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2017-03-22 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2017-03-22 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2017-03-23.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Norfall (S), Roger Gardell (L)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, onsdag 2017-04-05 kl. 10:00.
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Sekreterare

§§ 83-121

Christoffer Svensson

Ordförande

Christoffer Stenström (M)
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Roger Gardell (L)

Malin Norfall (S)
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Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid Karlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Marie Olsson (S)
Magnus Pettersson (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V)
Angela Leyton (V)
Erik Ohlson (V)
Helena Augustsson (MP) §§ 83-96
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD) §§ 95-121
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)

Ledamöter

Christoffer Stenström (M), 1:e vice
ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromée (M)
Lennarth Förberg (M)
Anders Lund (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C)
Roger Gardell (L)
Willy Persson (KD)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S)
Annette Rydell (S)
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§ 83

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare och justering av dagordningen
Sammanfattning
Ärende om val av ledamot och ersättare till Cura individutvecklings
familjerättsnämnd lyfts in mellan ärende tretton (13) och fjorton (14) på
dagens föredragningslista.
Malin Norfall (S) och Roger Gardell (L) utses att justera dagens protokoll.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Christoffer Stenström (M), ledamot Sune
Håkansson (RP), Erik Ohlson (V) och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Sune Håkansson (RP) yrkar på att ärende om val av ledamot och
ersättare till Cura individutvecklings familjerättsnämnd tas upp för
behandling på dagens sammanträde.
Ordförande Christoffer Stenström (M) föreslår att detta görs mellan ärende
tretton (13) och fjorton (14) på dagens föredragningslista.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärende om val av ledamot och ersättare till
Cura individutvecklings familjerättsnämnd tas upp för behandling på dagens
sammanträde, att detta görs mellan ärende tretton (13) och fjorton (14) på
dagens föredragningslista, samt att Malin Norfall (S) och Roger Gardell (L)
utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 84

Dnr 2017-000011 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga frågor lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 85

Dnr 2017-000188 109

Anmälan av medborgarförslag - angående planering
och anläggning av spontanidrottsplatser
Veronica Barbic lämnar följande medborgarförslag om planering och
anläggning av spontanidrottsplatser.
Sammanfattning
Det finns en prioriteringsordning av dessa idrottsplatser och jag vill belysa
betydelsen av en sådan i Hallabro, som tyvärr ligger längre ner i
prioriteringsordningen. Därför vill jag påvisa betydelsen av en sådan
investering i Hallabro, och önskar således att en omprioritering kan bli
möjlig!
För det första finns det en aktiv idrottsförening och flera barn- och
ungdomsfotbollslag som kan ha nytta av detta. Det finns efterfrågan bland
barn och ungdomar att börja utöva andra sporter än fotboll, såsom basket
m.m, men utan en riktig plan är detta inte möjligt.
För det andra så finns det ingen upplyst plan att utöva varken sport eller lek i
byn efter klockan 15:00 på vinterhalvåret. Detta kunde innebära en större
aktivitetsnivå för alla åldrar.
Vidare så växer antalet elever i förskola/skola. Denna vecka (V.9) har 10
nysvenska elever kommit till skolan i Hallabro och ytterligare c:a 20 barn
kommer till hösten. En barack ska sättas upp, vilken kommer att sluka en del
av skolgården, och viktig yta kommer därmed gå förlorad. Ett större
elevantal och en mindre yta att samsas om går inte riktigt ihop...
Skolans enda "plana" gräsyta används flitigt av både elever och på
idrottslektioner. Svårigheten ligger i just att det bara finns denna yta att turas
om på. Hallabro har även den minsta storleken på idrottshall vilket gör att
det är svårt att bedriva idrottsaktiviteter som kräver lite större yta, framförallt
bollsporter, där linjer och avstånd betyder mycket. Även ur ett
säkerhetsperspektiv betyder storleken av lokalen och avstånden mellan
utövare och åskådare mycket.
lntegrationsmässigt skulle en spontanidrottsplats inbjuda till engagemang
och gemenskap. Sporter som t.ex. fotboll behöver ju inget språk. Reglerna är
internationella och behöver inget språk i första hand. Sporten kan förena
människor och skapa gemenskap. Även på fritiden skulle
spontanidrottsplatsen locka till sig och engagera människorna i byn.
Här i Hallabro skulle en spontanidrottsplats betyda enormt mycket!
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Närheten till Tingsryd gör att många söker aktiviteter där, då det är närmare
dit än att åka in till Kallinge/Ronneby. Har vi möjlighet att istället kunna
erbjuda detta "hemma", blir även vårt lilla samhälle en mer attraktivare plats
att bo och verka på.
Placeringen av denna idrottsplats behöver således ligga placerad vid skolan,
där den även kan utnyttjas under lektioner och raster. Området mitt i "byn"
(mittemot skolan)kunde vara en alternativ plats då denna yta behöver ses
över och ordnas till. Alternativt "hagen" bakom/bredvid skolgården om
denna mark kan bli kommunen tillgänglig?
I anslutning till spontanidrottsplatsen kunde förslagsvis även ett "ute-gym"
få finnas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Veronica Barbic
Kommunstyrelsen
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§ 86

Dnr 2017-000187 109

Anmälan av medborgarförslag - Att bygga en helt ny
väg som ansluter till Järnaviks camping från nordost.
Peter Dacke lämnar följande medborgarförslag om att bygga en helt ny väg
som ansluter till Järnaviks camping från nordost.
Sammanfattning
Då arrendatorn för Järnaviks camping nu är på väg att få köpa loss
campingen, kommer denne säkerligen att utveckla verksamheten. Det
kommer att medföra ännu mer trafikintensitet till och från campingen.
Bastuviksvägen är redan nu utsatt för hård trafik under campingsäsongen.
Det är svårt att mötas med husbilar och husvagnsekipage på den smala
vägen. Trafiksituationen är ibland i det närmaste kaotisk.
Ett nyligen inlämnat medborgarförslag, där den nya sträckningen skulle gå
genom naturreservatet, kan förbättra situationen till en del. Men fortfarande
är det en bra bit kvar på den nuvarande vägen fram till campingen.
Mitt förslag är att bygga en helt ny väg som ansluter till campingen från
nordost. Det borde kunna gå att utnyttja en redan befintlig skogsväg, som
dock slutar en bit innan campingområdet. Se bifogad karta!
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Jan Hansen
Kommunstyrelsen
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§ 87

Dnr 2017-000172 109

Anmälan av medborgarförslag - Renovera
iläggningsrampen i Ronneby Hamn och gör den
tillgänglig till allmänheten för sjösättning av större och
mindre båtar samt tillresta, tex trollingfiskare
Jan Hansen lämnare följande medborgarförslag om att renovera
iläggningsrampen i Ronneby hamn.
Sammanfattning
Renovera iläggningsrampen i Ronneby Hamn och gör den tillgänglig till
allmänheten för sjösättningav större och mindre båtar samt tillresta, tex
trollingfiskare.
En stödkant som häller vägbeläggningen på plats intill rampen behöver
monteras / gjutas. Rampen behöver sedan rensas från grus som runnit ner i
rampen. Lägg ut ett par större betongbryggor i ett L, som vågbrytare så att
rampen blir användbar även vid lite vind.
Ruta in en större parkering och styr sedan om trollingfiskare och större/
mindre båtar hit. Förbjud parkering av trailers vid Ekenäs/ Villa vassen.
Dessa hänvisas till hamnen eller eventuellt till parkeringen norr om
Strandhemsvägen.
Detta skulle förbättra tillgängligheten och parkeringssituationen vid Ekenäs/
Villa vassen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Jan Hansen
Kommunstyrelsen
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§ 88

Dnr 2017-000171 109

Anmälan av medborgarförslag - Renovera de röda
hamnmagasinen enligt ABRI:s förslag
Jan Hansen lämnar följande medborgarförslag om att renovera de röda
hamnmagasinen.
Sammanfattning
Renovera de röda hamnmagasinen enligt ABRl:s förslag. Eftersom det går
rykten om att rivningsbeslutet av de röda magasinen är hävt föreslår jag att
renovering utförs enligt ABRI:s lagda förslag. Enligt uppgift från ABRI
skulle tak bytas ut samt väggar renoveras för 3 miljoner kronor. Detta kunde
utföras utan att höja hyror för de då befintliga hyresgästerna.
Om ryktet om hävningen av rivningsbeslutet stämmer anser jag att ansvariga
bör be om ursäkt för de problem som ledningens sedvanliga inkonsekvens
åsamkat 1:a-hands och 2:a-hands hyresgäster.
Det kan tyvärr nu även innebära att investeringen inte bär sig själv då jag
antar att de då befintliga hyresgästerna är uppsagda. Vem tar den förlusten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Jan Hansen
Kommunstyrelsen
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§ 89

Dnr 2017-000216 109

Anmälan av medborgarförslag om reguljär trafik för
bättre kommunikation mellan Eringsboda och Ronneby
Margit Nilsson lämnar följande medborgarförslag om reguljär trafik för
bättre kommunikation mellan Eringsboda och Ronneby.
Sammanfattning
Vi är många äldre här i Eringsboda och på vägen till Ronneby som skulle
vilja ha lite förbindelse med Ronneby som är vår stad. Det kunde räcka med
en mindre buss. En gång i veckan vore bra om vi fick komma till stan och
uträtta en del ärenden. Skolbussens tider är inte alls lämpliga. Närtrafiken
kör här då och då och hämtar folk, det vore ju lämpligare ur både
miljösynpunkt och kosmadsmässigt om det fanns en reguljär trafik.
När man är i Ronneby ser man flera stora bussar som går kors och tvärs med
mycket lite folk. Detta är Eringsboda Hembygdsförening som står bakom
detta medborgarförslag som vi hoppas ni ska ta på största möjliga allvar.
Välkomna ett svar så fort som möjligt. Hjälper gärna till att utformat det
hela.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Margit Nilsson
Kommunstyrelsen
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§ 90

Dnr 2017-000215 109

Anmälan av medborgarförslag - Namngivning av de nya
centralskolorna i Ronneby kommun
Jens Svensson lämnar följande medborgarförslag om namngivningen av de
nya centralskolorna i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Som bekant har inriktningen gällande två nya 4-9-skolor i Ronneby
beslutats. När dessa skolor står klara är mitt förslag att de namnges efter
kända Ronnebybor. Som snabbt framtagna exempel: Ernst Gunther-skolan,
Tommy Körberg-skolan, Per Hasselberg-skolan, Rebecka-skolan (efter
Rebecka Svensson).
Förslag på nya skol namn kan med fördel beredas i samarbete med
företrädare för Ronneby Musei- och hembygdsförening, som besitter aktuell
sakkunskap om kända personer.
Enligt min mening bör skolorna namnges efter personer som är kända
nationellt. Syftet med medborgarförslaget är att folkbilda kommande
generationer skolelever om Ronneby och dess historia.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
utbildningsnämnden för vidare hantering.
________________
Exp:
Jens Svensson
Utbildningsnämnden
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§ 91

Dnr 2017-000229 109

Anmälan av medborgarförslag - Gör Brunnsparken
ännu mer attraktiv och levande genom att ordna en
klättervägg vid Silvergruvan
Anette Thiger lämnar följande medborgarförslag om att göra Brunnsparken
ännu mer attraktiv och levande.
Sammanfattning
Mitt förslag är att göra Brunnsparken ännu mer attraktiv och levande för oss
invånare och våra tillresta gäster.
Bredvid Silvergruvan finns en fantastisk klättervägg som inte utnyttjas.
Ingen kostsam historia som skulle gynna Ronneby och alla som klättrar,
unga som gamla. Skåne och Blekinge är kända för sina leder och drar till sig
många klättrare från hela Europa. Så varför inte tillföra en sådan attraktion
till Brunnsparken?
En 12 mm borr och rostfria expanderbultar, 2-3 meter mellan varje bult så år
väggen klar.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Anette Thiger
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(77)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

Kommunfullmäktige

§ 92

Dnr 2017-000007 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att det inte ställts några
frågor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 93

Dnr 2017-000009 101

Interpellationer
Sammanfattning
Ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga interpellationer
lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 94

Dnr 2017-000157 101

Besvarande av interpellation från Tim Svanberg (C)
ställd till Malin Norfall (S) om partiets hållning
angående den statliga utredningen "ordning och reda i
välfärden"
Tim Svanberg (C) har lämnat följande interpellation ställd till Malin Norfall
(S).
Sammanfattning
Den statliga utredningen "ordning och reda i välfärden" ärjust nu ute på
remiss runtom i Sverige. Ronneby kommun är en av de kommuner som
givits möjlighet att vara remissinstans. I Ronneby, liksom i övriga landet
hotas mångfalden av utredningens konsekvenser och skulle innebära stor
negativ påverkan för Ronneby kommuns invånare.
Ett så kallat vinsttak skulle enligt bedömare innebära att de flesta privat
drivna företagen i välfärdssektorn blir tvungna att upphöra med sin
verksamhet. I Ronneby har flera hundra föräldrar sina barn i andra skolor än
de kommunalt drivna. Om utredningen blir verklighet får Ronneby kommun
enorma organisatoriska problem att hantera som inte låter sig göras inom
ramen för nuvarande organisation.
För oss i Centerpartiet valet enkelt. Vi tror att din och min möjlighet att
själva välja vilken skola som är bäst för våra barn, vilket äldreboende våra
anhöriga ska bo på eller vilken vårdcentral som passar just vår livssituation
bäst stärker såväl trygghet som kvalitet. Att kunna påverka själv är en större
garant för att också trivas med det val vi gör. På så sätt flyttar vi makten över
välfärden närmare de som berörs av den.
Ronneby kommun svarade på remissen genom KSAU den 20/2. KSAU
uttalade sig kritiskt mot utredningen, men oppositionen valde en annan väg
och applåderar utredningen. På flera håll i Sverige har S-företrädare
kritiserat utredningen pga. dess katastrofala konsekvenser, men i Ronneby
väljer (S) att ha en mer dogmatisk inställning.
Jag vill därför fråga Socialdemokraternas gruppledare Malin Norfall
följande:
Vad är det som gör att S i Ronneby landar i en helt annan uppfattning kring
utredningens konsekvenser än vad era partikollegor i exempelvis Norrköping
gör ?
Malin Norfall (S) lämnar följande svar:

Justerandes sign
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Tim har med anledning av den statliga utredningen "ordning och reda i
välfärden och dess remiss, ställt en fråga till mig:
Vilka åtgärder anser du behöver vidtas i Ronneby om utredningens förslag
blir verklighet?
Då Tim i texten skriver om vinsttak så antar jag att det är det förslaget han
syftar på.
Såhär skriver utredare Ilmar Replau:
"Utredningen föreslår ett särskilt tillstånd för den som vill ta emot
offentliga medel. För att få tillstånd krävs att merparten av medlen går till
skolan, vården och omsorgen. Ägare ska dock få en rimlig ersättning för de
pengar som de själva investerat i verksamheten. Aktörernas rörelseresultat
föreslås därför begränsas till en avkastningsränta på operativt kapital.
Avkastningsräntan ska beräknas som statslåneräntan ökad med 7
procentenheter. En sådan reglering säkerställer att merparten av
skattemedlen stannar kvar i verksamheten och kommer barn, elever,
patienter och brukare till del. Enligt utredningens mening är det rimligt att
medborgarna på detta sätt kan styra vad skattemedel används till. För att
säkerställa att reglerna följs och inte kringgås ska de följas upp i tillsyn........
De flesta som driver företag i välfärden gör det för att de är intresserade av
att utveckla verksamheten. Välskötta företag med rimliga avkastningskrav
kommer även fortsättningsvis att kunna bedriva verksamhet med offentlig
finansiering. Ägare som investerat i välfärdsföretag främst med syftet att
maximera avkastningen på sina investeringar och göra övervinster kommer
däremot att påverkas, och kan i vissa fall välja att lämna välfärden. Att en
ägare väljer att sälja sina andelar i ett företag innebär emellertid inte att
själva välfärdsverksamheten behöver påverkas i någon större utsträckning. "
Jag delar utredarens bedömning och hoppas att de privata aktörer som finns i
vår kommun inte drivs av enbart vinstintresse. Det innebär i så fall att de
kommer finnas kvar och investerar ev. vinst över den föreslagna gränsen i
verksamheten. Förändringen kommer vara bra för barn, elever, äldre,
brukare och personal som finns i verksamheten. Då kommunen är ansvarig
för att det finns tex skola för alla elever finns det alltid risk för förändringar
med kort varsel vilket vi måste vara beredda på oavsett orsak.
Jag bedömer inte att det kommer behöva vidtas några särskilda åtgärder i
Ronneby.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Tim Svanberg (C), Tommy
Andersson (S), Lennart Förberg (M), Erik Ohlson (V), Magnus Pettersson
(S), Peter Bowin (V) samt tjänstgörande ersättare Lena Mahrle (L).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Malin Norfall
Tim Svanberg

Justerandes sign
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§ 95

Dnr 2017-000197 101

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot
och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden,
Christoffer Stenström (M)
Sammanfattning
Christoffer Stenström (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från
uppdraget som 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Anders Bromée (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-

att entlediga Christoffer Stenström (M) från uppdraget som 1:e vice
ordförande i miljö- och byggnadsnämnden,

-

att till ny 1:e vice ordförande utse Magnus Persson (M),

-

att till ny ledamot efter Magnus Persson (M) utse Lars Saager (M)
samt,

-

att till ny ersättare efter Lars Saager (M) utse Patric Jakobsen (M).

________________
Exp:
Christoffer Stenström
Magnus Persson
Lars Saager
Patric Jacobsen
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign
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§ 96

Dnr 2017-000160 701

Val av ledamot och ersättare till Curas
familjerättsnämnd
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt 2017-02-23 § 61, att tillsammans med
Karlshamns och Sölvesborgs kommuner utse en gemensam
Familjerättsnämnd, i Cura Individutvecklings regi.
Ronneby kommun har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till
denna nämnd för perioden 2017-04-01 – 2018-12-31.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige förslås besluta att utse en ledamot och en ersättare till
Cura familjerättsnämnd.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Sune Håkansson (RP).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar på att utse Birgitta Lagerlund (M) till ledamot
och Malin Månsson (S) som ersättare i Cura familjerättsnämnd.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Birgitta Lagerlund (M) till ledamot och
Malin Månsson (S) som ersättare i Cura familjerättsnämnd för perioden
2017-04-01 – 2018-12-31.
________________
Exp:
Birgitta Lagerlund
Malin Månsson
Kommunalförbundet Cura individutveckling
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§ 97

Dnr 2016-000291 611

Lokalutredning 2015 - framtida skolorganisation i
Ronneby tätort
Sammanfattning
Lokalutredning 2015 behandlades i Utbildningsnämnden flera gånger under
hösten 2015. Vid nämndsmötet 2016-05-19 (Dnr 2016- 000144 678) tog
Utbildningsnämnden beslut om det alternativ som i utredningen kallas 3A vilket i korthet innebär skapandet av två likvärdiga 4-9 skolor, samt att
övriga skolor i tätorten blir F-3 skolor. Ärendet behandlades i
Kommunstyrelsen 2016-05 -3 1. Beslutet blev en återremiss till
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). 2016-11-03 gav
kommundirektören undertecknad i uppdrag att utreda och bereda inför
förnyad dragning i KSAU senast 2017-03-01.
Bedömning
Yttrande
Utbildningsnämnden har, flera gånger under 2016, diskuterat situationen for
grundskoleeleverna som inte har en permanent skolplacering. Situationen för
eleverna är inte optimal även om den är den bästa möjliga i en bristsituation.
Förvaltningsledningens och nämndens bedömning är att det brådskar med
beslut och verkställande. Två likvärdiga 4-9 skolor skulle förbättra
möjligheterna till integration avsevärt. Det skulle även gynna den
pedagogiska utvecklingen i kommunen.
Utökning av förskolekapaciteten i tätorten och i Saxemara, skulle medföra
att vi kan avveckla tillfälliga lösningar, vilket även ger driftsekonomiska
fördelar.
Ombyggnader och eventuell nybyggnation bör komma igång under 2017.
Det kan vara bättre att ha kortare ombyggnadstid sett till helhetslösningen,
om det är möjligt att få fram evakueringsmöjligheter. Den mycket viktiga
förankringsprocessen bör också sättas igång snarast möjligt efter beslut.
Det är viktigt att vid sidan om Tekniska förvaltningens projektledare, även
ha en verksamhetsanknuten projektledare, som kan samverka med
verksamheterna, Tekniska förvaltningen och de entreprenörer som blir
kontrakterade.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av
Snäckebacksskolan enligt redovisat alternativ 2 till 4-9-skola för 700
elever.

Kommunstyrelsen beslutar:
-

att tillsätta projektgrupp för verksamhetsdialog under ledning av
Kommundirektören samt med representanter från
Utbildningsförvaltningen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen,
Kostenheten, CEFUR, Enheten för samordning och sekretariat samt
Ekonomienheten.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtlig
elevomflyttning till temporära alternativa lokaliseringar.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja tomtmark för nya
Skogsgårdsskolan, ny förskola i södra Kallinge, samt ny förskola i
Risatorp till upphandlad vinnare av hyresupphandling.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och
Espedalsskolan med omställningen av de sistnämnda till F -3-skolor.

Kommunfullmäktige beslutar:

Justerandes sign

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av
om- och tillbyggnation av Snäckebacksskolan enligt redovisat
alternativ 2 till 4-9- skola för 700 elever. Medelsfördelning 2017: 10
mkr, 2018: 120 mkr samt 2019: 60 mkr.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen tillkommande driftmedel, exkl.
kapitaltjänstkostnader, om 1.25 mkr/år för nya Snäckebacksskolan
med start från augusti 2019.

-

att reducera Tekniska förvaltningens budgetram om 0.5 mkr/år för
utebliven befintlig Skogsgårdsskola med start från 2018.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att via extern aktör ta fram
funktionsprogram inför hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan
till 4-9-skola för 600 elever samt tillkommande särskoleverksamhet.
Medelstilldelning hyra från 2020.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen 3 mkr 2018 för flytt och
anpassning av befintliga paviljonger vid Skogsgårdsskolan till av
Utbildningsnämnden anvisad ny placering.
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Justerandes sign

-

att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av
stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av
ny förskola i södra Kallinge.

-

att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för ny förskola inom Risatorpsområdet.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att via extern aktör ta fram
funktionsprogram inför hyresupphandling av ny förskola (10 avd.) i
södra Kallinge samt ny förskola (10 avd.) i Risatorp.
Medelstilldelning hyra, Södra Kallinge från 2019, Risatorp från
2020.

-

att tilldela Utbildningsnämnden 1 mkr 2017 för upphandling av
funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan, ny förskola i södra
Kallinge samt ny förskola i Risatorp.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen 0.3 mkr 2017 för
miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för
infrastrukturåtgärder kring respektive fram till tomt för ny förskola i
södra Kallinge.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr
2019 samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan till F -3-skolor samt
Saxemaraskolan till F-3 samt förskola.

-

att tilldela Utbildningsnämnden 23.1 mkr/år för temporära
elevlokaliseringar (hyreskostnader, matkostnader etc.) samt därtill
hörande flyttar från december 2017 till december 20 l 9.

-

att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplaneändring för möjliggörande av tillbyggnad av ny idrottshall
vid Ronneby sporthall.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 22 mkr samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för tillbyggnad av ny
idrottshall vid Ronneby sporthall. Medelsfördelning 2018: 2 mkr,
2019: 20 mkr.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen driftsmedel, exkl.
kapitaltjänstkostnader, om 0.3 mkr/år för ny idrottshall vid Ronneby
sporthall med start från 2020.
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-

att tilldela Fritid- och kulturförvaltningen driftsmedel, exkl.
kapitaltjänstkostnader, om 0.5 mkr/år för ny idrottshall vid Ronneby
sporthall med start från 2020.

-

att tilldela Utbildningsnämnden tillkommande driftmedel om 48.2
mkr/år för utökade kostnader avseende personal, kostverksamhet,
städning etc. för samtliga verksamhetsförändringar från 2019 - 2020.
Se särskild specifikation.

-

att tilldela Utbildningsnämnden investeringsmedel om 55 mkr samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för inköp och hantering av
möbler, inventarier, IT-lösningar etc. för ny omfattning av
verksamhet, i stort allt utbytt två 4-9 skolor, två 10 avd förskolor
(Cradle to Cradle) Medelsfördelning 2017: 2 mkr, 2018: 8 mkr, 2019:
45 mkr.

-

-att avsätta medel till verksamhetsanknuten projektledare Kostnad/år,
875 tkr fram t.o.m. 2020.

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-14
Kommunstyrelsen beslutar återremittera att-satserna
-

att tilldela tekniska förvaltningen 3 mkr 2018 för flytt och anpassning
av befintliga paviljonger vid Skogsgårdsskolan till av
utbildningsnämnden anvisad ny placering.

-

Att tilldela utbildningsnämnden 23.1 mkr/år för temporära
elevlokaliseringar (hyreskostnader, matkostnader etc.) samt därtill
hörande flyttar från december 2017 till december 2019.

samt föreslår kommunfullmäktige:

Justerandes sign

-

att tillsätta projektgrupp för verksamhetsdialog under ledning av
Kommundirektören samt med representanter från
Utbildningsförvaltningen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen,
Kostenheten, CEFUR, Enheten för samordning och sekretariat samt
Ekonomienheten.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtlig
elevomflyttning till temporära alternativa lokaliseringar.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av
om- och tillbyggnation av Snäckebacksskolan enligt redovisat
alternativ 2 till 4-9-skola för 700 elever. Medelsfördelning 2017: 10
mkr, 2018: 120 mkr samt 2019: 60 mkr.

Utdragsbestyrkande

26(77)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja tomtmark för nya
Skogsgårdsskolan under förutsättning att beslut om hyresupphandling
slutförs.

-

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en
hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att göra en beräkning
avseende byggnation av nya Skogsgårdsskolan i egen regi. Syftet är
att kunna jämföra inkomna anbud vid en hyresupphandling.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och
Espedalsskolan med omställningen av de sistnämnda till F-3-skolor.

-

att reducera Tekniska förvaltningens budgetram om 0.5 mkr/år för
utebliven befintlig Skogsgårdsskola med start från 2020.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att, med stöd av Tekniska
förvaltningen och Enheten för samordning, utveckling och
sekretariat, via extern aktör ta fram funktionsprogram inför
hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan till 4-9 skola för 600
elever samt tillkommande särskoleverksamhet. Medelstilldelning från
2020.

-

att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av
stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av
ny förskola i södra Kallinge.

-

att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för ny förskola inom Södra Ronneby.

-

att tilldela Utbildningsnämnden 0,8 mkr 2017 för upphandling av
funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen 0,3 mkr 2017 för
miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för
infrastrukturåtgärder kring respektive fram till tomt för ny förskola i
södra Kallinge.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr
2020 samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan till F-3-skolor samt
Saxemaraskolan till F-3 samt förskola.
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-

att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplaneändring för möjliggörande av tillbyggnad av ny idrottshall
vid Ronneby sporthall.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en ny
behovsbedömning avseende inventarier.

-

att avsätta medel till utbildningsnämnden för verksamhetsanknuten
projektledare. Kostnad/år, 875 tkr fram t.o.m. 2020. Finansieras vi
balanskonto för flyktingmottagning.

-

att genomförandetiden förlängs med 18 månader, beräknad byggstart
sommaren 2018.

-

att finansiering av investeringar ska ske genom extern
kapitalanskaffning.

-

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över trafiksituationen
vid Skogsgårdsskolan vid byggnation av ny skogsgårdsskola.

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M),
Erik Ohlson (V), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L),
Anna Carlbrant (RP), Ylva Olsson (SD) samt Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Erik Ohlson (V) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
Generellt och Snäckebacksskolan

Justerandes sign

att

uppdra åt kommundirektören att tillsätta en projektgrupp för
verksamhetsdialog med representanter från
Utbildningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Miljö och
Byggnadsförvaltningen samt från kostenheten och från CEFUR
i syfte att samordna de aktiviteter som krävs för att genomföra
de kommande lokalinvesteringarna,

att

uppdra åt Tekniska förvaltningen att snarast påbörja
projekteringen av Snäckebacksskolan enligt alt två d.v.s. en 4-9
skola för 700 elever,

att

anslå 1,5 mkr till Tekniska förvaltningen i syfte att tillfälligtvis
förstärka förvaltningen personal- och kompetensmässigt under
den aktuella projekttiden,
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att

anslå 3 500 tkr till utbildningsnämnden i syfte att finansiera en
verksamhetsanknuten projektledare t.o.m. 2020. (Finansieras
via balanskonto för flyktingmottagning)

att

finansiera den tillfälliga förstärkningen till Tekniska nämnden
med 1,5 mkr från anslaget för Kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter,

att

uppdra åt Tekniska förvaltningen att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hoby- Espedals- och Saxemaraskolan
samt

att

uppdra åt Utbildningsförvaltningen att planera och genomföra
de elevomflyttningar som kommer att krävas till tillfälliga
lokaler

Skogsgårdsskolan
att

uppdra åt Tekniska förvaltningen att snarast analysera
trafiksituationen till och från en ny Skogsgårdsskolan med 600
elever och särskoleverksamhet och senast den 30 april
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med en
redovisning,

att

tilldela Tekniska förvaltningen 0,5 mkr 2017 för
genomförandet av en miljöundersökning/miljöinventering av
skogsgårdsskolan,

att

uppdra åt Miljö- och Byggnadsnämnden att genomföra
detaljplaneändring för möjliggörande av tillbyggnad av ny
idrottshall vid Ronneby sporthall.

Förskolorna

Justerandes sign

att

uppdra åt Miljö och Byggnadsnämnden att upphäva del av
stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra
byggnation av ny förskola i södra Kallinge,

att

anslå Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr
2018 samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för
infrastrukturåtgärder kring respektive fram till tomt för ny
förskola i södra Kallinge,

att

uppdra åt Miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan
för ny förskola inom Södra Ronneby
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Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande förändringar:
första att-satsen under kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige får
följande lydelse;
-

att uppdra kommundirektören att tillsätta en projektgrupp för
verksamhetsdialog under ledning av Kommundirektören samt med
representanter från Utbildningsförvaltningen, Miljö- och
Byggnadsförvaltningen, Kostenheten, CEFUR, Enheten för
samordning och sekretariat, Ekonomienheten samt Tekniska
förvaltningen.

tionde att-satsen under kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
får följande lydelse;
-

att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva del av
stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av
ny förskola i Södra Kallinge.

elfte att-satsen satsen under kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige får följande lydelse;
-

att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan
för ny förskola inom Södra Ronneby.

Anna Carlbrant (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
förändringar:
femte att-satsen under kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige får
följande lydelse;
-

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att infodra anbud på lokaler
som kommunen, skulle kunna hyra.

Ordförande Christoffer Stenström (M) meddelar att det under debatten
lämnats förslag om ajournering och att han kommer att ställa detta under
proposition.
Propositionsordning 1
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på förslag om
ajournering om 15 minuter, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.

Justerandes sign
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Omröstning begärs om följande propositionsordning godkänns:
JA-röst för bifall till ajournering.
NEJ-röst för avslag till ajournering
Omröstningsresultat 1
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll, bifogad bilaga B,
tjugotre (23) JA-röster, tjugofyra (24) NEJ-röster och två (2) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige avslår förslaget om
ajournering.
Propositionsordning 2
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på förslag om
ajournering om 15 minuter, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Omröstning begärs om följande propositionsordning godkänns:
JA-röst för bifall till ajournering.
NEJ-röst för avslag till ajournering.
Omröstningsresultat 2
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll, genom bifogad bilaga
C, tjugofyra (24) JA-röster, tjugotre (23) NEJ-röster och två (2) är
frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att
bifalla förslag om ajournering.
Sammanträdet återupptas kl. 21:30.
Propositionsordning 3
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
kommunstyrelsens, Erik Ohlsons (V) och Roger Fredriksons (M) förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Omröstning begärs verkställas och följande propositionsordning godkänns:
JA-röst för bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.
NEJ-röst för Erik Ohlsons (V) yrkande.
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Propositionsordning 4
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer kontraproposition på Erik
Ohlsons (V) yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller Erik Ohlsons (V) yrkande som motförslag till
Roger Fredrikssons (M).
Omröstningsresultat 3
Omröstningen som begärdes under propositionsordning tre (3) ska nu
genomföras. Efter företagen omröstning avges till detta protokoll, genom
bifogad bilaga D, fyrtiotre (43) JA-röster, fyra (4) NEJ-röster och två (2) är
frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
bifalla Roger Fredriksson (M) yrkande.
Propositionsordning 5
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på Anna Carlbrants
(RP) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Justerandes sign

-

att uppdra åt kommundirektören att tillsätta och en projektgrupp för
verksamhetsdialog under ledning av Kommundirektören samt med
representanter från Utbildningsförvaltningen, Miljö- och
Byggnadsförvaltningen, Kostenheten, CEFUR, Enheten för
samordning och sekretariat, Ekonomienheten samt Tekniska
förvaltningen.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtlig
elevomflyttningar till temporära alternativa lokaliseringar.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av
om- och tillbyggnation av Snäckebacksskolan enligt redovisat
alternativ 2 till 4-9-skola för 700 elever. Medelsfördelning 2017: 10
mkr, 2018: 120 mkr samt 2019: 60 mkr.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja tomtmark för nya
Skogsgårdsskolan under förutsättning att beslut om hyresupphandling
slutförs.

-

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en
hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan.
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Justerandes sign

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att göra en beräkning
avseende byggnation av nya Skogsgårdsskolan i egen regi. Syftet är
att kunna jämföra inkomna anbud vid en hyresupphandling.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och
Espedalsskolan med omställningen av de sistnämnda till F-3-skolor.

-

att reducera Tekniska förvaltningens budgetram om 0.5 mkr/år för
utebliven befintlig Skogsgårdsskola med start från 2020.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att, med stöd av Tekniska
förvaltningen och Enheten för samordning, utveckling och
sekretariat, via extern aktör ta fram funktionsprogram inför
hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan till 4-9 skola för 600
elever samt tillkommande särskoleverksamhet. Medelstilldelning från
2020.

-

att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva del av
stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av
ny förskola i södra Kallinge.

-

att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan
för ny förskola inom Södra Ronneby.

-

att tilldela Utbildningsnämnden 0,8 mkr 2017 för upphandling av
funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen 0,3 mkr 2017 för
miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för
infrastrukturåtgärder kring respektive fram till tomt för ny förskola i
södra Kallinge.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr
2020 samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan till F-3-skolor samt
Saxemaraskolan till F-3 samt förskola.

-

att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplaneändring för möjliggörande av tillbyggnad av ny idrottshall
vid Ronneby sporthall.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en ny
behovsbedömning avseende inventarier.
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-

att avsätta medel till utbildningsnämnden för verksamhetsanknuten
projektledare. Kostnad/år, 875 tkr fram t.o.m. 2020. Finansieras vi
balanskonto för flyktingmottagning.

-

att genomförandetiden förlängs med 18 månader, beräknad byggstart
sommaren 2018.

-

att finansiering av investeringar ska ske genom extern
kapitalanskaffning.

-

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över trafiksituationen
vid Skogsgårdsskolan vid byggnation av ny skogsgårdsskola.

Reservationer
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för
Erik Ohlsons (V) yrkande.
________________
Exp:
Magnus Widén, kommundirektör
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Magnus Graad, förvaltningschef
Johan Sjögren, ekonomichef
Anders Karlsson, förvaltningschef
Elena Johansson, kostchef
Utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
CEFUR
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§ 98

Dnr 2017-000033 040

Information om kommunens krediter 2016-12-31
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda
bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december 2016 till 360 (369)
mkr. Värden inom parantes avser per 31/12 2015. 65 (63) % av kommunens
lånestock om 639 (614) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre
månader. Av lånen har 80 (63) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Den högre andelen lån som har förfall inom 12 månader innebär en något
större exponering mot osäkerhet i marknaden, om det finns tillgängligt
kapital. Bedömningen är dock att det under den kommande 12månadersperioden kommer att finnas lån att omsätta för att åter få mer
spridning på förfallotidpunkter.
Genomsnittlig kostnadsränta för 2016 uppgick till 0,6 % (1,1 %).
Riksbankens styrränta låg per 2016-12-31 på -0,50 % (-0,35 %).
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Sune Håkansson (RP) samt Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar på att följande läggs till i beslutet:
”kommunfullmäktige påpekar för kommunstyrelsen att kommunens
finanspolicy säger att inte mer än hälften av låneportföljen har förfall under
en tolvmånadersperiod”.
Propositionsordning 1
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på Sune
Håkanssons (RP) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens beslut jämte
sammanställning över ränteregleringstidpunkter till protokollet, samt att
påpeka för kommunstyrelsen att kommunens finanspolicy säger att inte mer
än hälften av låneportföljen har förfall under en tolvmånadersperiod
________________
Exp:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(77)

Sida

37(77)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

Kommunfullmäktige

§ 99

Dnr 2017-000031 040

Kompletteringsbudget 2017
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter
avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.
Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av
kommuninterna budgetmedel.
Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning
(tkr).
Äskanden

Drift Exploatering Investering

Total
(tkr)

8 794

633

9 427

250
200

250
200

150

150

Kommunstyrelsen
KLF/Samordning,
utveckling, sekretariat
KLF/Personalenheten
KLF/Kommunikationsenheten
KLF/Arbetsmarknad integration
Teknisk förvaltning
KS totalt
Miljö- o byggnadsnämnd
Fritid- och kulturnämnd
Äldrenämnd
Totalsumma

7 038
15 832

42 927 49 965
44 160 59 992

771

771
5 075
1 541

5 075
1 541
0

16 603

50 776 67 379

.
Bedömning
Kompletteringsäskandena till 2017 enligt tabell ovan. För detaljer och
motivering, se bilagor.
För en mer rationell och sammanhållen hantering av exploateringar bör
kommunens kompletteringsäskade exploateringsanslag anslås
exploateringsingenjören som är organiserad på
kommunledningsförvaltningen.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för
exploatering, totalt 9 565 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade
exploateringsanslag ska anslås kommunledningsförvaltningens
exploateringsingenjör.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera
investeringsanslag, totalt 57 814 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att inför 2018
utveckla riktlinjerna för kompletteringsäskanden.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande:
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för
exploatering, totalt 16 603 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade
exploateringsanslag ska anslås kommunledningsförvaltningens
exploateringsingenjör.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera
investeringsanslag, totalt 50 776 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på att punkt 3, ”skatepark”, tilläggsanslag om
1 845 tkr, under fritid- och kulturnämndens anhållan om tilläggsanslag i
kompletteringsbudget för år 2017 stryks.
I övrigt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med lämnat förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot
Roger Fredrikssons (M) yrkande, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 16 603 tkr i
enlighet med lämnade förslag,
- att kompletteringsbudgeterade exploateringsanslag ska anslås
kommunledningsförvaltningens exploateringsingenjör,
- att inte bevilja tilläggsanslag om 1 845 tkr till fritid- och kulturnämnden
avsett för skatepark, samt
- att kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 48 931 tkr i enlighet
med lämnade förslag, efter ovan justering.
________________
Exp:
Ekonomienheten
Samtliga förvaltningschefer
Chef SUS-enheten
Chef Kommunikationsenheten
Chef Personalenheten
Chef Enheten för arbetsmarknad och integration

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39(77)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

Kommunfullmäktige

§ 100

Dnr 2016-000243 319

Budgetuppdrag- Utreda förutsättningarna för att bygga
om vägbron i hamnen för att möjliggöra mer båttrafik i
ån.
Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har i budget 2016 erhållit uppdrag angående att
utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron över ån vid Ronnebyhamn
för att på så sätt möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån. Då inga
utredningsmedel tilldelats har Tekniska förvaltningen genomfört utredningen
på ett mycket övergripande plan och berör i sin utredning endast frågorna
kring möjlighet till genomförande samt investerings-, drift- och
underhållskostnader. Huruvida projektet bör genomföras eller ej lägger inte
Tekniska förvaltningen någon aspekt på varför detta inte berörs i
utredningen.
Bedömning
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det är fullt möjligt att anlägga
en öppningsbar bro över Ronnebyån vid Ronnebyhamn. Vid handläggningen
har vi tittat närmare på en motsvarande bro, Universitetsbron i Malmö
(2004), och de siffror vi beskriver är omarbetade jämfört med det projektet.
Skall öppningsbar bro anläggas vid Ronnebyhamn är vår bedömning att detta
bör ske som en vridbar bro. Detta medför följande uppskattade kostnader:
Investeringskostnad (exkl. byggherrekostnader), ca 40 Mkr
Byggherrekostnader, ca 5 Mkr
Kostnader för flytt av elanläggning mm, ca 1 Mkr
Driftkostnad (maj-sept), minst 500 tkr/år
Underhållskostnad, minst 500 tkr/år
Inför ev. vidare planeringsuppdrag måste närmare geotekniska utredningar
samt myndighetskontakter tas för att reda ut förutsättningarna avseende
geoteknik, miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i detalj, något
som ej studerats inom ramen för denna utredning.
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Problemställningar som behöver lyftas ytterligare inför ev. vidare
handläggningsönskemål är omgivningspåverkan av öppningsbar bro, både
under entreprenadtiden respektive under kommande driftskede. I samband
med byggnation, vilken grovt uppskattas till ca 1 år kommer trafiken tidvis
tvingas vara avstängd längs Hamnvägen och Reddvägen. Dessutom kommer
öppningstillfällen under drifttiden orsaka motsvarande begränsningar.
Speciellt drabbade blir i dessa fall de verksamheter inom närområdet som är
beroende av transporter till och mellan verksamhetsytor på olika sidor av
Ronnebyån.
Samhällsekonomisk påverkan av ett eventuellt projektgenomförande har inte
beräknats.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen gör en inledande bedömning att en vridbar
öppningsbar bro är möjlig att genomföra över Ronnebyån vid Ronnebyhamn.
Investeringskostnad uppskattas grovt till någonstans mellan 45-50 Mkr samt
drift- och underhållskostnader till drygt 1 Mkr/år.
Inför ev. vidare planeringsuppdrag måste närmare geotekniska utredningar
samt myndighetskontakter genomföras för att reda ut förutsättningarna
avseende geoteknik, miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i
detalj, något som ej studerats inom ramen för denna utredning.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
återrapporteringen av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att bygga
om vägbron över ån vid Ronnebyhamn för att på så sätt möjliggöra mer
båttrafik i Ronnebyån.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Willy Persson (KD), Roger Gardell (L),
Tommy Andersson (S), Christer Leksell (SD), Erik Ohlson (V), Kenneth
Michaelsson (C) samt Anna Carlbrant (RP).
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Yrkanden
Christer Leksell (SD) yrkar på att ärendet återremitteras i syfte att utreda
kostnaderna för att höja befintlig bro.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Propositionsordning 1
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på om ärendet ska
återremitteras eller avgöras idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning 2
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen av uppdraget
om att utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron över ån vid
Ronnebyhamn för att på så sätt möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån.
________________
Exp:
Magnus Graad, tekniska förvaltningen
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§ 101

Dnr 2017-000086 730

Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter
för äldrenämnden 2017.
Tillförordnad förvaltningschef för äldreförvaltningen Helen Ahlberg lämnar
följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Utdrag ur äldrenämndens sammanträdesprotokoll 2017-01-18 § 6
Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet:
Äldreförvaltningen har fått i uppdrag av äldrenämnden att presentera ett nytt
förslag till författningssamling med uppdaterade taxor för 2017 (bilaga l).
Författningssamling från 2016 presenteras som jämförelsematerial i form av
bilaga 2.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att:
Anta nytt förslag till författningssamling i enlighet med bilaga l.
Äldrenämndens beslut 2017-01-18
Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till ny författningssamling, taxor och
avgifter för äldrenämnden 2017, till detta protokoll bifogad bilaga 3.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
förslag till avgifter inom äldreomsorgen 2017.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Sune Håkansson (RP).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut,
samt att ikraftträdandet beslutas fastställas till 2017-05-01.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till avgifter inom
äldreomsorgen 2017, till detta protokoll bifogad bilaga 1, med ikraftträdande
2017-05-01.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Äldreförvaltningen
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§ 102

Dnr 2017-000095 346

Förslag till höjning av taxan för elnät
Sammanfattning
När budgeten och beslut om taxor for nästkommande år beslutades visste vi
inte att vår elleverantör på överliggande nät E-on skulle höja vårt effektabonnemang inför 2017.
Den nya taxan från E-on är nu beslutad och innebär en höjning på de fasta
avgifterna och en sänkning på de rörliga avgifterna detta totalt med en
höjning på närmare 9 % (8,77 %) vilket innebär en kostnadshöjning för
Miljöteknik på ca 1,5 Mkr.
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja taxan för elnät för att täcka
kostnadsökningarna som överliggande nät genererar.
Förslaget innebär att eltaxan höjs från och med 2017-05-01 med 7 % på den
fasta delen och 3 % på den rörliga delen. Detta för att täcka de ökade
kostnaderna som höjningen av överliggande nät innebär.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige besluta att höja
eltaxan från och med 2017-05-01 med 7 % på den fasta delen och 3 % på
den rörliga delen.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att höja eltaxan från och med 2017-05-01 med
7 % på den fasta delen och 3 % på den rörliga delen.
________________
Exp:
Ronneby Miljö och Teknik AB
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§ 103

Dnr 2017-000136 041

AB Ronnebyhus budget 2017
Sammanfattning
AB Ronnebyhus har översänt förslag till investeringsbudget för 2017 samt
även driftbudget för 2017. Ronnebyhus styrelse beslutade 2017-01-25 § 14
att godkänna investeringsbudgeten för 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-20
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
-

godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2017

-

Driftbudget 2017 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet

Peter Persson, VD AB Ronnebyhus, redovisar driftbudget samt förslag till
investeringsbudget.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att:
-

godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2017

-

driftbudget 2017 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet.

Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutat att:
-

godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2017, till detta
protokoll bifogad bilaga 2.

-

driftbudget 2017 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet.

________________
Exp:
Peter Persson, VD, AB Ronnebyhus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

47(77)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

Kommunfullmäktige

§ 104

Dnr 2017-000140 001

Förändrad organisation för marköverlåtelse
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Alla frågor rörande kommunens mark inklusive ägandet hanteras hittills av
Tekniska förvaltningen. I samband med att kommunorganisationen under
2016 förstärktes med anställningen av en exploateringsingenjör har
gränsdragningsproblematik uppmärksammats. Den nya tjänstens har
begränsats av att ansvar, handläggning och i vissa fall beslut organisatoriskt
ligger på en annan verksamhet. Kontentan blir att ett påbörjat ärende
överlämnas för fortsatt hantering för att sedan komma tillbaka och slutföras.
Externa kontakter får svårt att veta var i processen ett ärende ligger och
vilken tidsplan som gäller då två verksamheter äger uppgiften och är
beroende av varandras handläggning och tidsplan.
I syfte att tydliggöra ansvar och skapa bättre förutsättningar till att kunna
leverera efterfrågade kontakter, uppgifter och tidsplaner föreslås att allt
ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande verksamhet
från och med 1 april 2017 överförs från Tekniska förvaltningens
markförvaltare till Exploateringsingenjören vid Kommunstyrelsens
Samordnings-, Utrednings- och Sekretariatsenhet.
Överföringen inkluderar följande delar:


Köp och försäljning av fastighet eller del av fastighet och därtill
hörande aktiviteter.



Ta fram avtal om köp och försäljning.



Förhandling om markåtkomst.

Rätt att påkalla förrättning, företräda kommunen vid
lantmäteriförrättningar och sammanträden samt träffa överenskommelse
om fastighetsreglering
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att


Allt ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande
verksamhet fr.o.m. 2017-04-01 ska ligga hos
exploateringsingenjören.



Ge förvaltningen i uppdrag att revidera attest- och delegationsordning
utifrån p 1.

Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att allt ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande
verksamhet fr.o.m. 2017-04-01 ska ligga hos exploateringsingenjören.
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera attest- och
delegationsordning utifrån ovanstående förändring.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M)
samt Willy Persson (KD).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Roger Fredriksson (M) och Willy Persson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag,
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

Allt ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande
verksamhet fr.o.m. 2017-04-01 ska ligga hos
exploateringsingenjören.

-

Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera attest- och
delegationsordning utifrån ovanstående förändring.

Reservationer
Sune Håkansson (RP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________________
Exp:
Kommundirektör Magnus Widén
Exploateringsingenjör Anna Hansen
Enhetschef Anna-Karin Sonesson
Förvaltningschef Magnus Graad
Markförvaltare Eva Lydin
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§ 105

Dnr 2017-000133 253

Ronneby 22:1 - fastighetsreglering till Åkern 1
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
DJ Ronneby AB önskar köpa ca 4000 kvm att fastighetsreglera till Åkern 1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja
marken enligt framtaget avtal.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja marken enligt framtaget avtal, till
detta protokoll bifogad bilaga tre.
________________
Exp:
Eva Lydin, tekniska förvaltningen
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§ 106

Dnr 2017-000027 253

Åkern 1 - Markförsäljning Viggen Öst
Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
DJ Ronneby önskar köpa Åkern 1 för uppförande av verksamhetslokaler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja
marken enligt framtaget avtal.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja marken enligt framtaget avtal, till
protokoll bifogad bilaga fyra.
________________
Exp:
Eva Lydin, tekniska förvaltningen.
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§ 107

Dnr 2017-000166 678

Ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga
undervisningsenheten Start Soft (Hallabro, Eringsboda)
Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Tommy Ahlquist lämnar
följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till
ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten på Soft
Center. Placering av en paviljong föreslås i Hallabro, medan mindre
förändringar av befintliga lokaler i Eringsboda gör att platser kan beredas på
Eringsbodaskolan. Förvaltningschefen ref till tidigare nämndsbeslut gällande
placering av paviljong i Backaryd, vilket fått en positiv respons.
Bedömning
Genom dessa åtgärder, förutsatt att inte inflödet av elever fortsätter, beräknas
en avveckling av Start Soft kunna ske i början av augusti 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden beslutar om insatser enligt bilagor
(Hallabro - Eringsboda) samt föreslår Kommunfullmäktige att bevilja både
drifts- och investeringsmedel.
Utbildningsnämndens beslut 2017-02-23
Utbildningsnämnden beslutar om insatser enligt bilagor (Hallabro Eringsboda) samt föreslår Kommunfullmäktige att bevilja både drifts- och
investeringsmedel.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige auu bevilja
utbildningsnämnden 1 450 000 kr i investeringsanslag (1 150 tkr + 300 tkr)
som finanserias genom extern upplåning samt 1 490 000 kr (990 tkr + 500
tkr) i driftsmedel för 2017 som finanserias via kommununfullmäktiges konto
för oförutsedda utgifter. Fortsatt behov av driftmedel överlämnas till
budgetberedningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

53(77)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-30

Kommunfullmäktige

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Erik Ohlson (V) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden 1 450 000 kr i
investeringsanslag (1 150 tkr + 300 tkr) som finanserias genom extern
upplåning samt 1 490 000 kr (990 tkr + 500 tkr) i driftsmedel för 2017 som
finanserias via kommunalfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.
Fortsatt behov av driftmedel överlämnas till budgetberedningen.
________________
Exp:
Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
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§ 108

Dnr 2017-000064 011

Landsbygdspolitiskt program, Handlingsplaner 20162019, rapport för 2016
Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Nya handlingsplaner till kommunens Landsbygdspolitiska program för åren
2016-2019 antogs av KF i aug 2016. I beslutet ingick att dessa
handlingsplaner ska redovisas en gång per år.
Bedömning
Handlingsplanerna antogs i augusti varför årets arbete kom igång sent.
Arbetet med att förankra handlingsplanerna ute i verksamheterna pågår men
vi har valt att vänta med redovisning från dem till nästa år.
Landsbygdsutvecklaren redovisar i denna rapport för årets arbete.
Förslag till beslut
Att notera årsrapporten.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att notera
årsrapporten till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsrapporten till protokollet.
________________
Exp:
Ebon Kaisajuntti, kommunledningsförvaltningen
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§ 109

Dnr 2015-000637 261

Parkeringsarrende Ronneby 25:32 samt 25:34
Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommun har uppvaktats av Soft Center AB avseende erbjudande
om att allmänheten även i fortsättningen skall beredas möjlighet att parkera
kostnadsfritt på befintliga parkeringsplatser inom fastighet Ronneby 23:32
samt 25:34.
Bedömning
Bifogat avtal om 25 år är upprättat i samråd, och kommunens kostnad för
denna rättighet är totalt 120 tkr.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om bilagt
arrendeavtal till en kostnad om 120 tkr. Finansiering via redan fastställd
investeringspost ”diverse mindre investeringar Gatu- och parkenheten”.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna bilagt arrendeavtal till en kostnad om 120 tkr. Finansiering sker
via redan fastställd investeringspost ”diverse mindre investeringar Gatu- och
parkenheten”.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bilagt arrendeavtal, till detta
protokoll bifogad bilaga fem, till en kostnad om 120 tkr. Finansiering sker
via redan fastställd investeringspost ”diverse mindre investeringar Gatu- och
parkenheten”.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
Soft Center AB
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§ 110

Dnr 2016-000718 020

Policy för distansarbete
Personalchef Kristina Wramsby lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Bakgrunden finns i ” Ronneby kommuns miljömål” 2014-2016 som antogs
30 januari av KF 2014§20. Lokalt mål nr 12 innebär att ”Minska resandets
miljöpåverkan från anställda i kommunen och dess helägda bolag”.
Etappmål 12a, ”Alla chefer i kommunen har fått information om
distansarbete.”
Med distansarbete avses att arbeta på annan geografisk plats än den ordinarie
arbetsplatsen, med uppgifter som normalt utförs på den ordinarie
arbetsplatsen. Omfattningen är vanligen 8-16 timmar per vecka. Skriftligt
avtal om distansarbete skall finnas, och det är förvaltningschef har
delegation att besluta.
För att ha en korrekt och enhetlig information om möjligheten till
distansarbete, behövs ett policydokument, följt av fastställda riktlinjer och en
information om hur ett avtal kan skrivas.
Personalenheten har tagit fram ett förslag till policy för distansarbete, där det
framgår att hänsyn ska tas arbetsmiljöansvar, säkerhetsaspekter samt
ansvarsfrågor om eventuell utrustning.
I förslaget framgår att distansarbete inte får medföra att kravet på en effektivt
bedriven verksamhet eftersätts eller att servicen gentemot
kommunmedborgarna och/eller internt i kommunen försvåras. Distansarbetet
ska ha ett mervärde både för arbetsgivaren och för den anställde.
När policyn är fastställd och efterföljande riktlinjer är klara, kan den
information som efterfrågas i Etappmål 12a, ges till alla chefer.
Förslaget har beretts i personalberedningen den 9 januari 2017.
Bedömning
Syftet med denna policy är att tydligt beskriva att det finns en möjlighet att
avtala om distansarbete, samt att underlätta för arbetsgivaren att hantera
frågan på ett korrekt sätt Policyn med efterföljande riktlinje ska förebygga
att det uppstår oklarheter om t ex ansvarsfrågan. Policyn ska vara styrande
för alla chefer och medarbetare i Ronneby kommun.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen
föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta den
föreslagna policyn för distansarbete.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna policyn för distansarbete.

Personalchef Kristina Wramsby redogör för gjorda förändringar i policyn
och delar ut ny version.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till
Policy för distansarbete med gjorda förändringar.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Policy för distansarbete.
________________
Exp:
Kristina Wramsby, personalenheten
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§ 111

Dnr 2016-000533 101

Sponsringspolicy
Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Undertecknad (jurist Sanja Gojkovic) har på kommundirektörens initiativ
getts i uppdrag att ta fram en sponsringspolicy som ska tillämpas i
kommunens samtliga förvaltningar. Detta med anledning av att kommunen
emellanåt får förfrågningar från organisationer, företag och föreningar om de
kan få sponsring för aktiviteter och/eller arrangemang. Eftersom
gränsdragningen mellan å ena sidan otillbörligt stödjande av enskilda och
sponsring å andra sidan föreligger det behov av en policy som kan klargöra
förhållningssättet för berörda handläggare.
Bedömning
Förslag till sponsringspolicy bifogas beslutsunderlaget.
Kommunallagen sätter upp begränsningar för hur och vad kommunen får
befatta sig med. I 2 kap. 8 § kommunallagen framgår det att kommuner och
landsting får genomföra åtgärder för att allmän främja näringslivet i
kommunen. Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas
bara om det finns synnerliga skäl föreligger för det. Däremot finns det inget
principiellt förbud mot att kommunen får befatta sig med sponsring. Enligt
Dalman m.fl. (författare till Kommunallagen med kommentarer och praxis,
5:e upplagan) framlyfts att sponsring av kommunal verksamhet bör vara
tillåten under förutsättning att den inte kommer i konflikt med
objektivitetsprincipen i regeringsformen. Effekterna av sponsring måste även
bedömas utifrån likställighetsprincipen, 2 kap. 1 § kommunallagen.
Därutöver ska särskild försiktighet iakttas när det rör sig om sponsring i
verksamhet som innefattar myndighetsutövning, t.ex. skola, vård och
omsorg.
Syftet med policyn är att förvaltningen inom kommunen ska veta hur den ska
förhålla sig till diverse förfrågningar. Det finns ett behov av att renodla
förfrågningarna och handläggningen av sponsringsfrågor, då dessa kräver en
skarp avgränsning mot förfrågningar som egentligen bör handläggas som
bidrag. En policy syftar även att till hjälpa kommunen att hålla sig inom
kommunallagens bestämmelser på området. Policyn ger förutsebarhet och
tydlighet för den enskilde kommunmedlemmen eftersom policyn anger
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under vilka förutsättningar ett sponsringsavtal kan tänkas. Slutligen ger en
policy även trovärdighet i handläggningsprocessen avseende dessa frågor.
Förslag till beslut
Undertecknad föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå
kommunfullmäktige att anta sponsringspolicy för Ronneby kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta sponsringspolicy för Ronneby kommun med
förändringen att sista meningen i första stycket under rubriken
sponsringsavtalets innehåll: ”Sponsring ska företrädesvis ske i form av varor
eller tjänster, inte i form av exempelvis kontanta medel ”(s 3) stryks.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta
sponsringspolicy för Ronneby kommun följande ändringar:
- sista meningen i första stycket under rubriken Sponsringsavtalets innehåll:
”Sponsring ska företrädesvis ske i form av varor eller tjänster, inte i form av
exempelvis kontanta medel ”(s 3) stryks,
- under rubriken Vem får teckna avtal på sid 3 ändras första meningen till:
Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt bolagsstyrelser får ingå avtal
om sponsring. Andra meningen stryks.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta sponsringspolicy för Ronneby
kommun, till detta protokoll bifogad bilaga sex.
________________
Exp:
Sanja Gojkovic, kommunledningsförvaltningen
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§ 112

Dnr 2016-000472 192

Besvarande av motion från Willy Persson (KD)
angående buskar och sly på slänten mellan Knut
Hahnskolan och Älgbacken.
Upphandlingssamordnare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) föreslår i en motion från
2016-08-22 att återstående buskväxtlighet grävs bort och gräsyta anläggs på
slänten mellan Knut Hahnsskolan och Älgbacken.
Motionären menar att alltsedan den stora ombyggnaden av Knut
Hahnsskolan blev klar 2004 har buskväxtligheten på slänten varit föremål för
diskussion vid olika tillfällen. Vid ett tillfälle kapade parkenheten ner ett
antal buskar för att skolan skulle vara synlig från vägen, men tyvärr växte
dom upp igen då man inte grävde upp rötterna. För ett par år sedangrävdes
det upp buskar på en sträcka och gräsmatta anlades. Men det återstår en
relativt stor sträcka för att slänten ska bli bra. Motionären har haft detta uppe
i BRÅ, för borttagandet av buskage skulle även vara en bra
brottsförebyggande åtgärd.
Bedömning
Motionen har remitterats till Tekniska förvaltningen. Av yttrandet framgår
det att efter kontroll med verksamhetschefen i skolan så har
överenskommelse träffats om att ta bort buskarna. Buskaget kommer att tas
bort under våren 2017 som en del i integrationsprojektet. Träden kommer att
lämnas kvar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Att Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under våren 2017 ta bort
buskarna
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
- att bifalla motionen och
- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att under våren 2017 ta bort
buskarna.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- att bifalla motionen, samt
- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att under våren 2017 ta bort
buskarna.
________________
Exp:
Willy Persson
Tekniska förvaltningen
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§ 113

Dnr 2016-000077 101

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna
angående att utreda tillgången till vaktmästare i de
kommunala skolorna
Utredare Karin Lundberg lämnar följande besluts förslag:
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Ronneby kommun har inkommit med en motion där
de föreslår kommunfullmäktige att besluta:
-Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur tillgången till vaktmästare såg ut
på de skolor som fanns innan kommunaliseringen genomfördes.
-Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden idag för att uppnå den
"mängd" med vaktmästare som fanns på skolorna innan kommunaliseringen,
och återkomma till kommunfullmäktige med en kostnadsberäkning
SD Ronneby
Bedömning
Då vaktmästarorganisationen flyttades i sin helhet till Tekniska förvaltningen
2016-07-01 med ett sparkrav på 2.5 miljoner kr gör Tekniska förvaltningen
bedömningen att varje skolenhet inte kan bemannas med en egen
vaktmästare.
Vad gäller ansvarsområde har detta definierats i förarbetena med att flytta
vaktmästarorganisationen i en gränsdragningslista som är tydlig och
kommunicerad med berörda parter.
I och med överförandet till tekniska förvaltningen har vaktmästarnas
arbetsuppgifter renodlats.
Tekniska förvaltningen har även fått i uppdrag att redovisa en utredning med
konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet motsvarande 2500 tkr
ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen anses besvarar i och med att tekniska
förvaltningen kommer att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning
av den nya vaktmästarorganisationen.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen anses vara besvarad i och med att tekniska förvaltningen kommer
att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning av den nya
vaktmästarorganisationen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad i och med att
tekniska förvaltningen kommer att redovisa en utredning med
konsekvensbeskrivning av den nya vaktmästarorganisationen.
________________
Exp:
Ylva Olsson
Karin Lundberg
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§ 114

Dnr 2012-000434 109

Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare
Johannes Chen, KD, om utökning av vaktmästare vid
skolorna
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att kommunen undersöker möjligheten till att ha
färre skolenheter än 5-6/vaktmästare och att fastighetsmästarens
ansvarsområde tydliggörs
Bedömning
Då vaktmästarorganisationen flyttades i sin helhet till Tekniska förvaltningen
2016-07-01 med ett sparkrav på 2.5 miljoner kr gör Tekniska förvaltningen
bedömningen att varje skolenhet inte kan bemannas med en egen
vaktmästare.
Vad gäller ansvarsområde har detta definierats i förarbetena med att flytta
vaktmästarorganisationen i en gränsdragningslista som är tydlig och
kommunicerad med berörda parter.
I och med överförandet till tekniska förvaltningen har vaktmästarnas
arbetsuppgifter renodlats.
Tekniska förvaltningen har även fått i uppdrag att redovisa en utredning med
konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet motsvarande 2500 tkr
ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen anses besvarar i och med att tekniska
förvaltningen kommer att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning
av den nya vaktmästarorganisationen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen anses vara besvarad i och med att tekniska förvaltningen kommer
att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning av den nya
vaktmästarorganisationen.
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Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad i och med att
tekniska förvaltningen kommer att redovisa en utredning med
konsekvensbeskrivning av den nya vaktmästarorganisationen.
________________
Exp:
Johannes Chen
Karin Lundberg
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§ 115

Dnr 2016-000290 732

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6f§
socialtjänstlagen, äldrenämnden
Utdrag ur äldrenämndens protokoll 2017-01-18 § 7
Sammanfattning
Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet:
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
IIII, 2016, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta ta informationen till protokollet.
Äldrenämndens beslut 2017-01-18
Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera ärendet till
protokollet.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Äldrenämnden
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§ 116

Dnr 2016-000288 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2016
Utdrag ur socialnämndens protokoll 2017-01-24 § 7
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, fjärde
kvartalet 2016, redovisas för ledamöterna.
Socialnämndens beslut 2017-01-24
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera ärendet
till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Socialnämnden
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§ 117

Dnr 2017-000176 600

Anmälan av motion från gruppledare Willy Persson
(KD) angående tryggare skolor och förstärkt elevhälsa i
Ronneby
Willy Persson lämnar följande motion om tryggare skolor och förstärkt
elevhälsa i Ronneby.
Sammanfattning
Som ett familjeparti är vi i KD bekymrade över det eskalerande våld vi har
sett de senaste åren bland unga i vår stad. Vi anser att kommunen måste ta ett
större ansvar både i samhället i stort och i skolan för att skapa trygga miljöer
för barn och ungdomar.
Det är inte lärarnas primära uppgift att uppfostra elever eller gå in och bryta
konflikter. Om skolan ska fungera så måste lärare få ägna sig åt det de är
bäst på, nämligen att mförmedla kunskap. Uppfostran är i första hand
föräldrarnas ansvar, och säkerhet i skolmiljön faller också på politiker och
myndigheter att tillgodose.
Vårt förslag är att anställa ordningspersonal på högstadiet och gymnasiet.
Ordningspersonalens uppgift ska vara att verka för studiero, trygghet och
gott uppförande i skolan, bl.a. genom att avlasta lärarna som rastvakter. Då
kan lärarna i högre grad ägna sig åt undervisningen och dess planering.
Denna personal ska också kunna ansvara för vissa administrativa uppgifter
som nu åligger den pedagogiska personalen.
Vi vill också förstärka elevhälsan för att ingen ska behöva må dåligt i skolan.
Idag händer det att kuratorer och skolsköterskor har ett ansvarsområde som
sträcker sig över flera skolor. Det tycker vi inte är rimligt Vi anser att
kommunen ska verka för att eleverna får större tillgång till elevhälsopersonal
på skolorna.
Jag föreslår att Ronneby Kommun

Justerandes sign



anställer ordningspersonal på högstadie- och gymnasieskolorna.



förstärker elevhälsan så att den blir mer tillgänglig för eleverna.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Willy Persson
Kommunstyrelsen
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§ 118

Dnr 2017-000193 675

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Lena Mahrle och Nils-Ingmar Thorell (L) samordning av
Hästsport i Ronneby
Lena Mahrle (L) och Nils- Ingmar Thorell (L) lämnar följande motion om
samordning av hästsport i Ronneby.
Sammanfattning
För att vi ska klara framtidens utmaningar krävs att vi samverkar och
optimera. Det kommer också att krävas att vi kan förändra och uppdatera
befintlig verksamhet.
Ronneby Kommun har verksamhet på Bräkne-Hobys Naturbruksgymnasium
som involverar 9 hästar för ridning, dressyr och hoppning (6 av dessa
används enbart till ridning). Det finns alltså både anställd personal, och
hästar som Ronneby Kommun äger. Det är i dagsläget 6 elever inskrivna
med NA/Hästinriktning. En konsekvens vi måste ta i beaktande är hästarnas
hälsa och välmående. Hästar som inte nyttjas regelbundet och jämt över
Veckorna och över året har större skaderisk och deras allmänhälsa är ofta
lägre.
Vi vet samtidigt att vi skulle behöva komplettera och bredda vårt
gymnasieutbud. Vi har infört ett mycket lyckat flygtekniskt
gymnasieprogram med gott inflöde från andra kommuner. I dagsläget finns
flertal elever inskrivna på ridgymnasium utanför kommunen till extra
kostnad. Det är dags att införa ett gymnasialt program för hästsport i
Ronneby Kommun.
Hästhållning och hästsport genererar mångmiljonbelopp årligen och är
utpekad till en framtidsbransch av stora mått. I Ronneby behöver denna
verksamhet utvecklas och det tycker vi att vi ska göra genom samarbete. En
sammanhållen rid verksamhet på vår anläggning Ronneby Horse Center
genererar många samordningsvinster; maximalt utnyttjande av vår
investering på Visängen, förbättra nettoflödet av elever från/i övriga
kommuners gynmasieskolor. Marknadsföringseffekterna skulle vara stora.
En samordning av tävlingsverksamhet, utbildningsverksamhet, ridskola,
naturbruksgymnasium och ridgymnasium, workshops och externa
träningsmöjligheter med Sveriges bästa tränare och med Sv.
Ridsportsförbund Blekinge och utbildningsförbund på plats skulle kunna
uppnå Ronneby Kommuns intentioner med investeringen i Ronneby Horse
Center: att det ska bli Ronnebys hästcenter!
Med anledning av ovanstående föreslår vi att:
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- kommunfullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att utreda
förutsättningarna för komplettering av befintlig verksamhet på Knut
Hanhskolan med ett ridgymnasium
- kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden (med flera) att
utreda förutsättningarna för en organisation av Naturbruksgymnasiets
hästsportsverksamhet på Ronneby Horse Center.
- kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden att utredningarna
genomförs med samordning och optimering av kommunens gemensamma
resurser som centralt inslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Lena Mahrle
Nils Ingmar Thorell
Kommunstyrelsen
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§ 119

Dnr 2017-000195 101

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Tim Svanberg (C) om att påbörja ett försöksprojekt med
trafiksäkerhetssystem av typen "actibump".
Tim Svanberg (C) lämnar följande motion om att påbörja ett försöksprojekt
med trafiksäkerhetssystem av typen ”actibump”.
Sammanfattning
Idag har Ronneby kommun flertalet hastighetsgupp. Dessa påverkar det
framförda fordonet oavsett om man kör inom tillåten hastighet eller inte,
vilket ger negativ miljöpåverkan, slitage på fordon samt minskad komfort för
föraren. Dessa gupp påverkar yrkesförares arbetsmiljö negativt.
Det finns nu alternativa system och ett av dessa är "actibump", vilket i
korthet innebär att ett fordon som kör inom tillåten hastighet kan passera
utan att påverkas medan ett fordon som kör för fort aktiverar ett inverterat
hastighetsgupp som sänks ned några centimeter i vägen. Således skapas
guppet endast för de bilar som kör för fort.
Jag yrkar därför att:


Tekniska fórvaltningen fár i uppdrag att se över möjligheten att
påbörja ett försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen
"actibump" på något ställe i kommunen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Tim Svanberg (C).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Tim Svanberg
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Dnr 2017-000238 101

Anmälan av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten (P) och
Thomas Lähdet (MP) om att skapa en solkarta över
Ronneby kommun
Lova Necksten (MP) och Thomas Lähdet (MP) lämnar följande motion om
att skapa en solkarta över Ronneby kommun.
Sammanfattning
SOLKARTAN är ett hjälpmedel för villa- och fastighetsägare. Den ger svar
på hur mycket solenergi som kan produceras på ett tak under ett år. Med
solkartan får man också en första indikation på hur lönsamt det är att
investera i solceller på fastigheterna.
Miljöpartiet de gröna anser att Ronneby kommun bör göra mer för att öka
intresset för solenergi. Genom att framställa en SOLKARTA blir det ett
tydligt tecken på kommunens framsynthet i miljöfrågor.
SOLKARTOR har tagits fram i Alingsås, Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg,
Höganäs, Katrineholm, Kumla, Köping, Landskrona, Linköping, Lund,
Motala, Mölndal, Norrköping, Stockholm, Umeå, Uppsala tätort , Varberg,
Vellinge, Västerås stad, Örebro och Österåker. Se:
httpz//wwwsvensksolenergi.se/att-installera-solenergi/solkartor.
Att öka användningen av förnyelsebar energi skulle hjälpa Ronneby att
närma sig det s.k. Borgmästaravtalet för klimat och energi i vilket
avtalsparterna förbinder sig att minska koldioxidutsläppen med minst 40 %
fram till år 2030, samt att anta en integrerad strategi för begränsning av och
anpassning till klimatförändringar. Därigenom kan Parisavtalets mål om att
inte öka den globala uppvärmningen mer än 1,5 grad, i dubbel bemärkelse
sätta Ronneby på kartan.
Miljöpartiet de gröna i Ronneby yrkar att:
Ronneby kommun låter framställa en SOLKARTAi första hand över de
större bostadsområdena i Ronneby och Kallinge samt över våra större
tätorter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Thomas Lähdet (MP) samt Kenneth
Michaelsson (C).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Thomas Lähdet
Lova Necksten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Dnr 2017-000008 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga ytterligare
motioner lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kungörelse från Ronneby

kommun

Kommunfullmäktige i Ronneby
Torsdagen den 30 mars 2017,

kl.

kallas

<RU’“%/Lvwf

till

sammanträde

18.00 i Ronnebysalen‚ Stadshuset,

Ronneby

för behandling av följ ande ärenden:

l.

2.

3.

Val av justerare

Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den
som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast
10 minuter före Sammanträdets start

Anmälan av medborgarförslag - angående planering och anläggning av
spontanidrottsplatser

4.

Anmälan av medborgarförslag

-

Att bygga en helt ny väg

som ansluter till J ämaviks

camping från nordost.
5.

Anmälan av medborgarförslag - Renovera iläggningsrampen i Ronneby Hamn och gör
den tillgänglig

till

allmänheten för sjösättning av större och mindre båtar samt

tillresta,

tex trollingñskare
6.
7.

Anmälan av medborgarförslag - Renovera de röda hamnmagasinen

enligt

ABRI:s

förslag

Anmälan av medborgarförslag om regulj är trafik för bättre kommunikation mellan
Eringsboda och Ronneby

8.

Anmälan av medborgarförslag - Namngivning av de nya centralskolorna i Ronneby

9.

Medborgarförslag

1

O.

1 1.

12.

13.

14.

kommun
Frågor

Interpellationer

Besvarande av interpellation från Tim Svanberg (C) ställd till Malin Norfall (S) om
partiets hållning angående den statliga utredningen "ordning och reda i välfärden"
Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot och vice ordförande i miljö- och
byggnadsnämnden, Christoffer Stenström (M)
Lokalutredning 2015

15. Information

-

framtida skolorganisation

Kompletteringsbudget 201 7

17.

Budgetuppdrag- Utreda förutsättningarna för
möjliggöra mer båttrafik i ån.

Ronneby kommun

Besöksadress
Webbplats

Ronneby tätort

om kommunens krediter 2016-12-31

16.

Postadress

i

SE-372 80 Ronneby
BesoksAdress

vwvw.ronneby.se]

,

‚J
V

/

”f”

C9:

att

bygga

Telefon
Telefax
E-post

om vägbron hamnen för att
i

E-post

till

0457-61 80 00
0457-61 86 33
enheten eller person

A

.

C

‘€20/1?

¿[a

i
'

%?ss<?€m«m;2»..;££SoTsé7

1»’D3~ ÏÜÏ/ÏL
18. Fôrslag

till

ny författningssamling, taxor och

19.

Förslag

till

höjning av taxan för elnät

20.

AB Ronnebyhus budget 2017

avgifter för

LJ

äldrenämnden 2017.

21. Förändrad organisation för marköverlåtelse
22.

Ronneby 22:1

23.

Åkern

1 -

-

fastighetsreglering

till

Åkem

1

Markförsäljning Viggen Öst

24. Ersättningslokaler för att ersätta

den tillfälliga undervisningsenheten

Start Soft (Hallabro,

Eringsboda)

2016

25. Landsbygdspolitiskt program, Handlingsplaner 2016-2019, rapport för

26. Parkeringsarrende

Ronneby 25:32 samt 25:34

27. Policy för distansarbete
28. Sponsringspolicy

motion från Willy Persson (KD) angående buskar och sly på slänten
mellan Knut Hahnskolan och Älgbacken.

29. Besvarande av

30.

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna angående
vaktmästare i de kommunala skolorna

31.

Besvarande av motion från tjänstgörande

ersättare

att

utreda

till

Johannes Chen, KD,

gängen till

om utökning av

vaktmästare vid skolorna
32. Rapportering

till

IVO av ej

verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ och rapportering enligt 16

kap. 6f§ socialtjänstlagen, äldrenämnden

28 f-g §§ lag

om

33.

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
stöd och service till vissa funktionshindrade 2016

34.

Anmälan av motion från gruppledare Willy Persson (KD) angående tryggare skolor och
förstärkt elevhälsa i Ronneby

35.

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle och Nils-Ingmar

enligt

Thorell (L)
36.

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Tim Svanberg (C) om att påbörja
ett

37.

försöksproj ekt

med trafiksäkerhetssystem av typen

Anmälan av motioner

Kommunledningsförvaltningen

20 1 7-03 -22
Nils Ingmar Thorell (L)

Ordförande

/

Christoffer Svensson

Sekreterare

N’

"actibump".

Bilagag...

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningslista nr. 1
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2017 klockan
14. Lokalutredning

Ledamöter

2015 -framtida

skolorganisation

i

Ronneby

21:08:59.

tätort

Ersättare

Fredriksson

E

Lennarth

Lu

Kenneth
Tim
Andersson
a

Lena Mah

N

Nilsson

Andersson
EI

Y
o

us Johannesson
(Af fa

'

“’
-

us Pettersson
Miletic

Justeringsmännens signatur:

Sida

1

avi

Bilaga

till

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningslista nr. 2
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2017 klockan
14. Lokalutredning

Ledamöter

21:11:44.

2015 -framtida skolorganisation Ronneby tätort
i

Parti

Krets Ersättare
Alla

Alla
Alla

Susanne

Alla

nus Persson

Anders Lund
Kenneth Michaelsson

Mats Paulsson
Nils

Persson

Bo Johansson
Malin

Andersson

M

Annette

nus Johannesson
_

an-Eric Wildros

Rune

.

NY

I

Pettersson

Kran
Lindis

Olsson
Bowin

Erik

Lova
LekseH

omas Lund

arie Leksell

SUMMA:

X
X

24

23

Justeringsmännens signatur:

Sida

1

av1

Bilaga

till

.

Kommunfullmäktiges

protokoll.

Omröstningslista nr. 3
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2017 klockan
14. Lokalutredning

21:43:32.

2015 - framtida skolorganisation Ronneby tätort
i

Ledamöter

Ersättare

redriksson

E

Anders
Lennarth
tenström
nd

Andersson
Kristina

Paulsson

Alla

Bo
Malin

Alla

Andersson

Aman

Alla
Alla

Annette

Alla

Alla

an-Eric

ros

Karlsson

l

Alla
'

Rune
'

'

Marie
Pettersson

ten

ustsson

omas Lähdet

rister

omas Lu

SUMMA:

43

4

Justeringsmännens signatur:

........................
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Utgivare: Äldreförvaltningen
Gäller från: 2017-O5-O1

Antagen KF:

§

101/2017

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 2017
Du som behöver hj älp

din vardag kan ansöka om stöd från Ãldreförvaltningen. Du ansöker
hos kommunens biståndshandläggare. Det är ditt aktuella behov som ligger till grund för bedömning av vad du har rätt att få hj älp med.
i

Avgifter
Avgift debiteras med 154 kr/timme och får inte överstiga maxtaxa 1892 kr/månad eller 90%
av avgiftsutrymmet.
Debiterad kostnad för mat och hyra betraktas inte som avgift och räknas därför inte in i
maxavgiften

Avgift utgår för följande

Hemtj änst i ordinärt och

särskilt

boende

Avgift för vård vid korttidsvistelse/växelvård

Trygghetslarm
Leveransavgift för matdistribution
Dagvårdsavgift

Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet.

Hemtjänstavgift debiteras from den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser endast ges en
gång varannan vecka så debiteras hel eller halv avgift första månaden, beroende på när första
insatsen ges.

Reducering av avgiften sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid föranmält uppehåll
av hemtjänst om hemtj änstinsatser skulle ha utförts under denna period.

Hemtjänst för makar/sambos:
Biståndsbeslut fattas för den enskilde, vilket innebär
olika hemtjänstnivåer.
Registrerade partners j ämställs

med makar.

att

makar/sambos kan bli placerade

i
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Alla kostnader för måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige, för år 2017
gäller nedanstående kostnader.

Mat på särskilt boende:
På särskilt boende kan två olika matabonnemang tecknas.
Abonnemang l: Här ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål.
För år 2017 är månadskostnaden 3 100:- (365 dagar *102: -/ 12).

Abonnemang 2: Daglig lunch á 47:-

Den som är sj älvständi g
en

att äta

i sin mathållning kan välja bort matabonnemang.
lunch i boendets matsal.

På demensboende

gäller enbart

abonnemang

Då finns möjlighet-

l.

Reducering av avgiften sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid föranmält uppehåll
både av hemtj änst och matabonnemang.
På Backens särskilda boende kan endast matabonnemang 2 tecknas.
Gäster

som har biståndsbeslut betalar 47:

-

för huvudmålet.

Avgift vid matdistribution
Pris per lunch är 47: - Leveransavgift tillkommer med 10:

-

per portion.

Speciflcering av övriga avgifter:
Trygghetslarm i ordinärt boende
Avgift 250:- per månad
Har make/maka en extra larmknapp är kostnaden 100:

-

per månad.

På särskilt boende ingår larrnavgiften i hemtjänstavgiften.
Dagvårdsavgift 2017
- per dag för resor till och från dagvården.
Kostnad för mat tillkommer, frukost 21:50 :-, lunch 47:00
Avgiften är 25:

Korttidsvistelse/växelvård

Vid korttidsvistelse/växelvård
Matkostnad

totalt 102: -/dygn,

betalar
i

:-,

totalt

68.50

:-/dag.

man kostnaden för mat, vilket inte utgör en avgift.

detta ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål

fw

C25

och mellanmål.

RONNEBY KOMMUN

AVGIF TER INOM ÂLDREOMSORGEN

F örbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet består av

Minimibeloppet är fastställt
och en tolftedel av 114,46 %

minimibelopp + den faktiska boendekostnaden.
en tolftedel av 135,46
av basbeloppet fôr ensamstående
för sammanlevande makar och sambor.
ett

%

till

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster:

Livsmedel
Kläder och skor
Hygien
Fritid

Dagstidning
Telefon

Hemförsäkring

Tv-avgift
Hushållsel

Tandvård
Läkemedel

Öppen hälso/ sjukvård

Förbrukningsvaror

Möbler
Husgeråd
Resor

Kostnaden för livsmedel (råvaror) beräknas årligen av konsumentverket
från vad som är att betrakta som skäliga levnadskostnader.
För år 2017 beräknas kostnaden
Förbehållsbelopp

65 år och äldre
19

- 64 år

till

med utgångspunkt

l780månad.

Ensamstående

Makar/ sambo

5057

4273 person = 8546 tillsammans

5563

4700 person = 9400 tillsammans

* Förbehållsbeloppet justeras årligen
procentuellt utifrån prisbasbeloppet.

Höjning av Förbehållsbeloppet
Under vissa förutsättningar kan förbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp
enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel.

om den

Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst
200: - i månaden.
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är:
o

F ördyrade kostnader för mat, utifrån konsumentverkets beräkningar, när man har regelbunden matdistribution, regelbundet köper maten i särskilda boende eller om man genom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler eller servicehus.

Fördyrade reskostnader (tex
Kostnad för god man

arbets- eller sjukresor)

Underhållsskyldighet för barn
Övrigt efter individuell prövning

Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet.

7
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Sänkning av förbehållsbeloppet.
För den som bor på särskilt boende och har TV i lägenheten eller har tillgång till TV i gemensamhetsutrymme, sänks förbehållsbeloppet med den summa som motsvarar TV-licensavgiften
(195:-/månad år 2017)

Beräkning av

avgifter.

Formel för beräkning av avgiftsutrymmet:
o

o
o

o

Nettoinkomster (= inkomster
+ Bostadstillägg/ bidrag
— Fôrbehâllsbelopp

efter skatt)

— Boendekostnad

= Avgiftsutrymme

Om avgiftsutrymmet blir 0:- eller visar på ett underskott
(= negativt avgiftsutrymme) så debiteras inga avgifter.

Om den enskilde inte när upp
ansökan få rätten till

det förbehållsbelopp som anges i lagen,
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen prövad.
till

Avgiftsutrymmet räknas normalt om en gång Varje

boendekostnader, hemtj änstnivå
Förändringarna skall vara av varaktig karaktär.
ella inkomster,

kan han/hon

efter

samt när det sker förändringar av aktuav förbehållsbeloppets storlek.

år

eller

Den enskilde eller dess ombud är skyldigt att lämna upplysningar om sådana varaktiga förändringar som kan påverka avgiftsutrymmet.

Boendekostnader
Bostadstillägg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst.
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta.

Hjälp

med ansökan skall kunna erhållas.

För personer på korttidsboende, som erbjuds plats på särskilt boende, men tackar nej
hyra att tas ut, eftersom korttidsplatsen då görs om till särskilt boende.

N’

cx

kommer

RONNEBY KOMMUN
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Boendekostnader i egen fastighet beräknas
pensionärer (BTP)
För 2017 gäller följande:
är på 0,75
70 av ränteutgifter

F asti ghetsavgiften

%

enligt gällande regler for bostadstillägg för

% av taxeringsvärdet eller maximalt 7 687:- per år för småhus.

Àr 2017: Uppvärmning 168:-/ /kvm
År 2017: Driftskostnader 208:-/ /kvm
Driftskostnader = vatten och avlopp, sophämtning, underhåll och försäkringar.

Där BTP-schablonen

inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (Värme
godkänns faktiska kostnader mot uppvisande av Veriﬁkation.

inkl.

varmvatten)

Hyrd bostad

Om hushållsel ingår

i hyran skall avdrag på boendekostnaden göras med
4,17 :-/kvm bostadsyta och månad. Dock högst 500 z-/månad (2016).

Inkomster

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:
samt

A)

skattepliktiga inkomster

B)

Ej skattepliktiga inkomster av:
Utländska inkomster (t.ex pensioner

o
o

o
o
o
o

eller

invalidfönnåner)

Studiebidrag (bidragsdelen)

den del som överstiger 3 000:-/månad
Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag,
Stipendier

till

särskilt

Underhâllsbidrag for vuxna
Familjebidrag

C)

Följande räknas också som inkomst:

o

o

Bostadstillägg för pensionärer (BTP)
Särskilt bostadstillägg för pensionärer

o

Bostadsbidrag

till

Vuxenstöd)

(SBTP)

barnfamiljer (BoB).

Inkomsthämtning:
Uppgifter om allmänna pensioner, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg hämtas
Pensionsmyndigheten.

Den enskilde skall informeras om detta.

från

Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner, andra aktuella inkomster och över/underskott
av kapital lämnas av den enskilde.

Överskott av kapital

skall gälla for året före det år för vilket

«sa

/w

hemtj änstavgiften beräknas.

RONNEBY KOMMUN

En gâng om

AVGIFTER INOM ÀLDREOMSORGEN

en allmän omprövning av avgifterna med tillämpning av ändrade basbelopp, skattebestämmelser, inkomst och förmögenhetsuppgifter.
den enskilde trots påminnelse ej lämnar in aktuella inkomstuppgifter kommer beslut om
avgiftsutrymme att fattas utan hänsyn till individuella uppgifter. Detta innebär att ingen hänsyn till inkomster tas.
äret sker

Om

Beträffande egna företagare och andra för vilka det är svårt att beräkna ärsinkomst, så skall
man ta hänsyn till den förvärvsinkomst den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 12 månaderna, fördelade med lika belopp per månad.

Debitering
Debitering sker en
Förfallodag är den

månad

i

efterskott,

siste varje

månad.

med undantag av hyror som debiteras

i

förskott.

Retroaktiva debiteringar
Retroaktiva debiteringar kan ske när inkomstuppgifter
ombud vid kontroll beﬁnns Vara felaktiga.

som lämnats av den enskilde eller dess

Uttag av faktiska kostnader för hemtjänstinsatser:

Kommunens

faktiska kostnader för lämnade hemtj änstinsatser uttages när insatserna på grund
av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring, skall bekostas av annan än den
som erhåller dessa insatser.

Inkomst/avgiftsberäkning för
boende:

sammanboende makar i

såväl ordinärt

som särskilt

Om den enskilde är gift eller registrerad partner ska inkomsterna läggas samman och därefter

fördelas med hälften på vardera maken eller partnern som grund för att bestämma avgiftsunderlagets storlek.
den ena maken/makan bor på särskilt boende räknas vårdavgiften på det
sätt som är mest fördelaktigt för dem båda.

Om

Registrerade partners är att j ämställa med makar.
sammanslagning av inkomster gäller ej ”sambo” då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem. Dock skall samma förbehållsbelopp som för makar tillämpas
eftersom de har gemensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas.
Övriga sammanboende Lex syskon eller föräldrar och vuxna bam räknas som ensamstående
avgiftshänseende. Boendekostnader delas.

i

RONNEBY KOMMUN

AVGIFTER INOM ÂLDREOMSORGEN

Dubbla boendekostnader:

Den som flyttar till särskilt boende kan under högst tre månader fä nedsatt hemtjdnstavgiﬁ, pâ
grund av dubbla boendekostnader. Detta under förutsättning att den enskildes förmögenhet
inte överstiger två basbelopp.

Som förmögenhet räknas bankmedel,

Däremot ingår

ej

aktier, obligationer, fordringar

den senaste perrnanentbostaden.

samt

fritidsbostad.

Ansökan sker på särskild blankett.
lför längre tid

än tre månader, upp

Aldrenämnden

till

högst sex månader, kan individuell prövning göras av

Överklagande
Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess
genom förvaltningsbesvär. (6 kap. 3§ SOL)

ombud

Detta kan överklagas:
o

Den fastställda avgiften

o

Avgiftsändring
Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad
Fôrbehällsbeloppets storlek

o
o

Överklagat beslut skickas

Ronneby Kommun

till

Äldreverksamheten
372 80 Ronneby

om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige.
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen
(kap. 10 KL).

Beslut

RONNEBY KOMMUN

Information

AVGIFTER IN OM ÂLDREOMSORGEN

om behandling av personuppgifter

Följande information lämnas

med anledning av personuppgiftslagen (PuL)

Ni ansöker om bistånd inom äldre och handikappomsorgen i Ronneby Kommun
så kommer Era lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nödvändiga för att vi skall kunna administrera och handlägga Ert ärende enligt gällande lagstiftningar i Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
I

och med

att

Vi hämtar uppgifter

om Er inkomst från:

Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan om allmänna pensioner och bostadstillägg/bidrag.
(RSV) om taxerade inkomster och över/underskott av kapital.

Riksskatteverket

Er folkbokföringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret.
Efter samtycke från Er så kan personuppgifterna också användas i Prator
(Elektroniskt vårdplaneringssystem)
Prator innebär att det sker ett informationsutbyte mellan Blekingesjukhuset-

Primärvården och Äldre/Handikappomsorgen

Ni har rätt
uppgifter

Begäran

att

en gång per

år, efter skriftlig

som behandlas hos oss.

skall vara

ng.

om Ni blir inlagd på sjukhus.

begäran få information

egenhändigt undertecknad och

För rättelse av personuppgifter,
Avgiftshandläggare
tel. 0457-61 84 88
0457-61 77 11

till

exempel

ställd

till

om vilka av Era person-

den som

fel tilltalsnamn,

är personuppgiftsansva-

kontakta

Personuppgiftsansvarig är: Äldrenämnden
Adress: Äldreverksamheten
Stadshuset

372 80 Ronneby

Personuppgiftsombud:
Adress:

tel.

0457-61 82 87

Kommunledningsenheten
Stadshuset

372 80 Ronneby

e;

,Lv

8

î
_\

_nam_

„o
,.

$m.,.1,..w,,..c

muA

com

0

m

o2

com

omo own om» ooo

mmm

m

F

N

con

N

ooo

ooo

com com

con

com ooo com

>:_
x.

no

mä

R

.much

ﬂ
..

b
-

,3%§2,o

ooœ
CSEEOx

„C

0

v,

N

m

Sm

Fm

»Anm

‚
ios;

o

»mf/stf

NvN

m:_._3mm>:_

+0

m

con ooo

F

8m

2

NVON

L.

8m

__w—._..0ﬁ:D

2.5%

rameaux

ucsm

.253.

_möcw

m96

geâz

com

nEo\>z

xas_

F

mms

toca?“

92

—oN\

:mmm>mEo_£u:_._

msâzmmøsw_

:.m_m.R

_._%.wmm_o

mmaemw

I
>m
m
Z
Z
Oa

En

.82

må

.=_._.

m:

cœämm

m9____3_

mm¢:.<

.oau:8m:_§$>c_K

tbn
05
.orm
m_2_m8&_:m

...Su

mangas

m..o_8o3

ä:
SNzmm_§m,_Eo:9_

å...
~mmu:nmm:_._3mo>:_

o

:oo

m:_:mm_w:mEEmm

ansåg?

m:_:>_t_mmm

«asoma?

ësnæoeœxmw

uêmmâso

masxå

:o_E_:a>

.missa
ansia“.

Vax

I

/

I

m3

îN

:Em

ooœ 00m 00m

00m emo

>:_
x.

F

omm omm

00m omm

o8

com

Sm

00m

ooo 000

v

00m

8m

00m

con

oov m.: ooo

N

.Sch

omm

:3F:.:Ox

Em_

00m 00m

com 00m omo

n

m:_._$mm>c_

omm omm

00m

omm ooœ

8N

omm

00m 000

com

oo...

mt

..

..

ooo

N

:om

o8

000

com omm

com

F

__w;._o_u::

:omâmx

må

mm>m

02m

mea mmà

m

_Qmcm

02m

55cm

_möcm

_möcm

_möcm_

55cm

55cm
mm..

xa:

cms.

nsiz

nE2>z

„so?

asså_

m
o
F

mmóm

ï

an...

m_

:8-No-N

am.
cww_.m..>wEo_£E_._

c%m>mEo_%c:
:9_om€mEo_o>

«cami

$mm>wEo_%:_._
mEmv._mmt::n.

cmuaczoï

Ïaeesnc:

:mmm>mm:ov_

:%.6£_o_:

%$on2_o_<

mm_=Emm

mmEEmm

museum

wmEu<

$_o.§_:o...._

museum

mmeçæœ

8.28:

052mm

mossmw

SN

små_
E...

.omuå

m:

cm

E.

Com

o»

m:__m:m_QEov_

Hm

F

N

ärm

wm:tœ.mœ>:_<.

vm

engem.

mens:
cama

a
m

.dm
m:9__2

mc9=mn

um..

.om_§%m=_§$:._

;sms

.osm

„E.

v

.8_o==m:_%2:_9_ox

ton

Iämzzoa

mv:m__ﬂm.m..m

m_2_m2_m§_mm.£

SNcmmu:m,_Eoc9_m,m:IE

m?

m::m>o:w.mEE_umm

måga

=o=m__Eo>B§_m>

önﬂmon

comcocmcoémm

®_0cmQtm._m>O
_.uT:_§_m:m_n_

m:_:>_._xmwm

aE:QmE..m>
m:_:wm.m:.

m:_:mm.m:_

‚E

_m:cmo::mn_

2E8_2__;o

mccoâçøm

.853:

.5__8_om

mêåom
marnan".

§__9m_o_o3

.m§m_§_9_

msçë
2_9_m._

§2

mi

îm

_

52m

com ooo
>:_

m

om...

mm

E

.

.30...

8o

::EE9_

om»

m_

å

_

.Em

com,

ooo

mB

m:_._Bmw>:_

m8

8

:om

8»

N

__wEo_o::

tommumv.

...S

S

_
omm

n

_

._5032

neîz

.

„au.

o8
:8-~o-»

:Sch

om
SQ
_.

usw.»

museum
mm9__u<

mas?

Em
E...

ow

m

.Sön

.mm_8ﬁmc_§8>:_K

S»

m

«aaa

en

SN

::EE9_

en

;sms
m:1>mmzzoa
ammu_.5mm:_.3mo>:_

_oNcmmu:m,_Eo:oxm,.£_IRE;

tom

m?

Em_

m_2_8%9owEo

m:_c>_._xmwm

mamá:

:so:

>Em>

AL(¿É
l’

K‘

/j

Bilagan

T: “ha”

\;L0»w'\mun5;)u\\xwﬂZ}\L¥C;-j6‘3

protokoll

2Lo\“\~~o>;~~»9,c

„ä

‘Ö5

KONTRAKT FÖR KÖP AV DEL AV FASTIGHET
Parter
Sälj are:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Adress:

Stadshuset, 372 80

Telefon:

0457 61 80 O0

Org.nr:

212000-0837

Köpare:

DJ Ronneby, nedan kallad köparen

Adress:

Astrakanvägen

E-post:

ck@svenskbutiksutveckling.se

Org nr:

559094-5993

9,

Ronneby

661 41 Katrineholm

1

Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning

1.1

Kommunen
22:1

överlåter

och

försäljer

köparen den del av fastigheten Ronneby
svart på bifogad karta.

härmed

om ca 4000 kvm som markerats med

till

2

Köpeskilling

2.1

Köpeskillingen på 80 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på tillträdesdagen.

2.2

2.3

Köparen ska betala in summan på Kommunens postgiro 110020-5. När köpeskillingen
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev.

Kommunen ska till köparen överlämna
handlingar jml 4 kap 20 § JB.
Tillträdesdag

3.1

Tillträde

till

kommunen tillhöriga kartor och andra

mm

fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3

vunnit laga kraft.

F örtida tillträde kan ske genom

skriftlig

överenskommelse

Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft.

3.2

Köpet

enligt det här avtalet ska ske

á/lvk/

yst/tai

efter det att

genom fastighetsreglering.

cg

Ronneby

3.3

Gränsema kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen.
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed
biträds av kommunen. Köparen svarar för kostnaden for fastighetsbildningen.
Exploateringsskyldighet m.m.

Köparen ska exploatera markområdet för byggande av verksamhetslokaler. Köparen får
inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har
fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord när platta och stomme till
byggnaden är uppförd.
4.2

Om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen har fullgjort byggnadsskyldig-

heten eller

om han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande överlåter

fastigheten har
4.3

kommunen rätt till ett vite på 50 procent av köpeskillingen.

Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av

kommunen.

Parterna skall därvid träffa

ett skriftligt avtal

angående den nya

tidsfristen.

Fastighetens skick

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.

mm

Fördelning av utgifter
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av

Kommunen.

Utgifter och inkomster

som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av

Inskrivningsåtgärder

mm

Köparen.

Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och kostnader

som krävs med anledning av detta avtal.

Köparen ska lämna grannemedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande
fastigheter

i

enlighet

med gällande plan för området.

Tvist
Tvist

med anledning av detta köp ska avgöras

Förutsättningar för avtalets giltighet

av svensk allmän domstol.

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 förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

m

6%

Lantmäterimyndigheten medger

att avtalet

läggs

9.2

Avtalets giltighet förutsätter

9.3

Om förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska

att

till

grund för genomförande av en fastighetsreglering.

gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

10

Anslutningsavgifter

10.1 Avgifter för anslutning till el, fiber, avlopp och
skall erläggas i särskild ordning enligt taxor.

11
11.1

tjänvänne ingår

ej

i

kôpeskillingen och

Avtalsexemplar
Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen

Köparen

Ronneby den

.

........................

................................

Sälj arens

. .

..

egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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KONTRAKT FÖR KÖP AV FASTIGHET
Parter
Säljare:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Adress:

Stadshuset, 372 80

Telefon:

0457 61 80 OO

Org.nr:

212000-083 7

Köpare:

DJ Ronneby, nedan kallad köparen

Adress:

Astrakanvägen

E-post:

ck@svenskbutiksutveckling.se

Org nr:

559094-5993

9,

Ronneby

661 41 Katrineholm

1

Överlåtelseförldaring och fastighetens omfattning

1.1

Kommunen

2

Köpeskilling

2.1

överlåter och försäljer härmed till köparen
10381kvm som markerats med svart på bifogad karta.

fastigheten

Åkern

l

om

Köpeskillingen på 80 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på tillträdesdagen.
l är köpeskillingen 830 480 kronor.

För Åkern
2.2

Köparen ska betala in summan på Kommunens postgiro 110020-5. När köpeskillingen
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev.

2.3

Kommunen ska till köparen överlämna
handlingar jml 4 kap 20 § JB.

3

Tillträdesdag

3.1

Tillträde

3.2

Parterna är överens

kommunen tillhöri ga kartor och andra

mm

fastigheten sker vid den tidpunkt som
överenskommer, dock senast den 31 maj 2017.
till

Köparen och Kommunen

särskilt

om att äganderätten övergår till Köparna på tillträdesdagen enligt

under förutsättning att köpeskillingen år betald
Faran för fastigheten går över på tillträdesdagen.
st

{V

i

sin helhet.

1

m?)

\v.\‘-\{9'C»

Exploateringsskyldighet m.m.

Köparen ska exploatera markornrådet för byggande av verksamhetslokaler. Köparen får
inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har
fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord när platta och stomme till
byggnaden är uppförd.
4.2

Om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen har fullgjort byggnadsskyldig-

heten eller

om han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande överlåter

fastigheten har
4.3

kommunen rätt till ett vite på 50 procent av köpeskillingen.

Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av

kommunen. Parterna skall därvid träffa ett

F astighetens

skriftligt avtal

angående den nya

tidsfristen.

skick

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.
Fördelning av utgifter

mm

som löper på Fastigheten betalas av Säljaren i den mån de löper på eller är
föranledda av tiden till och med tillträdesdagen. För tiden därefter betalas räntor, skatter
och andra utgifter av Köpama.
Utgifter

Motsvarande

gäller fördelning

Nyttjanderätter

Kommunen

av inkomster från Fastigheten.

mm

garanterar per tillträdesdagen att Fastigheten inte är belånad eller pantsatt,
Fastigheten inte är belastad med nyttjanderätter, inteckningar och andra inskrivningar
utöver eventuell ledningsrätt, och att det inte föreligger tvist eller process rörande
Fastigheten.
att

Inskrivningsåtgärder

mm

Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

-

Genom att underteckna detta avtal biträder Kommunen sådana åtgärder.
8.2

Köparen ska lämna grannemedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande
fastigheter

i

enlighet

med gällande plan för området.

Tvist
Tvist

med anledning av detta köp ska avgöras av svensk allmän domstol.

10

Anslutningsavgifter

10.1

Avgifter för anslutning till el, fiber, avlopp och fjärrvärme ingår
skall erläggas i särskild ordning enligt taxor.

g

N’

/J

ej

i

köpeskillingen och

11
1

1.1

Avtalsexemplar
Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av Vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen

Köparen

Ronneby den
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................................
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KOMMUN

UPPLÅTELSEAVTAL
Parter

RONNEBYS SOFT CENTER FASTIGHETS AB,

Upplåtare:

ägare

till

fastigheterna

Ronneby 25:32 samt 25:34,

härefter kallad Upplåtaren.

Fridhemsvägen
556392-9362

Adress:

Org.nummer:

Nyttjanderiittshavare:
Adress:

Org.nummer:

8,

372 25 Ronneby

RONNEBY KOMMUN, härefter kallad Kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby
212000-0837

gemensamt kallade Parterna.

Upplåtelseobjekt
Tre markområden inom fastigheterna Ronneby 25:32 samt 25:34 i Ronneby
kommun, kallat Objektet. Områdena har markerats inom röd markering på
1

bifogad karta, bilaga

1.

2 Ändamål
Ändamålet med upplåtelsen är att erbjuda Ronneby kommuns invånare och
besökare parkering inom kvartersmark nära anslutning till kulturminnet Ronneby
i

Brunnspark.

Objektet ska användas för parkeringsändamål.

3

Avtalstid

Avtalstiden är 25 âr räknat från tillträdesdagen,
undertecknande.

som

är

datum

för

kommunens

Avtalstiden förlängs med ett år i sänder om uppsägning inte sker senast tre
före det att avtalstiden löper ut.

månader
4

Arrendeavgift

Avgift är 120 000 kr för upplåtelsetiden
förskott

på tillträdesdagen.

Förlängs upplåtelsetiden efter det
skäligt belopp.

(o?

:w

att

i

sin helhet. Arrendeavgiften ska betalas

avtalstiden löpt ut, ska avgift

bestämmas

till

i

2(5)

5

Tillträdesrätt till Objektet
Parterna disponerar gemensamt Obj ektet.

Kommunen får upplåta Objektet för allmän parkering.
Parterna får inte exklusivt reservera parkeringsplatser för egen eller annans
disposition.

6 Upplåtelse i andra hand
Kommunen får utöver vad som anges
samtycke upplåta nyttjanderätt till

7

Överlåtelse

eller

annars sätta annan

detta Avtal inte utan Upplåtarens skriftliga
någon del av Objektet.

Kommunen får inte utan Upplåtarens
i

i

skriftliga

samtycke överlåta nyttjanderätten

sitt ställe.

Överlåts fastigheten ska detta avtal gälla oförändrat mot ny ägare av fastigheten.
att vid fastighetsöverlåtelse göra förbehåll om upplåtelsen.

Det åligger Upplåtaren

8

Objektets skick

Objektet upplåts i det skick det befinns på tillträdesdagen. Upplåtaren är skyldig
att alltid hålla Objektet i ett vårdat skick.
Parterna ska hålla Objektet tillgängligt för upplåtelsens ändamål.

Upplåtaren får inte utan Kommunens skriftliga samtycke uppföra byggnader eller
andra anläggningar på Objektet, eller vidta andra åtgärder på Objektet som annat i
ringa mån påverkar Kommunens användning av Objektet.

9

Drift och underhåll

Upplåtaren ansvarar för och bekostar

all drift

och underhåll av Objektet.

10 Ledningsdragning
Kommunen medger att Upplåtaren,

eller annan som har dennes tillstånd, får dra
fram och vidmakthålla ledningar i eller över Objektet, om detta kan ske utan
avsevärd olägenhet for Kommunen. Kommunen är utan ersättning skyldig att tåla
det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas men har rätt till
ersättning för direkta skador övrigt.
i

11 Tillstånd

m.m.

Upplåtaren ansvarar gentemot myndighet för verksamheten på Objektet.
Upplåtaren ansvarar för och bekostar nödvändiga tillstånd eller åtgärder som
föreskrivs enligt gällande författning eller som domstol, försäkringsbolag, miljöoch hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd, räddningstjänst eller annan myndighet
eller annan eller fysiskjuridisk person med rätt kan komma att kräva för Objektets

nyttjande.

AN
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12 Fastighetsskatt

Upplätaren ska betala fastighetsskatt.

13 Underrättelseskyldighet

Parterna ska omgående underrätta varandra
for tolkning och tillämpning av detta avtal.

om sådant som kan vara av betydelse

14 Ansvar för skada

Respektive Part ansvarar var och en för samtliga skador som Part, eller annan för
vilken Part ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse.
Part gentemot
tredje man görs ansvarig för inträffad skada, ska Part hålla Motpart skadeslös.
skadan beror på felaktiga upplysningar om Objektet eller vårdslöshet från Motpart
i övrigt ska Parts ersättningsskyldighet jämkas efter vad som är skäligt.

Om

Om

Det åligger respektive Part

som framgår av

att följa de instruktioner, föreskrifter eller anvisningar
detta Avtal. Bristande efterlevnad och/eller uppfyllelse av Parts

åtaganden enligt ovan ska anses utgöra

fel eller

15 Försäkring

Vardera parten ansvarar för

att hålla sin

försummelse

egendom och

sin

enligt första stycket.

verksamhet försäkrad på

ett erforderligt sätt.

16 Hänvisning
I

övrigt gäller

till

jordabalken

vad som 7 kapitletjordabalken
i

eller annars

i

lag stadgas

nyttjanderättsupplåtelse.

om

17 Avtalsbrott, hävning

Om Upplåtaren eller Kommunen brister

i fullgörandet av prestation enligt Avtalet,
ska part anmäla bristen inom skälig tid till motparten och ge denne tillfälle att
avhjälpa detta.
bristen inte avhjälps inom skälig tid, och bristen medför skada
eller omedelbar skaderisk för part eller tredje man eller deras egendom, har part
rätt att själv avhjälpa bristen på motpartens bekostnad.

Om

Är bristen väsentlig

har part

rätt att

med omedelbar verkan häva Avtalet.

Om Avtalet hävs är motpart ersättningsskyldig för den skada som hävningen

förorsakat.

Hävning ska vara

skriftlig.

4(5)

18 Tvist

Tvist mellan Upplåtaren och Kommunen angående tolkning av avtalet eller varje
annat rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen löses i första hand
genom förhandling parterna emellan.
I andra hand ska tvist hänskjutas till allmän domstol på Kommunens hemort och
där avgöras på svenska språket och enligt svensk rätt. Upplåtaren får inte avbryta
eller uppskjuta fullgörandet av prestationer, som åvilar Upplåtaren enligt avtal
under åberopande av att tvisteförfarande påkallas eller pågår. Det är Upplåtarens
bedömning som har tolkningsföreträde tills tvisten är löst.

19 Förutsättningar för avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning

Ronneby kommun.

att

det

godkänns av Kommunfullmäktige

20 Avtalsexemplar

Det här avtalet har upprättats i två exemplar. Parterna har behållit
exemplar.

För J ordägaren den

C

DM

För Arrendatorn den

varsitt
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Dnr KS 2016-000533

Handläggare: Sanja Gojkovic, jurist

Sponsringspolicy fër Ronneby

kommun

Beslutad av kommunfullmäktige 2017-03-30, § 111

(c;

(V)

w’
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lnledning och syfte

Ronneby kommun är en politiskt

styrd organisation, vilket ställer särskilda krav

på styrning och ledning. För att underlätta styrningen och ledningen upprättas
policys. En policy är ett förhållningsdokument, d.v.s. att den uttrycker ett
värdegrundsbaserat förhållningssätt

till

arbetet.

Denna policy avser att hjälpa

och tj änstemän i frågor som berör hur de ska agera och förhålla sig
avseende sponsring, marknadsföring, reklam, gåvor med mera.

politiker

Syftet med sponsringspolicy är att ge både allmänheten och kommunens
anställda en tydlig bild av vilka värderingar som styr kommunens

förhållningssätt när sponsringsförfrågningar

inkommer och handläggs inom

kommunkoncernen. Med anledning av komplicerade gränsdragningar mellan
vad som är sponsring och vad som kan vara ett annat rättsförhållanden, är det av

kommunen och att de kommunala bolagens tjänstemän vet vad
som gäller när kommunmedlemmar ansöker om sponsring eller erbjuder
kommunen exponering vid en aktivitet. Genom att på förhand reglera hur
förfrågningar hanteras och vad som bör vara vägledande i bedömningen skapas
största vikt att

en tydlighet och trovärdighet i hela organisationen.

Varför sponsring?

med sponsring är att båda parter kan öka sin kompetens eller minska
sina kostnader genom att byta tjänster med varandra. Inom särskilda
Ett syfte

verksamhetsområden, Lex. skolan kan sponsring vara
material, skollitteratur eller praktikplatser

ett sätt att

mm. åt eleverna.

tillhandahålla

Regelverk
Regelverk som måste tas i beaktande vid sponsringsfrågor är regeringsfonnen
(1974:152), kommunallagen (1991:900), skollagen (2010:800), lagen om
offentlig upphandling (2016:1145) och andra speciallagar som reglerar den

kommunala verksamheten inom olika områden.

upp krav på obj ektivitet i verksamheten.
får inte påverkas av sponsringen på sådant sätt att obj ektiviteten kan

Särskilt regeringsforrnen ställer

Kommunen

Sponsringen får inte påverka eller inskränka det politiska
handlingsutrymmet, vilket även framgår av kommunallagen.
Sponsringen får alltså inte förknippas med villkor som påverkar den kommunala
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
ifrågasättas.

För de kommunala bolagen kan utgifter för sponsring vara avdragsgilla

enligt

Skatteverkets föreskrifter.

Särskilda försiktighetsmått

Särskilda försiktighetsmått bör vidtas när frågor om sponsring uppkommer i
verksamhet som rör skola, omsorg eller andra verksamheter där den enskilde
beroendeställning gentemot kommunen. All sponsring ska ske restriktivt och
präglas av öppenhet och regelefterlevnad.

(W

<2»

är

i
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Kommunal befogenhet och kompetens

Sponsring får avse verksamhet

som faller inom kommunens kompetensområde

och bidra till att kommunen uppfyller sina fastställda mål. sponsringen ska
medföra kvalitetshöjning av verksamheten eller möjliggöra proj ekt som annars
inte kan genomföras och som är till gagn för Ronneby kommuns invånare.
Definitioner av sponsring

Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidiga

sponsorn tillhandahåller kontanta medel, varor och tj änster och
utbyte få någon form av exponering av sitt företagsnamn,
varumärke eller andra fönnåner. Förekommer inga avtal om motprestation är det
inte sponsring, utan fråga om gåva, bidrag eller något annat rättsförhållande som
faller utanför denna policy. I Ronneby kommun gäller att såväl sponsring som
mottagande av sponsring måste ske i enlighet med kommunens övergripande
styrdokument och övriga bestämmelser.
förpliktelser, där

förväntar sig

att

Sponsring

eller

i

gåva?

För sponsring krävs en motprestation. Förekommer det ingen motprestation

är

om gåva. I förekommande fall gäller kommunens föreskrift om
när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner, fastställda av
kommunfullmäktige § 111/ 1999. Med anledning av att det emellanåt kan vara
svårt att bedöma om det rör sig om sponsring eller gåva, bör sponsringen och
motprestationen därför värderas och beskrivas i ett skriftligt avtal.
det fråga

riktlinjer

Sponsring

eller

reklam?

Sponsring kan användas för att synliggöra Ronneby kommuns varumärke eller
verksamheter. På samma sätt kan andra parter sponsra kommunala verksamheter
för att öka sin synlighet. I båda fallen gäller att enbart företagets/kommunens
namn samt logotyp får förekomma. Vid förekomst av information om enskilda
produkter eller verksamheter ska dessa betraktas som reklam och inte som
sponsring.

eller samverkan?
Med samverkan avses i detta dokument att flera parter tillsammans genomför ett
projekt, arbete eller evenemang där de har gemensamma intressen.
Bedömningen av huruvida samarbetet är att betrakta som sponsring är till stor
del beroende av hur det marknadsförs utåt.
det tydligt framgår av avtal eller
dylikt att samarbetet är ett gemensamt åtagande, där samtliga parter är aktivt
involverade, behöver det inte röra sig om sponsring i enlighet med riktlinjerna i

Sponsring

Om

denna policy.

Vem får ingå avtal om sponsring?

Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt bolagsstyrelser
sponsring.

Grundläggande förhållningssätt

får ingå avtal

om

om sponsring ska handläggas utifrån kommunallagens
Av likställighetsprincipen, 2 kap. 2 § kommunallagen, följer att
alla kommunmedlemmar ska behandlas på ett likvärdigt sätt om det inte av

Ansökningar

bestämmelser.

annan lag framgår

_ ‘\

L

sådant krav kan åsidosättas.

AJ Å*/

l
r‘

att ett

J

my?”
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I

enlighet

med lokaliseringsprincipen,

möjligheten

medlemmar

2 kap. 1 § kommunallagen, ska
ingå sponsringsavtal enbart rikta sig mot kommunens
eller aktörer som har anknytning till kommunen.
att få

Frågor som kan vara vägledande för
ingå sponsringsavtal är:

om Ronneby kommun överhuvudtaget ska

-

Hamnar Ronneby kommun i en beroenderelation genom mottagandet

-

Hur påverkas Ronneby kommuns

eller

-

-

givandet av sponsringen?

trovärdighet, anseende

och

integritet

av att finansiera ett visst projekt?
Påverkas tredje part (patienter, besökare, anhöriga, allmänhet) negativt?
Vilka marknadsföringseffekter kan företagen eller aktörerna tänkas vilja
få ut av sponsringen - idag och på lång sikt? Kan Ronneby kommun
medverka i företagets marknadsföring under de förutsättningarna?
Är ett sponsringsavtal med den sökande parten lämpligt och i enlighet
med Ronneby kommuns egna föreskrifter, mål och värderingar?

Om bedömningen utfaller på sådant sätt att det råder misstanke om att Ronneby

kommuns varumärke kan försämras av sponsringsavtalet

ska avtal inte ingås.

Sponsringsavtalets innehåll

All sponsring bör regleras i ett skriftligt avtal, där det framgår vad sponsringen
består av och vad som är kommunens motprestation.
Ett sponsringsavtal bör innehålla följ ande rubriker

avseende,
-

Parterna

-

Avtalsobjektet, sponsringsaktiviteten

-

-

syfte och mål med sponsringen
Partemas rättigheter och skyldigheter med sponsringen

Båda parternas

-

Avtalstid

-

Eventuella mediarättigheter
Försäkringsfrågor

-

-

med tillhörande innehåll

Hävningsvillkor
Ansvar vid eventuellt inställda evenemang
Tvistelösning

Grafisk profil
Vid sponsringsaktiviteter, precis som vid
annonsering, gäller

Ronneby kommuns

ôvri g marknadsföring

och

grafiska profil.

Ansvar

Alla inom kommunen eller kommunkoncernen som befattar sig med
sponsringsfrågor ansvarar för att policyn efterlevs.

Kommunstyrelsen ansvarar

{W

/’f]/’"

för uppföljning

och revidering av policyn.
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Kompletterande

riktlinjer

Berörd befattningshavare ansvarar för att utifrån vad som föreskrivs i denna
policy ta fram kompletterande riktlinj er för hantering av ärenden som innehåller
sponsringsfrågor. Detta ska göras i enlighet med Ronneby kommuns riktlinj er
för styrdokument avseende kvalitet

och utveckling.

Diarieföring och återrapportering
Handläggning av sponsringsförfrågningar ska dokumenteras i kommunens
administrationssystem och diarieföras i enlighet med Riktlinjer för postöppning
och diarieföring m.m.
Beslut

att

ingå sponsringsavtal på delegation ska återrapporteras

till

kommunstyrelsen av delegat.

Övrigt
I

frågor

som inte regleras av denna policy gäller svensk rätt, kommunens

föreskrifter, författningar

(à rw

och rådande styrdokument

i

övrigt.

