förvaltningsorganisation för nämnden.

Kommunstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och personalutskott på 8 ledamötervardera (varav presidiet ingår). I dessa utskott samt krisledningsnämnd
(som utses av KF) är det personunion. Kommunstyrelsen utser också 5 ordinarie ledamöter varav 1 ordförande i vardera Miljö- och Energirådet, Näringslivsrådet
och Folkhälsorådet samt 2 ordinarie ledamöter (från KS ledamöter) till Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå).

Socialnämnden utser inom sig ett arbetsutskott med 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Utbildningsnämnden, Äldrenämnden, Miljö-och Byggnadsnämnden
och Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden utser inom sig ett beredningsutskott. Beredningsutskotten består av 5 ordinarie ledamöter från nämnden varav presidiet ingår.
Beredningsutskottet är enbart ett beredande organ till nämndens möten. Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden utser också inom sig ett Kulturutskott på 5 ordinarie
ledamöter varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. Presidiet behöver inte vara personunion med nämndspresidiet.
Till Kulturutskottet kan nämnden delegera (via delegationsordning) att besluta om frågeställningar inom kulturområdet. Eftersom beredningsutskott och Kulturutskott
är nya begrepp i organisationen kan ett förtydligande avseende arvoden vara på sin plats. För nämndspresidiet ingår beredningsutskottets möten i det fasta arvodet.
För övriga ledamöter utgår sammanträdesarvode. I kulturutskottet utgår sammanträdesarvode till samtliga ledamöter.

I organisationen ingår också rådgivande organ såsom Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinder. Representanter till dessa väljs enligt respektive
reglemente.

De kommunala bolagen har 13 ordinarie ledamöter vardera och nomineras av kommunfullmäktige men väljs slutligen på bolagsstämmor i april/maj månad.

I övrigt finns olika samverkansorgan eller förbund mellan kommun och region, räddningstjänst och andra aktörer. Representanter till dessa väljs i Kommunfullmäktige
eller i annan ansvarig instans.

\
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KF valberedning

Valnärnnd

Överförmyndarnämnd

Revi'sionen

Äldreförvaltning Teknik-, Fritid och
Kulturförvaltning

Ronneby
Miljö- & teknik AB

ABteknik En

Ronneby Miljö-

AB Ronneby
Helsobrunn

AB Ronneby
lndustrifastigheter

AB Ronneby Brunn

AB Ronnebyhus

Miljö- och
Byggnads-
förvaltning

Socialförvaltning
Utbildnings-
förvaltning

förvaltning
Sekreteriat,samordn

Upphandline??

Utveckling o Cefur

Ekonomi

Personal

Kommunikation

Arbetsmarknad och
integration

Mark Exploatering

Näringsliv

IT

ngs-nun Teknik-, Fritid- och
Kulturnämnd

Miljö-och
Byggnadsnämnd

Utbildningsnämnd Äldrenämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Socialnämnd

tr v,{rt Wq



k"t zot8 * \\-z-*

å \o<>
E?te.gcu q

Sida 1 av 5

ffi R"t-.by

Program för uppföljning och

insyn av verksamhet som utförs

av privata utförare

2015-2019
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1. Lagstiftningen

Fr o m 2015 ska kommunfullmåiktige, enligt kommunallagen, ftir varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer ftjr verksamheter som utfiirs av privata utftirare (KL 5:3).
Sammantaget innebåir ftiråindringarna i KL att kommunerna

och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt

insyn

överlämnar till privata utftirare

generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utftirare

utftirare

2. Syfte

Kommuner har de senaste åren lagt ut allt mer verksamhet på privata utftirare. Syftet med att
kommunfullmäktige ska lägga fast ett program är attlyfta frågorna om uppftiljning och insyn
till en politiskt strategisk nivå ftir att diir lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och
ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet.

Programmet ska vara vägledande ftir hur arbetet med att ge privata aktörer uppdrag att utftira
kommunala angelägenheter ska genomftiras och vad det ska innehålla.

3. Definitioner

Huvudman:

Kommunen iir huvudman ftir alla sina angelägenheter oavsett om utftirandet sker i egen regi
eller av en privat aktör.

Privat utftirare:

Privat utftirare definieras i lagen (KL 10:7) som en juridisk person eller en enskild individ
som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. En privat utftirare har inget
kommunalt ägande. Det handlar om ftiretagsformer som aktiebolag, stiftelser, ekonomiska
ftireningar och enskilda firmor men också om id6burna organisationer och kooperativa
ftireningar. Kommunala företag inkluderas inte i detta begrepp.

Formellt överlåimnas verksamheten oftast efter en offentlig upphandling enligt LOU (Lagen
om Offentlig Upphandling) och LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjiinster) eller LOV (Lagen om Valfrihetssystem).

wf,uf P
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Fristående ftirskolor och skolor omfattas inte av definitionen privat utfiirare eftersom de iir
egna huvudmåin ftir verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad
genom tillstandsgivning.

Utftirare:

En privat aktör kan bli utftirare av en kommunal angelägenhet genom en upphandlingsprocess
eller valfrihetssystemet.

4. Avgränsning

Krav på uppftiljning, insyn med mera, som läggs fast i programmet kan inte få genomslag på
gällande avtalsrelationer. De krav som programmet ställer kan endast påverka
ftirfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden.

Programmet omfattar inte heller fristående skolor och ftirskolor eftersom de iir egna
huvudmåin ftjr verksamheten och ftiljaktligen inte är upphandlad verksamhet utan reglerad
genom tillstandsgivning.

5. Nämndernas ansvar enligt Kommunallagen (KL)

Enligt KL 6:6 ska niimndema"var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmiiktige har beståimt samt de fiireskrifter som gäller
ftir verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller nåir vården av en
kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 $ har liimnats över till någon annan".

Detta innebåir att varje nämnd ansvarar ftir uppftiljning och kontroll inom sitt ansvarsområde
och svarar ftir att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som träffas med privata
utftirare. Generellt syftar uppftiljningen till att

- säkra leverans enligt avtal,
- möjliggöra kontroll fiir att fiirutse och upptäcka avvikelser,
- ge underlag ftir ftirbattrings- och utvecklingsarbete samt

- ge allmåinheten möjlighet till insyn.

6. Avtal och anvisningar för uppföljning för nämnder och
bolagsstyrelser

6. I Kom m u nens kval itetssäkri ngssystem av u pphand I i n gsprocessen

I kommunens kvalitetssåikringssystem av upphandlingsprocessen, som ligger på intranätet och
uppdateras efterhand, finns beskrivning i kapitel 3 hur uppftiljning ska gå till. Denna
beskrivning gäller all upphandling av varor och tjiinster. Kapitlet tar upp kravet på att en

W c^tfl&cE



Sida 4 av 5

uppftiljningsplan ska fastställas nåir avtal tecknas med leverantör. Den ska innehålla uppgifter
om när och hur ofta kraven ska ftiljas upp samt vem som ska göra uppftiljningen.

Vidare framgår det av kapitel 3 de krav som ska ställas utifrån miljö, kvalitet och särskilda
kontraktsvillkor.

6.2 Plan för uppföljning

Varje nåimnd och bolagsstyrelse ska senast i januari månad utifrån detta program
sammanställa en årlig plan ftir nåir och på vilket sätt avtal och verksamhet ska ftiljas upp.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska rapportera planen vidare till kommunstyrelsen senast i mars

Planen ska innehålla:

utifran tecknade avtal

granskningsområden inom dessa

6.3 Rapportering av uppföljning

Resultaten av genomftird uppftiljning ska tillsammans med eventuell åtgärdsplan redovisas
årligen till nämnden/bolagsstyrelsen senast i december året efter. Niimnden/bolagsstyrelsen
ska rapportera vidare till kommunstyrelsen senast i februari.

Uppftiljningen ska innehålla en utvåirdering av levererad tjänst utifran ställda krav i avtalet.

7. AIlmänhetens insyn

Av KL l0:9 framgår att kommunen ska se till att nåir avtal sluts med privat utftirare så ska
kommunen genom avtalet tillftirsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmiinheten
insyn i den verksamhet som liimnas över.

Niimnderna och bolagsstyrelserna ska genom avtalet tillftirsåikra sig den information som gör
det möjligt att ge allmiinheten insyn i den verksamhet som låimnas över till utftiraren.
Utftirarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas dock till att omfatta sådana uppgifter som
inte strider mot lag eller ftirfattning eller kan anses utgöra ftiretagshemligheter enligt lag
(1990:409) om skydd ftir ftiretagshemligheter.

Den information som begärs in ska ha en koppling till upphandlingen och avtalet samt den
kommunala verksamhet som utftirs. Exempel på information kan vara kvalitet, awikelser,
personal, miljöarbete, integration, jämställdhet och årsredovisning.
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Allmiinheten ges inte rättatt direkt få ut handlingar utan det tir endast kommunen som kan
begåira ut uppgifter. De uppgifter som kommunen erhållit blir allmiinna handlingar i
kommunen.

Nåir enskilda personer kan välja mellan olika utftirare ska niimnden/bolagsstyrelsen låimna

information om samtliga utftirare. Nåimnden/bolagsstyrelsen ansvarar ftir att
informationsskyldigheten uppftlls via information på hemsidan. Informationen ska vara
saklig, relevant, jiimftirbar och läuillgtinglig. Detta informationskrav finns sedan tidigare i
LOV (Lagen om Valfrihetssystem) men omfattar även nu verksamheter som upphandlas på
annat sätt.
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Samverkansavtal och bevakningsuppdrag avseende en gång- och
cykelpassage över riksväg 27 i Ronneby kommun

av
n Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur

n Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

n Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning,

eller
- får i uppdrag att senomföra åtsärden

Mellan nedanstående parterträffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan enligt följande

Sl Parter

Trafikverket, region Syd, org.nr. zoztoo-6297,78t 89 Borlänge, nedan Trafilwerket

Ronneby kommun, org.nr. zrzooo-o837, Stadshuset, g7z 8o Ronneby, nedan Kommunen

52 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.

Verksamhets- och handelsområdet Viggen expanderar på ömse sidor om w z7 i Ronneby. För att
förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister planerar kommunen att bygga
ut gång- och cykelväg utmed delar av det kommunala vägnätet i området. Planerat gång- och
cykelstråk förbättrar även tillgängligheten till och från befintlig busshållplats vid Västervägen. Då
verksamhetsområdet ligger på båda sidor omrv zT finns behov av en passage över vägen, för vilken
Trafikverket är väghållare, i anslutning till befintlig cirkulationsplats. Åtgärden avses byggas med stöd
av detaljplan.

Behovet av förbindelser till och från Viggenområdet har utretts inom ramen för en åtgärdsvalsstudie
"Utredning av cykel och kollektivtrafik till och från Viggenområdet, Ronneby kommun", TRV
zotT/86629. I åtgärdsvalsstudien konstateras att det finns behov av en säker passage i plan över w z7
med lämplig lokalisering i anslutning till befintlig cirkulationsplats.

53 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan
för åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiltsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

54 Beskrivning av åtgärden

Åtgärden som omfattas av detta avtal innebär projektering och byggnation av en ny gång- och
cykelpassage i plan över rv 27. Passagen lokaliseras i anslutning till befintlig cirkulationsplats och
innebär att befintlig refug norr om cirkulationen byggs om samt anpassning av marken för anslutande
gång- och cykelvägar på ömse sidor om vägen. Ätgärden innefattar även erforderliga tekniska
lösningar inom vägområdet för att säkerställavattenawinningen från rv 27. Även anpassning av
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befintligt vägräcke ingår. Passagen ansluter till och ska byggas samordnat med kommunens planerade
gång- och cykelväg utmed Västervägen och Sörbydalsvägen. Åtgärden ska utformas i enlighet med
VGU (vägar och gators utformning).

Åtgärden som berör statlig infrastruktur utförs som ett bevakningsuppdrag, vilket innebär att den
projekteras och byggs av Kommunen och bevakas av Trafikverket. Kommunen ska ta fram en
förprojektering för åtgärden som ska godkännas av Trafikverket innan en mer detaljerad projektering
tas fram. För den del som berör statlig infrastruktur, rv z7 inklusive berört vägområde, bevakas
projektet av Trafikverkets utsedda projelitledare från investeringsenheten.

55 Finansiering och kostnader

Trafikverket står för Kommunens nedlagda kostnader för projektering och byggnation av åtgärden
(passagen) som berör statlig infrastruktur, rv z7 inklusive berört vägområde, och som har uppkommit
efter det att detta avtal har tecknats. Passagen finansieras genom nationell plan, inom satsnings-
området tillgänglighetsanpassning frir hållplatser, och innebär tillsammans med kommunens
utbyggnad av anslutande gång- och cykelvägar att en tillgänglig och säker förbindelse skapas till
befintlig busshållplats vid Västervägen. Trafiliverkets kostnadstak för åtgärden (passagen) är r,5
miljoner kronor. Skulle kostnaden överstiga detta belopp står Kommunen för den överskjutande
kostnaden.

Kommunen ska särredovisa nedlagda kostnader för åtgärden så att det tydligt framgår vad som avser
statlig infrastruktur (passagen). Trafikverket ska i och med faktura betala nedlagda kostnader, dock
högst 1,5 miljoner kronor, för åtgärden som berör statlig infrastruktur till Kommunen (se vidare g8).

Kommunen står för samtliga kostnader för åtgärder som berör det kommunala vägnätet.

Kommunen ska stå för samtliga nedlagda kostnader för Trafikverkets bevakning av åtgärden. Den
totala kostnaden för bevakning bedöms uppgå till ca r5o ooo-25o ooo kronor. Angivet kostnads-
interyall är en uppskattning i tidigt skede. Den faktiska kostnaden kan komma att förändras utifrån
projektets framdrift och innehåll samt vilka kompetensområden som behöver delta från Trafikverket
Kommunen ska i och med rekvisition betala faktiska nedlagda kostnadertill Trafikverket (se vidare
$8).

Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna
kostnader.

SO Ansvarsfördelning

Trafilcverkets ansvar
1. Trafikverket utser en bevakande projeltledare som fungerar som kontaktperson och bistår med

råd och anvisningar för projektering och åtgärder inom statlig infrastru}tur.
2. Trafikverkets bevakande projelitledare ska granska och godkänna detaljprojekteringen för

åtgärden som berör statlig infrastrulitur.
3. Trafilwerket ska vid slutbesilitning godkänna att färdig anläggning uppfuller gällande krav.
4. Trafikverket kvarstår som väghållare och ansvarar för och bekostar drift och underhåll av gång-

och cykelpassagen inom det statliga vägområdet, undantaget vinterväghållning.

Kommunens ansvar
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som omfattas av detta avtal. Passagen över

rv z7 ska utföras samordnat med anslutande gång- och cykelvägar.
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut

iakttas för åtgärden.
3. Kommunen ansvarar för att projektering och utförande inom den del som berör statlig

infrastrulitur sker i samråd med och följer de anvisningar som ges från Trafilcverkets bevakande
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projektledare samt att denne kallas till erforderliga möten/avstämningar och delges det underlag
som krävs för att kunna granska och godkänna projeliteringshandlingen.

4. Kommunen ansvarar för att arbetet utförs enligt Trafikverkets styrande dokument som finns
tillgängliga på http://trvdokument.trafi kverket.se/
r TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg, TDOK zotz:86, version 3.o,
. TRVR Apv, Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg, TDOK zotz:88, version 3.o samt
. Upphandling av trafik- och slcyddsanordningar vid Arbete på väg, TDOK 2o1g:o21o, version

3.o.
Rv z7 är en skyddsklassad vä9. För arbete på eller invid allmän väg där Trafikverket är väghållare
ska entreprenören upprätta trafikanordningsplaner i enlighet med avsnitt 5.5 i TRVKArbete på
vdg. Kommunen ansvarar för att awopa en TA, via Trafikverkets bevakande proje}tledare.
Tillstånd för att börja arbeta efter en av Trafikverkets tilldelad TA kan erhållas när kommunens
entreprenör har egenregistrerat efterfrågade uppgifter i det webbaserade programmet (FIFA), se
www.trafikverket.se/apv, och Hartecken har erhållits från systemet. Registreringen ska göras
senast ro arbetsdagar innan planerad arbetsstart. Efterfrågade skisser och trafiKöringsplaner ska
finnas inlagda innan arbetet får påbörjas.

S. Kommunen ska leverera en relationshandling till Trafikverket och ansvarar för att Trafikverkets
bevakande projektledare kan medverka vid slutbesiktning.

6. Kommunen ansvarar för och bekostar vinterväghållning av gång- och cykelpassagen över rv 27.
Vinterväghållning innefattar snöröjning och halkbekämpning.

7. Kommunen blir efter färdigställandet ägare och ansvarar för drift och underhåll av anslutande
gång- och cykelvägar.

8. Kommunen ska tillhandahålla den mark som behövs för åtgärdens genomförande.

57 Hanteringavkostnadsförändringar

Om kostnaden för projelitering och genomförande av åtgärden som berör statlig väg (passagen)
överstiger r,5 miljoner kronor ska Kommunen bekosta den del av kostnaden som överstiger detta
belopp.

I de fall projektet avbryts står respelitive part för de kostnader som dittills nedlagts. I detta fall ska
inte någon rekvirering eller faliturering göras från någondera parten.

58 Betalning

Trafikverket rekvirerar enligt $S de totala upparbetade kostnaderna för bevakning när åtgärden är
genomförd och slutbesiktigad.

Rekvisitionen adresseras till:
Ronneby kommun, Faliturascanning, Stadshuset, 972 80 Ronneby
Ange Daniel Camenell, ref. nr Sooolo som referens.

Kommunen fakturerar Trafikverket enligt gS efter fiirdigställande och slutbesiktning för åtgärder i den
statliga anläggningen. Till falituran ska ett specificerat underlag bifogas över de falitiska
totalkostnaderna för projelitering och genomförande av passagen som berör statligt vägnät.

Falcturan och underlaget adresseras till:
Trafikverket, FE 85r, 838 z6 Frösön

Falturan märks med följande uppgifter:
Referens: EF rry524 Ulrika Jeppsson
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59 Projektorganisation och former för parternas samarbete

ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna beslutar i
särskild ordning.

510 Tidplan

Åtgärden planeras genomföras under zorg

511 Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna.

512 Övrigt

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av båda parter för att vara
giltiga.

Trafilcverket skall ha rätt att på samma grund som Kommunen såsom byggherre, att stoppa pågående
entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) vid tillsyn upptäcker
brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. Denna rättighet skall Kommunen i
kontralit eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör innan arbeten påbörjas.

Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på att entreprenören
uppfuller en minimiomfattning av försäkringsskydd.

513 Tvist

TVist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk
lag.

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Trafikverket: För Ronneby kommun:

Ort och datum Ort och datum

Maria Hellqvist
Enhetschef

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

4!jww



ffiRONNEBY
KOMMUN

kg Zc,rF -tr-z q

å bob-
E? tog.' 6

xöpnroNTRAKT

Parter

Säljare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Köpare:
Adress:

Org nr:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

04s7 6i 80 00

212000-0837

Anders Nöjd, nedan kallad köparen
Ekenäsvägen 46,372 73 Ronneby

58052s-6e39

I Överlåtelseförklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kotnmunen överlåter och forsäljer härmed till köparen den del av fastigheten Romeby
22:l om ca 16 200 kvm som markerats med rött på bifogad karla.

2 Köpeskilling
2.1 Köpeskillingen på 80 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på tillträdesdagen.

2.2 Köparen ska betala in sumtnan på Kornmunens plusgiro I10020-5. När köpeskillingen
är betalad. ska Kornmunen omgående överlärnna kvitterat köpebrev.

2.3 Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra
handlingar jml4 kap 20 $ JB.

3 Tillträdesdag mm

3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3
vunnit laga kraft. Förtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskornmelse efter det att
Ronneby Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft och vid den tidpunkt
då bygglov är beviljat.

3.2 Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning.

3.3 Gränsema kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftinättningen.
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed
biträds av kommunen. Köparen svarar för kostnaden ftjr fastighetsbildningen.

3.4 Köparen har innan tillträdesdagen rätt att disponera överlåtelseområdet for
undersökningar och markarbeten. Samtliga åtgärder som utörs innan tillträdesdagen
utftirs på egen risk. Köparen har inte rätt till ersättning ftir nedlagda kostnader även om
köpet inte genomförs. Om köpet inte genornfrirs och överlåtelseområdet har ftirsämrats
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på grund av åtgärder som utftirts av köparen har kommunen rätt till ersättning
motsvarande den faktiska kostnaden fiir återställande av området.

4 Exploateringsskyldighet

4.1 Köparen skall exploatera avstyckningslotten för byggande av verksamhetslokaler.
Uppftirandet av anläggningen skall till väsentliga delar ha skett inom l8 rnånader efter
det att köparen har tillträtt fastigheten.

4.2 Om Köparen inte har exploaterat avstyckningsområdet enligt 4.1 skall densamme
orngående meddela Kommunen sina avsikter. Kommunen har rätt att återköpa
avstyckningslotten ftir motsvarande köpeskilling enligt 2. 1.

5 Fastighetens skick
5.1 Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon

form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon fonn.

6 Fördelning av utgifter mm

6.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av
Kommunen.

6.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av
Köparen.

7 Inskrivningsåtgärder mm

7.l Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgiirder och -
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

7.2 Köparen ska låimna grannemedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande
fastigheter i enlighet med gällande plan för området.

7,3 Om köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjämt ska gälla mot den
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begäran av Kommunen till
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen.

8 Tvist
8.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

9 Förutsättningar för avtalets giltighet

9.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige
godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är
lagakraftvunnet. anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfulhnäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

9.2 Avtalets giltighet förutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftirande av en avstyckning.
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9.3 Om fiirutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Eventuell återställning av marken ska ske på
köparens bekostnad.

10 Anslutningsavgifter
10.1 Avgifter ftir anslutning till el, fiber, avlopp och fiänvärme ingår ej i köpeskillingen och

skall erläggas i stirskild ordning enligt taxor.

1l Avtalsexemplar
I l.l Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Köparen

Ronneby den

Roger Fredriksson Anders Nöjd

Anna Hansen

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas
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Anhållan om införlivande av fastigheter i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Ronneby Miljö & Teknik anhåller om att inftirliva fastigheterna Kuggeboda4:40,4:41,4;43,
4:50,4:56 i verksamhetsområde ftir vatten. Och fastighetema Kuggeboda 4:40,4:41,4:42,
4:43,4;48,4:49,4:50,4:5I,4:56,4:57 och 4:58 i verksamhetsområde ftir spillvatten.

Läget i området idag är att 6 st av fastigheterna redan rir pakopplade på det kommunala
spillvattennätet via en VA-ftirening och ytterligare 2 har ansökt om att få koppla in sig på

vatten och spillvattenledningarna.

Området ligger inom 100m från nuvarande verksamhetsområde ftir spillvatten och ftir vaffen
iir 6st av fastigheterna redan med i verksamhetsområdet. Som kan ses i kartorna nedan dåir de

berörda fastigheterna är gulmarkerade
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Fritid- och kulturförvaltningen
201 9-01-01
KF 2018-11-29 S XX

Författningssamling Sida I (10)

Taxor och avgifter avseende kommunala idrotts-, fritids-
och kulturanläggningar, lokaler m.m.

Utgivare:
Gäller från
Antagen:

Taxor och avgifter
for nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanlägg-

ningar, simskolor, fiskekort och lotteritillstånd.

2018-11-14 kl 10:25:57
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Ronneby komm uns förfaftningssamling Sida 2(10)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.
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Ronneby kommuns författningssamling Sida 3(10)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

3.1

Allmänna bestämmelser
r Med förening avses, i denna handling, ideell förening eller förbund som är registrerad hos och

godkänd av Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden i Ronneby kommun.

. Vid arrangemang, cuper, tävlingar som stöds av Ronneby kommun genom bidrag eller särskilt
avtal och hyreskostnaden beslutas av Fritid- och kulturnämnden genom delegationsordningen
ska kommunens logga finnas med i marknadsföringen eller det ska på annat sätt framgå att Ron-
neby kommun stödjer arrangemanget.

. Fakturering sker den sista i varje månad. Om fakturan inte är betald inom 90 dagar, får hyresgäs-
ten inte boka nya tider och eventuella redan bokade lokaler avbokas i alla kommunens anlägg-
ningar och lokaler tills skulden är reglerad.

. Åldersgräns är 18 år för att få hyra lokal och roddbåtar. Minderårig måste ha målsman under-
skrift.

. Gällande ordningsregler för respektive anläggning/lokal ska åtföljas.

. Hyresgäst är ansvarig för eventuell skadegörelse i hyrd anläggning/lokal.

. När bokningstiden är slut ska lokalen, vara lämnad och tom.

Bokning och fördelning av tider
. Föreningar har förtur framför andra hyresgäster.

r Verksamheter för barn- och ungdomar upp till 25 är har förtur till tider och yngst prioriteras först.

. Avbokning av förhyrd tid ska göras senast 5 arbetsdagar innan uthyrningstillfället. lnte utnyttjad
eller avbokad tid debiteras med 200 kr + ordinarie taxa.

. Anläggningar och lokaler får inte hyras ut i andra hand om inte annat anges.

Bestäm melser id rottsan lägg n i ngar
Al lmänt id rottsanläggningar

. Ronneby kommuns idrottsanläggningar och idrottslokaler som hyrs ut ska vara drog- och doping-
fria. Vid överträdelse av denna regel stängs personen av från att hyra eller träna i kommunens
anläggningar motsvarande tid som av Riksidrottsförbundet utdömd dom.

r Arrangemang, träningsläger, matcher för Ronneby kommuns föreningar har förtur framför lång-
tidsbokningar om de bokas 20 dagar i förväg.

r Vid bokning ingår omklädningsrum, där det finns, vilket får disponeras 30 minuter innan respek-
tive efter hyrd tid.

o Kansli, förråd, omklådningsrum för hemmalag = förråd, hyrs på årsbasis.

Prioriteri ngsord n i n g av verksam het vid id rottsa n lägg n i n gar:

1. Ronneby kommuns egna arrangemang.

2. Föreningar som bedriver ungdomsidrott som har säsong och deltar i seriespel, vars huvudsakliga
verksamhet är förlagd till dessa anlåggningar.

3. Föreningar som bedriver tävlingsidrott som har säsong och deltar i seriespel, vars huvudsakliga
verksamhet är förlagd till dessa anläggningar.

4. Föreningar som bedriver ungdoms- och tävlingsidrott som inte har säsong eller inte deltar i serie-
spel.

5. Föreningar som bedriver motions-, korp- eller fritidsgårdsverksamhet.

6. Företag och kommersiella intressen.

7. Privatpersoner.

3.2

#r{ ''///{



Ronneby kommuns författningssam ling Sida a(10)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

3.3 Taxeklasser för idrottsanläggningar
Föreningar med träningsverksamhet, för barn och ungdomar mellan 0-25är, för pensionärer samt handi-
kapporganisationer betalar 30kr/60 minuter oavsett lokal. A-lag eller likvärdigt räknas som vuxen/ taxa C
och D.

Taxorna år per 60 minuter om inte annat anges.

A Föreningar med träningsverksamhet, för barn och ungdomar mellan 0-25år, för pensionärer samt
handikapporganisationer

B Match: föreningar för barn och ungdomar mellan 0-25år, pensionärsorganisationer samt handi-
kapporganisationer.

C Föreningsverksamhet för vuxna.

D Match: föreningsverksamhet för vuxna.

E Privatpersoner, företag samt externa föreningar.

4 Sport- och gymnastiksalar
4.1 Sporthallar A

Föreningar m tränings.
vht för ungdomar 0-25,
pensionärer, hcp-org

30 krKo$nad

Ronneby Sporthall A-sal

Ronneby Sporthall B-sal

Kallinge Sporihall

l-loby Sporthall

4.2 Bågskytte-, judo- och
styrketräningslokal

Kostnad

Ronneby Sporthall

l-loby Sporthall

4.3 Omklädningsrum

Kostnad

Ronneby Sporthall

BCDE
Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,

ungdomar 0-25, vuxna match, vuxna företag, externa
ponsionårer, hcp-org föreningar

75 kr 80 kr 200 kl140 kr

A
Föreningar m tränings.
vht för ungdomar 0-25,
pensionårer, hcp-org

30 kr

BCDE
Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,

ungdomar 0-25, vuxna match, vurna företag, extsrna
pensionärer, hcp-org föreningar

60 kr 220 kt

ABCDE
Föreningarmtränings- Föreningar,matchtör Föroningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vht för ungdomar 0-25, ungdomar 0-25, vuxna match, vuxna företag, extorna
pensionärer, hcp-org pensionårer, hcp-org föreningar

30 kr 60 kr 22O kr

t?"

ftt-ffiM



Ronneby komm uns författningssamling Sida 5(10)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

4.4 Gymnastiksalar/skolor ABCDE
Föroningarm trånings- Föreningar,matchför Föreningsvht, Föreningsvht, Privatporsoner,
vht för ungdomar 0-25, ungdomar 0-25, vuxna maich, vuxna företag, externa
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föroningar

30 kr 60 kr 220ktKosinad

Ronneby Sporthall Gsal

Snäckebacksskolan östra o våstra salarna

FredriKbergsskolan nya o gamla salarna

Espedalsskolan

Saxemaraskolan*)

Slättagårdsskolan

Backarydsskolan*)

Fhllabroskolan*)

Fingsbodaskolan*)

Johannishusskolan

Listerbyskolan

Kuggebodaskolan')

.) Onldädningsrum nEd bastu finns.

5 Fotbollsplaner och friidrott
ABCDE

Föreningar m tränings- Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vhtförungdomar0-25, ungdomar0-25, vuxna match,vuxna företag,externa
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

30 kr 75 kr 80 kr 200 kr 220kr
30 kr 75 kr 80 kr 300 kr 40 kr

ABCDE
Föreningar m tränings- Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vhtförungdomar0-25, ungdomar0-25, vuxna match,vuxna företag,externa
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

30 kr 75 kr 80 kr 200 kr 40 kt
30 kr 75 kr 80 kr 300 kr '{40 kr

Kostnad

nonneOy barena, Lugnevi

lshall

ABCDE
Föreningar m tränings- Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vhtförungdomar0-25, ungdomar0-25, vuxna match,vuxna företag,externa

' pensionårer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

30 kr 75kr 180 kr 500 kr 900 kr

Kostrad
bhallen, l(allinge

ABCDE
Föreningar m tränings- Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vhtförungdomar0-25, ungdomar0-25, vuxna match,vuxna företag,externa
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

30 kr 75 kr 180 kr 500 kr 700 kr

5.1 Fotbollsplaner

7-manna

11-manna

Brunnsvallen

Järnvallen

l(arlstorpsplanen

5.2 Banorförfriidroft

Brunnsvallen

Brunnsvallen + gräsyta

6 lsytor
6.1 lsbana

#/t rtlfr /d_



Ronneby kommuns författningssam ling

7 Bad och simhallar
7.1 Föreningar:
Simhallar/utomhus A

Föreningar m tränings-
vht för ungdomar 0-25,
pensionärer, hcp-org

Sida 6(10)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

BCDE
Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,

ungdomar 0-25, vuxna match, vuxna företag, externa
pensionärer, hcp-org föreningar

Ronneby Sinhall

Kallinge Sinhall

Brunnsbadet

30 kr

30 kr
30 kr

75 kr
75 kr
75 kr

80 kr

80 kr

80 kr

200 kr
200 kr
200 kr

660 kr
44;0kr

660 kr

7 .2 Badavg ifter s im hallar
Vuxen

Pensionär

Ungdom 13-25är

lillägg hytt

lillägg värdefönaring

1O-kort, wxen

1O-kort, ungdom 13-25 är

Terminskort, urxen

Terminskort, ungdom 13-25 är

Bam 0 är - 12 år gratis men endast i sällskap med person som frllt 18 år

7.3 Badavgifter Bru n nsbadet
Vuxen

Ungdom 13-25 är

Familj/grupp, 1 vuxen, 3 bam

Familj/grupp, 2 wxna, 3 bam

1S-kort, wxen
1S-kort, ungdom 13-25 är

Säsongskort, wxen

Säsongskort, ungdom 13-25 är

Elev skolbad, skolor i Ronneby

Elev skolbad, extema skolor

Brunnshotellets gäster

Företag

35 kr

20 kr

20 kr

10 kr
10 kr

300 kr
150 kr

600 kr
300 kr

100 kr
50 kr

250 kr
300 kr

800 kr
400 kr

1 600 kr

800 kr

0kr
40 kr

Enligt avtal

Enligt avtal

Bam 0 är - 12 år gratis men endast i sällskap med person som ffllt 18 år



Ronneby kommuns författningssamling

7.4 Morgonsim Brunnsbadet
Vuxen

Ungdom 13-25är

,Säsongskort, wxen

Säsongskort, ungdom 13-25 är

7.5 Simskolor
Kommunal simskola

I Ovriga anläggningar
8.1 Boulebanor

Sida 7(10)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

60 kr
30 kr

600

300

kr
kr

0kr

Järnvallen, utonhusbanor

Kallinge Boulehall

8.2 Tennisbanor

Brunnsparken, utomhusbanor

8.3 Ronneby Horse Genter

Kostnad
Lilla ridhuset

Stora ridhuset

Flalva stora ridhuset

l+rddocken

Aterställning av underlag

8.4 Kvitterplatsen
(utomhusteater, Brunnsskogen)

Kostnad

8.5 Girkusplatsen

A
Ungdom 13-25 är,

icke medlem,
bana/tim

60 kr

A
Förening/dag

500 kr

A
Förening/dag

B

Vuxen, icke medlem,
bana/tim

A
Förening,

träning/timme

30 kr

B

Förening,

match/timme

40 kr

B

Förening/recka

2 000 kr

c
öwiga

bana/tim

100 kr

D

öwga,
match/tim

200 kr

{50 kr

AB
Förening och Förening och privatperson

priwtperson/tim heldag,08:00-18:00
150 kr 1 000 kr
225kr 1 500 kr
150 kr
150 kr 1 000 kr

500 kr /tim

Affärsdivande verksamhet kontaktar Ronneby Ryttarförenings styrelse för prisuppgift.

c
ÖririgalOag

700 kr

B

ÖvrigalOag exkl. el, la,
sophämtning

1 500 krKostnad 1 000 kr



Ronneby kommuns författningssamling

9 Ovriga lokaler

9.1 Sammanträdeslokaler

Ronneby Sporthall

Floby Sporthall

lshallen VIP-lokalen

Äldreboendet, Vidablick, KalasrunrrBt

Gamla Teatern BaKickan

9.2 Konferenslokaler

Sida 8(10)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

Kulturcentrum, l-kirsalen

Kulturcentrum, Stora salen

Vidablick, Stora salen

Ganla Teatern, Plan 2, exkl teknik

9.3 Repetionslokaler

Bruket, Repetionslokal 1

Bruket, Repetionslokal 2

Bruket, Repetionslokal 3

Bruket, Repetionslokal 4

Bruket, Svarta lådan

Ganla Teatern, Han 4

9.4 Verkstäder m m

Gania Teatern, Stora scenen

9.6 Kansli
Er hvadratneter

AB
Bam och ungdom Studieorganisation

0-25 årltim örening/termin

30 kr

2 550 kr
I 950 kr
I 800 kr

c
Öuiga/termin

5 100 kr
3 900 kr
3 600 kr

DEF
Enskilda Studieorg, Studieorg/

konstnärer/wcka max 4 tim dag

300 kr 600 kr I 000 kr

250 kr 500 kr 800 kr

250 kr 500 kr 100 kr

A
Förening/gång

100 kr

A
Förening/4 tim

300 kr

3 000 kr
200 kr

200 kr

A
Förening/tim

80 kr
80 kr

Förening/dag Öuigaldag

3 000 kr
1 500 kr
1 500 kr

A
Förening/4 tim

300 kr

B
Förening/8 tim

500 kr
6 000 kr
400 kr
400 kr

B

Öwiga/gång

150 kr

B

Öwlgarltim

200 kr
200 kr

c
Enskilda

konstnärer/dag

150 kr
100 kr
100 kr

c
Öwiga/4 tim

1 800 kr
9 000 kr

800 kr
800 kr

D

Övriga/8 tim

3 000 kr
12 000 kr

1 000 kr
1 600 kr

BA

ErEljverkstadt) 500 kr
crafihverkstad 400 kr
Textilverkstad 400 kr
*) Eförbrukning ugn debiteras enligt gållande taxa

9.5 Konsertlokal/scen B
Förening/8 tim

500 kr

c
Öwigal+ tim

I 800 kr

D

ÖwigalS tim

3 (X)0 kr

tt00 kr



Ronneby komm uns författningssamling

9.7 Förråd
Kallf örråd, per lwadratneter

Varnf örråd, per kvadratneter

10.2 Båtplatser A
fur löpnEter

brygga+2S k/plats

,11.2Hyra roddbåtar
Kos{nad

Skärsjön/Galtsjön

Mniniålder '18 år för aft hyra roddbåt.

12 Nycklar och taggar

:Förlorad nyckel 500 kr
Förlorad tagg 50 kr

Sida 9(10)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

10 Husvagnsuppställning och båtplatser

1 0.1 Husvagnsuppställning
Kostnad/säsong')

Aspan 5 000 kr

Saxennra*) 6 000 kr
-)Säsong för husvagnar vid Aspans och Saxennras upp-
ställningsplatser är från nitten av april till och rred ritten av

septerber. Datum faststålls av chefen f ör Fritid- och kultur-
förvaltningen.
*) För pernnnent elanslutning tillkonrrer elförbrukningsavgifter.

50 kr
75 kr

B
Boj m kiitting-

föranking

c
Y-bon/bryggneter

(CCnått bom)

Ard<ostnad
Järnavik 300 kr 500 kr
Ekenäs 750 kr *)
*) För pernnnent elanslutning tillkonnnr 500 k sarnt elförbrukningsavgifter

11 Fiskekort och roddbåtar

11.1 Fiskekort AB
Ungdom 13-18 år, Vuxen,

dag dag

Kostnad

Skärsjön 30 kr
'Galtsjön 30 kr
Skärsjön + Galtsjön

:Ronnebyån 30 kr
,Ronnebyån, preniär 150 kr
.Barn upp lill 12 är kostnadsfritt i vuxens sållskap.

1 650 kr
{ 038 kr *)

c
Ungdom 13-18 år,

säsong

D

Vuxen,
säsong

100 kr
100 kr

400 kr
400 kr
600 kr
200 kr

I 000 kr
I 000 kr
I 500 kr
700 kr

A
4 tim

70 kr

100 kr
250 kr

B
12tim

100 kr



Bevis om registrering enligt $ 17 Onslutning upp till 20 basbelopp 300 kr

14 Biblioteket
Försen ingsavg ifter för med ia(böcker, lj ud böcker, C D, DVD, tidskrift, s pråkkurser):

Förseningsavgiften ar 2 kr per dag och media. Det vill säga, att om du återlåmnar din bok efter sista datu-
met, så blir det en avgift pä2kr per dag.

Du kan maximalt få upp till 50 kr i skuld per bok. Har du en skuld som uppgår till 150 kr är du spärrad i

systemet och du kan inte låna nya böcker eller medier. Betalar du av 2 kr på skulden och kommer under
150 kronor kan du låna på nytt.

Avgifter för media (böcker, ljudböcker, CD, DVD, tidskrift, språkkurser) som inte
återlämnas:

Slarvar du bort boken du lånat, eller förstört den (hunden tuggat på den) blir du ersättningsskyldig och
måste betala:

Ronneby kommuns författningssamling

13 Lotteritillstånd

Bevis om registrering enligt $ 15-16

Barnbok (lånad av vuxen)

Vuxenbok

Ljudbok, bok ned CD, el Daisy

Tidskrift

Ittusik CD

D/D
Språkkurser

Kopiering
Allnän handling, upp till 10 ark

Allnän handling, över 10 ark

A4

,43
l-ex

Kopior fr. andra bibl.

. Kopior fr utanför Sverige

Onslutning upp till 300 000 kr

,Onslutning över 300 000 k

Sida l0(10)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids, och
kulturanläggningar, lokaler m m.

300 kr
800 kr

100 kr
250 kr
250 kr
50 kr

150 kr
500 kr
700 kr

0 kr /ark
2 kr lark
2 kr lark
4 kr lark
2 kr lark

50 kr /artikel
Faktisk kostnad

Ntr (iU Wq


