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§ 36 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 37 Dnr 2019-000002 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen rör bland annat:  

- Centrumutvecklingen, viggenområdet och östra infarten.  

Medverkar gör även Jörgen Adolfsson, klusterledare vid Techtank i 

Olofström, och ger information om verksamheten. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 

Tommy Andersson (S), Ola Robertsson (S), Magnus Petterssons (S) och Tim 

Aulin (SD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschef, Torbjörn Lind  
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§ 38 Dnr 2019-000112 051 

Fastställande förfrågningsunderlag Tivoli 

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till förfrågningsunderlag för direktupphandling av 

tivoliarrangemang i Ronneby kommun.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer förfrågningsunderlag för tivoliarrangemang i 

Ronneby kommun.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer förfrågningsunderlag för direktupphandling av 

tivoliarrangemang i Ronneby kommun. 

Ärendet förklaras omedelbart justerat.  

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(100) 
2019-02-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 2019-000035 620 

Utbildningsplikt 

 

Sammanfattning  

För att ytterligare stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden inför 

regeringen en utbildningsplikt från och med den 1 januari 2018. Regeringen 

har beslutat att tillföra medel till kommunerna för att bättre kunna möta 

utbildningsbehovet bland nyanlända.  

Svensk arbetsmarknad går bra och efterfrågan på arbetskraft är stark. 

Arbetsgivarna vill anställa. Men för den som saknar de kunskaper som krävs 

för att kunna få en anställning är det ändå svårt att komma i jobb. 

Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av 

Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av 

utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av 

utbildning. Om anvisningen inte följs kan deltagaren varnas eller stängas av 

från sin ersättning under en kortare eller längre tid. 

Genom utbildningsplikten tydliggör regeringen individens ansvar att inom 

ramen för etableringen skaffa sig de kunskaper som krävs för att matchas till 

arbete, eller för att kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser 

alternativt delta i fortsatta studier. Regeringen tillför i budgetpropositionen 

för 2018 medel till kommunerna för att bättre kunna möta 

utbildningsbehovet bland nyanlända med anledning av införandet av en 

utbildningsplikt. Medlen ska bidra till att kommunerna ska kunna anpassa 

utbildningen så att den möter behoven bland nyanlända med kort utbildning. 

Tillskottet sker genom att regeringen höjer schablonersättningen till 

kommunerna för mottagandet av nyanlända. 

Schablonersättningen för år 2018 har höjts med 4 800 kr och för år 2019 med 

6 600 kr per mottagen individ oavsett ålder, se bilaga 2.  

Bedömning 

250 nyanlända individer har flyttat till Ronneby kommun under 2018. Av 

dessa är det 107 personer i ålder 20-64 år. Av dessa har Arbetsförmedling 

identifierat 70 personer som omfattas av utbildningsplikten under år 

2018/2019. 

För att kommunen ska kunna fullfölja uppdraget har 

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun identifierat personal och 

material behov som uppgår till ca.1,5 miljoner kronor i extra kostnader för 

förvaltningen. Se bilaga 1. 
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Antal elever kommer att öka under 2019 beroende på antalet nyanlända som 

bosätter sig i Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att från balanskonto bevilja 1,5 miljoner kronor till utbildningsförvaltningen 

för 2019 samt 1,5 miljoner kronor år 2020 för att täcka de extra utgifter 

lagkravet utbildningsplikten.  

 

att vidare behov av ekonomiskt medel lyftes vid budgetberedningen år 2020 

för året 2021.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige  

att från balanskonto bevilja 1,5 miljoner kronor till utbildningsnämnden för 

2019 samt 1,5 miljoner kronor år 2020 för att täcka de extra utgifter 

lagkravet utbildningsplikten.  

 

att vidare behov av ekonomiskt medel lyftes vid budgetberedningen år 2020 

för året 2021. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L) och 

Catharina Christensson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

att från balanskonto bevilja 1,5 miljoner kronor till utbildningsnämnden för 

2019 samt 1,5 miljoner kronor år 2020 för att täcka de extra utgifter som 

lagkravet för utbildningsplikten innebär.  

 

att vidare behov av ekonomiskt medel lyftes vid budgetberedningen år 2020 

för året 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 40 Dnr 2019-000054 790 

Nystartsjobbsatsning 2019 

 

Sammanfattning  

De satsningar som Ronneby kommun gjort under åren 2016-2018 med att 

anställa personer med utländsk bakgrund samt ungdomar (20-24 år) genom 

satsningen ”125-i jobb”, har varit mycket lyckosam. Anställningarna har 

skett i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunens samtliga 

förvaltningar. Arbetet med rekrytering och placering har planerats och 

organiserats av Enheten Arbetsmarknad och Integration. Anställningarna har 

subventionerats via Arbetsförmedlingens anställningsstöd Nystartsjobb. 

Cirka hälften av de anställda under 2018 (62 st) uppbar försörjningsstöd vid 

anställningens början. Utfallet, 2018, efter avslutat arbete inom kommunen 

är mycket bra där endast 38 % av de anställda går tillbaka till 

Arbetsförmedlingen som arbetssökande. (se bilaga 1). En satsning även 2019 

skulle vara positiv både för den enskilde från målgrupperna och för de 

verksamheter som får möjligheten att anställa den sk resurspersonen.  

Bedömning 

För en möjlig satsning för 2019 bifogas en uträkning kring kostnaden för att 

anställa 50 personer via Nystartsjobb inom Ronneby kommun. Anställningen 

ska vara högst 12 månader. Här har räknats på att inte alla 50 har möjlighet 

att få högsta stödet, 2,5 gånger arbetsgivaravgiften i stöd utan 5 personer får 

2,0 gånger arbetsgivaravgiften och 5 personer får 1,0 gånger 

arbetsgivaravgiften (se bilaga 2). 

Kostnaden för dessa anställningar blir 8 000 000kr och räknas på 12 

månaders anställning.  

Anställningarna ska ske först och främst inom kommunens omsorgs- och 

utbildningsverksamheter.  

Merparten av de nyanställda ska rekryteras från målgruppen 

försörjningsstödstagare.  

Ett samarbete med Utbildningsförvaltningen ska intensifieras för att säkra 

olika former av utbildningsinsatser. Utbildningsinsatsen ska, i möjligaste 

mån, kunna kopplas till den arbetsplats och det arbete den enskilde utför.   

Den introduktionsutbildning som genomförts av bland annat 

Utbildningsförvaltningen inför anställningarna 2018, för att säkra att de 

nyanställda hade kunskap och vetskap om sina framtida arbeten, kommer att 
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genomföras. Introduktionsutbildning kommer även ske för de som kommer 

få sin arbetsplats inom kommunens andra verksamheter. 

För att koordinera projektet samt genomföra utbildning och administrera 

densamma bedöms behövas 1,0 tjänst till en kostnad av 560 000kr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige: 

 

att bevilja 8 000 000kr för att anställa (minst) 50 arbetssökande på 

Nystartsjobb inom omsorgs- och utbildningsverksamheterna inom Ronneby 

kommun. 

 

att bevilja 560 000kr för 1,0 tjänst för att leda projektet samt 

koordinera/agera utbildare/administrera detsamma. 

 

att uppdra åt Utbildningsnämnden att möjliggöra flexibla lösningar för att 

underlätta kombinationen arbete och studier för de nyanställda.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

- bevilja 8 000 000kr för att anställa (minst) 50 arbetssökande på 

Nystartsjobb inom omsorgs- och utbildningsverksamheterna inom 

Ronneby kommun. Finansiering sker från den extra reserven på 

centrala konton. 

- bevilja 560 000kr för 1,0 tjänst för att leda projektet samt 

koordinera/agera utbildare/administrera detsamma. Finansiering sker 

från den extra reserven på centrala konton. 

- uppdra åt Utbildningsnämnden att möjliggöra flexibla lösningar för 

att underlätta kombinationen arbete och studier för de nyanställda. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Malin Månsson (S), Magnus Pettersson 

(S), Åsa Evaldsson (M), Tim Aulin (SD), Lova Necksten (MP) och Kajsa 

Svensson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- bevilja 8 000 000kr för att anställa (minst) 50 arbetssökande på 

Nystartsjobb inom omsorgs- och utbildningsverksamheterna inom 

Ronneby kommun. Finansiering sker från den extra reserven på 

centrala konton. 

- bevilja 560 000kr för 1,0 tjänst för att leda projektet samt 

koordinera/agera utbildare/administrera detsamma. Finansiering sker 

från den extra reserven på centrala konton. 

- uppdra åt Utbildningsnämnden att möjliggöra flexibla lösningar för 

att underlätta kombinationen arbete och studier för de nyanställda. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 41 Dnr 2017-000668 214 

Granskning av detaljplan för Yxnarum 21:1 m.fl 

 

Sammanfattning  

2012-06-13 fick Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för Yxnarum 21:1 samt 7:9 m.fl.  

Handlingar har tagits fram i samarbete med markägarnas plankonsult.  

Planens syfte är att möjliggöra skapandet av cirka 30 tomter för boende och 

rekreation. Den nya bebyggelsen är tänkt att ansluta till befintlig i området 

avseende gruppering, tomtstorlekar och skala. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 17 november till och med 

den 15 november 2017. Planförslaget har redigerats efter inkomna 

synpunkter och det har efter samrådet genomförts en Trafikutredning (2018-

07-11), en Dagvattenutredning (2018-06-12) samt en Översiktlig beräkning 

av vägtrafikbuller (2018-09-14).  

 

Efter samrådet framkom önskemål från Yxnarum 21:6 om ett utträde ur 

planområdet. Fastigheten är sedan tidigare avstyckad, men ej bebyggd. Inför 

granskningen är fastigheten Yxnarum 21:6 borttagen ur planområdet.  

 

Detaljplanen genomförs enligt ett normalt förfarande och antagande av 

detaljplanen beräknas kunna ske i april/maj 2019 i kommunfullmäktige.  

Bedömning 

Detaljplanen följer kommunens intentioner i översiktsplanen från 2006 

respektive 2018 då dessa anger att kustnära bebyggelse i och utanför 

samhället är önskvärt för att utöka underlaget för bibehållande och 

utveckling av befintlig service.  

 

Detaljplanen förhåller sig till havsnivåhöjningar och berör inte strandskyddat 

område.  

 

Biotopskyddade stenmurar berörs inte av planförslaget.  
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Hanna Farming  
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§ 42 Dnr 2018-000595 214 

Granskning av detaljplan för kv Svarven 1 mfl 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har i enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2017-

09-28 § 310 upprättat förslag på detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. i Ronneby 

kommun. 

Planen syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 

möjliggöra för en centralt belägen grundskola i Ronneby stad samt en 

idrottshall. Vidare syftar detaljplanen till att säkra utrymmet för friyta som 

en tillgång för den pedagogiska verksamheten samt vara en plats för aktivitet 

och återhämtning. Detaljplanen möjliggör även för användningarna kontor 

och viss typ av verksamheter. Detta så att ett centralt beläget kvarter kan 

nyttjas mer flexibelt över en längre tidsperiod. 

Befintlig industrilokal är tänkt att renoveras till en 4-9 skola och inrymma 

cirka 700 elever. Idrottshallen är en helt ny byggnad i nära anslutning till 

skolan. Detaljplanen är en del av det pågående skolprojektet Framtidens 

skolor. 

Detaljplanen har föregåtts av diverse utredningar. Med hänsyn till närheten 

till både järnväg och vägar är frågor om säkerhet och hälsa viktiga frågor att 

hantera i detaljplanen. Det handlar till exempel om att detaljplanen reglerar 

säkerhetsavstånd, möjlighet till skyddsåtgärder mot buller samt riktning på 

friskluftsintag. Detaljplanen medger yta för att ändra och förbättra 

trafiksituationen inom planområdet vilket ökar säkerheten och tryggheten 

inom området. Till detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. har en social 

konsekvensanalys med barnperspektiv genomförts. 

Samråd genomfördes mellan 8 oktober till och med den 30 oktober. 

Planförslaget har justerats efter inkomna synpunkter. För att bemöta 

synpunkter om bullersituationen inom skolgården har ytterligare bullerskydd 

som omgärdar skolgården tillkommit. Plangränsen ändras för att inte göra 

intrång på Alfa Lavals fastighet samt ge utrymme för en ny cirkulationsplats 

som förbinder Angelskogsvägen, Metallgatan och Folkparksvägen. Vidare 

tillgodoses synpunkter om tydligare u-områden, ökat utrymme för gång- och 

cykelväg utmed Folkparksvägen samt villkoras bygglov för skola med att 

risk- och bullerreducerade åtgärder ska vara åtgärdade innan startbesked 

medges. 
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Sedan samrådet har en Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

genomförts, bullerutredningen har utvecklats och beräkningarna 

kompletterats med fler bullerskydd. 

 

Planen genomförs som ett utökat förfarande och beräknas kunna antas av 

kommunfullmäktige i maj 2019.      

Bedömning 

Planförslaget innebär att intentionen i Översiktsplan Ronneby 2035 om att 

utveckla befintligt verksamhetsområde söder om Ronneby centrum till tätort 

följs. Samtidigt innebär det att skolan hamnar inom ett pågående 

verksamhetsområde vilket innebär en annan struktur, trafik och utformning 

än vad tätortsbebyggelse brukar innebära. 

Då detaljplanen omfattar ett redan exploaterat område finns begränsat med 

yta för skolgården vilket ställer höga krav på dess utformning. 

Beslutet att skolan ska vara en 4-9 skola är inte baserat på platsens 

förutsättningar utan grundar sig på ett tidigare beslut som bland annat 

baserar sig på den pedagogik och förväntade sociala vinster som uppstår när 

mellan- och högstadium är inom samma verksamhet/byggnad. 

Planförslaget innebär att de östra delarna av Ronneby tätort får en 

grundskola vilket ökar tillgängligheten samtidigt som befintlig infrastruktur 

kan utnyttjas på ett effektivt sätt.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget.      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), Jan-Eric 

Wildros (S), Magnus Persson (M) och Roger Gardell (L).  
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att i yttrandet över detaljplanen ange 

följande: 

”För att det ska vara möjligt att hantera genomförande av planen är det 

rimligt att på plankartan under administrativa bestämmelser, villkor för lov 

ersätta kravet på startbesked med krav på slutbesked.”  

I övrigt inget att erinra mot förslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande över detaljplan för Kv. Svarven 1 

m.fl. 

”För att det ska vara möjligt att hantera genomförande av planen är det 

rimligt att på plankartan under administrativa bestämmelser, villkor för lov 

ersätta kravet på startbesked med krav på slutbesked.” 

 

I övrigt har kommunstyrelsen inget att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Hanna Farming  
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§ 43 Dnr 2019-000083 011 

Uppdrag för upprättande av program Norra Aspan  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun behöver säkra det framtida utbudet av attraktiva 

boendemiljöer genom framtagande av nya detaljplaner för den norra delen av 

Aspan.  

Bedömning 

Ronneby kommun växer och det behöver finnas möjlighet att skapa nya 

bostäder i en hög takt när behov uppstår i framtiden. Kustzonen är en av 

kommunens attraktiva boendemiljöer och det bör finnas en hög 

planberedskap i området.  

 

I översiktsplanen pekas den norra delen av Aspan ut som ett område för 

framtida tätort, kallat Ro-03. Området gränsar till befintlig bebyggelse på 

Aspan. Dessutom finns en bro över Angelskogsviken med i översiktsplanen 

som utvecklat vägnät/utvecklat gång- och cykelstråk.  

 

Beskrivning av område Ro – 03 i översiktsplanen sida 52 

”Område för framtida tätortsutveckling. Aspan består av en halvö som 

ursprungligen varit ett fritidshusområden. Området har delvis planlagts för 

villabebyggelse. Genom ytterligare bebyggelse i området stärks möjligheten 

till utökad service och kollektivtrafik till området. Det natursköna läget 

skapar förutsättningar för en attraktiv bebyggelsemiljö i nära anslutning till 

havet. Frågor så som effektiva vägförbindelser, naturvärden, strandskydd 

och möjlighet till båtplatser bör särskilt utredas i samband med 

genomförandet av projektet. Kommunalt VA är utbyggt till befintlig 

bebyggelse i området.” 

 

För att på ett effektivt och underbyggt sätt planlägga området bör ett 

programarbete föregå upprättandet av en eller flera nya detaljplaner på 

Aspan. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt 

stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringen till 

diskussion. Ett program är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller 

ofta bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika 
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förslag. I det aktuella området är det en fördel att reda ut bland annat 

väganslutningar och kopplingen till Heabyvägen, förhållandet till 

verksamheten på Östra Piren, hamnen och återvinningsstationen, kopplingen 

till centrum via ån och kopplingen till Karön och Ekenäs småbåtshamn. 

Även småbåtshamnen i Angelskogsviken är en fråga att diskutera i en 

programfas. Programarbetet innebär att ett samråd ska genomföras efter 

samma regler som för ett planförslag.  

Programområdet för Norra Aspan bör ha en något vidare geografisk 

avgränsning än det område som sedermera avses detaljplaneras. Därför 

föreslås avgränsningen för programmet förutom Aspan även omfatta 

Angelskogsviken, Heabyvägen, Östra Piren, åmynningen, hamnen, Ekenäs 

fritidsbåtshamn samt Karön.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 

besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett program för Norra Aspan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram ett program för Norra Aspan. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett program för Norra Aspan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 44 Dnr 2019-000059 040 

Återföring av medel till balanskonto i 2018 års bokslut 

 

Sammanfattning  

I samband med budgetberedningen för budget 2019 gjordes en ny prognos 

för balanskonton flyktings utveckling de kommande tre åren. Prognosen 

visade då att tillgängliga medel på kontot inte skulle räcka hela perioden med 

hänsyn till de antagande om utvecklingen av antal nya ”flyktingar”. I budget 

2019 plan 2020-2021 minskas uttaget från kontot som gått till 

finansieringskonton för att medlen på balanskontot ska räcka en större del av 

treårsperioden. Fortfarande finns det risk att medlen inte räcker under den tid 

åtagandena finns, för vilka bidragen avsetts.  

Bedömning 

Under 2018 budgeterades och har verkställts uttag om 53 984 tkr. I budget 

2019 har budgeterats 33 474 tkr, vilket bedöms vara en mer hållbar nivå. 

Genom att det faktiska uttaget år 2018 reduceras med 20 510 tkr, förstärks 

balanskonto flykting, vilket kan möjliggöra att medlen på kontot räcker 

under den tid åtaganden finns. Återföringen av medel påverkar årets resultat 

för kommunen negativt med samma belopp som återförs.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att det faktiska uttaget från balanskonto 

flykting till finansieringskonton 2018 ska reduceras från tidigare beslutade 

53 987 tkr till 33 474 tkr.    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att det faktiska uttaget från balanskonto flykting till 

finansieringskonton 2018 ska reduceras från tidigare beslutade 53 987 tkr till 

33 474 tkr. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att det faktiska uttaget från 

balanskonto flykting till finansieringskonton 2018 ska reduceras från tidigare 

beslutade 53 987 tkr till 33 474 tkr. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 45 Dnr 2018-000743 040 

Äskande, omprövning budget 2019, 
utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

I det budgetförslag som beslutats av kommunfullmäktige i Ronneby ska 

några av de beslut som tagits gällande fördelning av medel från det centrala 

balanskontot omprövas. För utbildningsnämndens del gäller det beslut som 

tagits 2016. Det är sammanlagt sju (7) beslut som ska omprövas. Dessa är: 

 

Bu16, UN 1 mkr Introduktionsprogrammet. 

Bu16, UN 2 mkr flyktingmottagning. 

Bu16, UN 1 mkr SFI. 

Bu16, UN 3,1 mkr Förskolan Påtorp (tom 2019) 

Bu16, UN 1,72 mkr 3,8 tjänster + mtrl tätorten. 

Bu16, UN 1,45 mkr § 168/04 § 200/05. 

Bu16, UN 650 tkr KF § 18/15. 

Totalt: 10 092 tkr 

Bedömning 

De ovan nämnda utökningar som beslutades tilldelas utbildningsnämnden 

kan förklaras av det stora antal nyanlända som kommit till Ronneby 

kommun. Vi ser att behoven hos dessa barn och elever är fortsatt stora och 

har resulterat i ytterligare äskanden för både 2018 och 2019. Det är 

avgörande för utbildningsnämnden att få ta del av de medel som tidigare 

tilldelats nämnden från balanskontot och som redovisas ovan. De statliga 

intäkter som kommer till kommunen har varit avgörande för att kunna 

bedriva en verksamhet som möter behoven och möjliggör för oss att följa de 

nationella styrdokumenten. Vi ser dock att dessa migrationsintäkter är 

vikande men att behoven hos barnen och eleverna kvarstår. Att i detta läge 

även under 2019 få finansiering från balanskontot med 10 092 tkr ser vi som 

avgörande för att ge våra barn och elever det de har rätt till samtidigt som vi 

ska försöka nå en budget i balans.  
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Beslut från 2016; 

 

1. Introduktionsprogrammet 

Introduktionsprogrammet är det program som växer mest inom 

gymnasieskolan. Det finns fortfarande stora utmaningar inom verksamheten 

att kunna ta emot alla elever och bland annat räknar vi med att antalet elever 

inom Crea Diem (inom IM) kommer att öka från 12 till 20 elever under 

2019. Det är därmed nödvändigt att få ta del av dessa medel. 

 

2. Flyktingmottagning 

Dessa medel har i hög grad gått till att anställa personal, tolkkostnader och 

studiehandledning men också möjliggjort skapandet av internationella 

klasser inom Ronneby skolområde. Bedömningen är att dessa medel är 

väsentliga för att kunna behålla redan anställd personal samt bedriva en 

verksamhet enligt lagkraven. 

 

3. SFI 

Dessa medel har gått till personalkostnader inom SFI. De elever som nu 

kommer till SFI har lägre utbildningsbakgrund än tidigare vilket innebär att 

utbildningstiden blir längre. Detta innebär i sin tur mer resurskrävande 

grupper. Detta i kombination med minskade migrationsintäkter skapar stora 

svårigheter att nå en budget i balans. 

 

4. Förskolan Påtorp 

Planen var att dessa medel skulle användas under en begränsad tid till Hulta 

nya förskola stod klar. Vi ser dock att behovet av förskoleplatser inom 

Ronneby skolområde och i hela kommunen är fortsatt stort. Dessa medel 

gick till personalkostnader, pedagogiskt material och städ/vaktmästeri. 

Behoven kvarstår och det är avgörande att vi får ta del av dessa medel även 

under 2019. 

 

5. 3.8 tjänster plus material tätorten 

På grund av det ökade antalet elever till Ronneby tätort fördelades dessa 

medel till grundskolan för att kunna anställa ytterligare personal och köpa in 

pedagogiskt material. Antalet elever och deras behov är fortsatt stort. Vi ser 

ingen minskning av antalet elever utan det kommer fortfarande elever till 
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våra grundskolor men inte i den stora omfattning som tidigare. Dock är dessa 

medel viktiga för att behålla den personal som vi redan har. 

 

6. Personal till förskola och grundskola och Ronneby tätort samt 

personal SFI. 

På grund av ett utökat antal elever fördelades medel till dåvarande Skogs 

rektorsområde med 800 tkr. Dessa gick till att förstärka med personal. 650 

tkr gick till personalförstärkningar för samhällsorientering 

(samhällskommunikatörer) inom Vuxenutbildningen/SFI. Behoven kvarstår 

och medlen är avgörande för att kunna hantera nya barn och elever som 

kommer till området.  

 

7. Samhällsorientering  

I och med en skärpning i lagen gällande samhällsorientering för nyanlända 

och deras anhöriga så tilldelades dessa extra medel utbildningsnämnden. Det 

tidigare beslutet om att tilldela medel för samhällsorientering (se punkt 6.) 

reviderades i kommunfullmäktige med ytterligare medel på 650 tkr. Vi ser 

att behovet och lagkravet kvarstår och det är därmed viktigt att dessa medel 

tilldelas utbildningsnämnden även under 2019. 

 

Att i detta läge, med minskade migrationsintäkter och kvarstående stora 

behov i våra verksamheter, minska budgeten med 10 092 tkr skulle innebära 

stora svårigheter att möta lagens krav, ge våra barn och elever det de har rätt 

till samt nå en budget i balans.  

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden efter omprövning återäskar 10 092 tkr för 

2019.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-12-13 

Utbildningsnämnden bifaller förvaltningschefens förslagsskrivelse om att 

efter omprövning återäska 10 092 tkr för 2019.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja utbildningsnämnden 5 046 000 kronor från 

centrala konton 2019.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Lova Necksten 

(MP). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar på att bevilja utbildningsnämnden 10 092 tkr. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden 5 046 000 kronor från centrala konton 2019.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 46 Dnr 2018-000189 001 

Utbildningsnämnden- Äskande till inventarier projektet 
"Framtidens skolor" 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige tog 2017-09-28 (§ 310, Dnr 2017.000502 001) beslut 

om projektet "Framtidens skolor". Ett av de deluppdrag som beslutades, var 

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en ny 

behovsbedömning avseende inventarier. Projektledare Monica Sjövind har 

under det gångna året, med stor noggrannhet, gått igenom vilka behov som 

finns när det gäller inventarier, IT mm. Bedömningen som gjorts gäller alla 

delar i projektet, dvs Parkdalaskolan, nya Snäckebacksskolan, Skogsgårdens 

nya förskola, samt i viss mån F-3 skolorna.      

Bedömning 

Underlaget som tagits fram visar att den totala kostnaden för inventarier, IT 

mm, enligt särskild specifikation blir ca 48 800 tkr, i ursprunglig plan 

avsattes 55 000 tkr. Utöver detta bör driftsmedel motsvarande 1650 tkr 

avsättas till flyttkostnader och upphandlad inredningsarkitekt (ca 150 tkr). 

Medel till inventarier och flyttkostnader (inkl inredningsarkitekt) läggs under 

Utbildningsnämndens ansvar.      

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till äskande för 

inventarier mm, enligt bilaga, samt föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att 49 800 tkr avsätts till inventarier, IT mm, 

enligt särskild specificerad bilaga, samt att driftsmedel motsvarande 1650 tkr 

avsätts till flyttkostnader och inredningsarkitekt (150 tkr).      

Utbildningsnämndens beslut 2018-12-13 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till äskande för inventarier 

mm, enligt bilaga, samt föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att 48 800 Tkr avsätts till inventarier, IT 

mm, enligt särskild specificerad bilaga, samt att driftsmedel motsvarande 

1650 Tkr avsätts till flyttkostnader och inredningsarkitekt (150 tkr). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hänskjuta 

ärendet till budgetberedningen för vidare hantering. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Ekonomichef, Johan Sjögren 

Ekonomienheten  
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§ 47 Dnr 2018-000453 622 

Uppföljning av kostpolicyn - mattider i skolan 
2018/2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-11-15 § 163 

Ordförande Lennarth Förberg (M) gav inledningsvis en historik i ärendet 

som kan uppdelas i tre olika delar; Uppföljning av kostpolicy, förslag om 

mellanmål samt skrivelse från skolsköterskorna ang. skolmåltiderna.  

Lunchtider har diskuterats då ärendet gällande kostpolicyn har varit uppe till 

behandling i utbildningsnämnden. Då förfrågan om utredning gällande 

lokalernas beskaffenhet gjordes till kommunstyrelsen, har tekniska 

ftirvaltningen påbörjat en översyn av skolmatsalarna. Beslut awaktas från 

Kommunstyrelsen.  

Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde för uppföljning av 

kostpolicyn. Inför uppföljningen skickades en enkät ut till rektorerna inom 

utbildningsförvaltningen. Totalt 20 enheter/skolor har besvarat enkäten. Av 

dessa uppges elva (11) hålla Kostpolicyns riktlinjer betr. lunchtider, medan 

sex (6) enheter öppnar kl. 10.30 och/eller kl. 10.40 beroende på mängd 

elever i förhållande till matsalens storlek. I anslutning härtill efterfrågade 

kvalitetsutvecklare Maria Sjölund direktiv kring beredning och 

kostnadsberäkning gällande mellanmål.  

Förslag till beslut 

Föreslås att redovisad uppföljning/utredning tas till dagens protokoll och att 

densamma vbf till kommunstyrelsen som komplettering till tidigare ärende.  

Föreslås att utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt 

Kostenheten att servera mellanmål i de skolor lunchtiderna ej hålls.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-11-15 

Redovisad uppföljning/utredning tas till dagens protokoll och vbf till 

Kommunstyrelsen som komplettering till tidigare ärende. 

Utbildningsnämnden begär att Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt 

Kostenheten att servera mellanmål i de skolor lunchtiderna ej hålls. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att i väntan på att 

de olika projekt som pågår inom ramen för framtidens skola pågår avvakta 

med beslut i frågan. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S), 

Lova Necksten (MP), Malin Månsson (S), Roger Gardell (L), Ola 

Robertsson (S) och Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar att om avsteg görs från Kostpolicyn ska 

mellanmål serveras. 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Jan-Eric Wildros (S) yrkande. 

 

Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs; 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Jan-Eric Wildros (S) yrkande röstar nej.       
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Omröstningsresultat 

Efter omröstningen, i enlighet med nedan, avges elva (11) ja-röster och sex 

(6) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Tim Svanberg (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anders Oddsheden (SD)* X   

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Tim Aulin (SD) X   

Totalt  11 6  

   

* Tjänstgörande ersättare    
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i väntan på att de olika projekt som pågår 

inom ramen för framtidens skola avvakta med beslut i frågan. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  
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§ 48 Dnr 2019-000009 040 

Omprövning budget 2019 av medel för medieinköp för 
integration/mångkultur 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-12-11  

Enligt Alliansens budgetförslag för 2019 föreslås en omprövning av medel 

inom balanskonto "flykting". Inom balanskontot finns 100 000 kronor 

avsatta för inköp av medier med fokus på integration/mångkultur (Bu16, 

FKN KF5200/05). Medlen ligger i biblioteksenhetens budget under 

medieinköp, ett anslag som har funnits i budget sedan 2005.  

Bedömning 

Enligt bibliotekslagens femte paragraf ska biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska genom att 

erbjuda litteratur på språk där behov finns samt på svenska och lättläst 

svenska. 

Sedan 2005 har biblioteksenheten haft 100 000 kronor i extra stöd från 

centrala medel i kommunen, för inköp av medier med fokus på integration 

och mångkultur, tidigare som ett bidrag, från och med 2016 inlagt i 

bibliotekets mediabudget. 

Mediepengarna fördelas ungefär till hälften av medieinköp till barn och unga 

och hälften till inköp till vuxna. Förutom att anslaget till viss del används för 

inköp av engelsk skönlitteratur för unga och vuxna och till en databas med 

tillgång till dagstidningar världen över, har anslaget framför allt använts 

utefter efterfrågan och behov när det gäller kommunplacerade asylsökande 

och invandring där det senaste åren varit en stor efterfrågan på framför allt 

media på arabiska, persiska och dari. Tidigare har det funnits efterfrågan från 

andra språkgrupper. Men anslaget används även till inköp av språkkurser 

och språkutveckling när det gäller det svenska språket, lexikon och lättläst 

litteratur på svenska för såväl barn som vuxna, som även t ex kan handla om 

hur det svenska samhället fungerar. Den främsta ingången till en lyckad 

integration är att kunna förstå och prata det inhemska språket. Där fungerar 

språkkurser och lättläst litteratur som ett bra stöd. 

Dels på grund av bibliotekslagen och dels på grund av det behov som 

fortfarande finns i Ronneby kommun av nu gällande och framtida 

integrationsarbete, kan vi inte se att en minskning av medieanslaget med 100 
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000 kronor är möjlig. Anslaget har stor betydelse för bibliotekets möjlighet 

att kunna stödja integrationsarbetet och också inköpsmöjligheterna sett ur ett 

allmänt perspektiv gentemot kommuninvånarna. Bibliotekets totala 

medieanslag har i besparingar inom förvaltningen minskat med en tredjedel 

under en knapp 10-årsperiod.  

Förslag till beslut 

Att fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att de 100 000 som finns inom balanskonto "flykting" för medieinköp med 

fokus på integration och mångkultur tillförs bibliotekets mediabudget som 

ett permanent anslag.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-12-11 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att de 100 000 kronor som finns inom balanskonto 

"Flykting" för medieinköp med fokus på integration och mångkultur tillförs 

bibliotekets mediabudget som ett permanent anslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och kulturnämnden 50 000 

kronor från centrala konton 2019 för medieinköp med fokus på integration 

och mångkultur. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden 50 000 kronor från centrala konton 2019 för medieinköp med 

fokus på integration och mångkultur. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 49 Dnr 2018-000644 730 

Förslag till taxor i äldreomsorgen 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-12-12 § 182 

Vid äldrenämndens sammanträde 2018-10-17 § 145 beslutades att föreslå 

kommunfullmäktige utifrån föreliggande tjänstemannaförslag att:   

 

1. Taxedokumentets utformning kvarstår likt innevarande år, vilket 

innebär avslag på de redaktionella textändringarna enligt bilaga 

”Förslag ny version författningssamling 2019”. 

2. Kostnaden för livsmedel knyts till prisbasbeloppet. 

3. Ingångsbeloppet, med anledning av andra punkten, fastställs till 1750 

kronor per månad för 2019 och räknas upp framledes utifrån 

prisbasbeloppet. 

4. Fastställa de nya avgifterna, vilka är justerade procentuellt utifrån 

nytt prisbasbelopp, enligt bilaga ”Förslag författningssamling 2019” 

samt att de ska träda i kraft från och med 2019-01-01 enligt bilaga till 

protokoll från 2018-10-17 § 145. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-12 § 477 att 

återremittera ärendet till äldrenämnden.  

 

Till dagens sammanträde föreligger två förslag: 

 

Förslag 1 är tjänstemannaförslag från tidigare nämnd och den version som 

ska gälla för 2019 enligt beslut  

I detta har ett skrivfel rättats gällande trygghetslarm samt att 

schablonkostnaderna för uppvärmning, driftskostnader och hushållsel är 

reviderade enligt PFS 2018:10. Även personuppgiftsombudet är reviderat till 

dataskyddsombud.  
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Förslag 2 är uppdaterad efter inkomna uppgifter från äldrenämnden, genom 

Anders Lund. Revideringarna är grönmarkerade i dokumentet.  

 

Äldreförvaltningen har funderingar kring inkomsthämtningen om föreslag 2 

beslutas att anta. Detta då det innebär att den enskilde inte ska inkomma med 

kopia av deklarationen.  

Äldrenämndens beslut 2018-12-12 

Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag 2 med 

följande ändringar och tillägg. 

- Sida 1 – ”avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i 

prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag om 

förbehållsbelopp. Äldrenämnden bestämmer datum för ändringen. 

Vill äldrenämnden ha andra ändringar skall ärendet hänskjutas till 

kommunfullmäktige. 

- Sida 2 – För år 2019 sätts månadskostnaden till 3179 kr och daglig 

lunch 48 kr. 

- Sida 3 – Förbehållsbeloppen fastställs i enlighet med röda siffror i 

förslaget.  

- Formalia i förslaget genomarbetas för att bli korrekt och enhetlig. 

- Sida 3 - Minimibeloppet för TV-avgift stryks. 

- Sida 3 – Rubriken ”Förbehållsbelopp” ändras till ”Förbehållsbelopp: 

kronor, år 2019”. 

- Sida 4 – Till texten under Boendekostnad tilläggs: ”Aktuell hyra skall 

kunna styrkas”. 

- Sida 5 – De tre sista styckena på sidan tas bort och ersätts av följande 

stycken:  

”Uppgifter om allmän pension, änkepension, tjänstepension samt 

bostadstillägg inhämtas. Den enskilde informeras om detta. 

Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner och överskott at kapital lämnas 

av den enskilde genom kopia av senaste deklaration.” 

- Sida 6 – Under Dubbla boendekostnader tilläggs: ”kompensation sker 

genom bidrag till den lägre av de två boendekostnaderna”. 

- Sida 6 – Strykning av första stycket tas bort och uttrycket ”maxtaxa 

debiteras” byts ut mot ”maxtaxa ska debiteras”. 

- Sida 6 – Uttrycken ”inkomstuppgifter” och ”inkomster” byts ut mot 

”uppgifter”. 
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- Sida 8 – Tredje stycket stryks i sin helhet. 

Förslag 2, med samtliga ändringar och tillägg fastställs i enlighet med Bilaga 

5: Förslag 2 - reviderad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta äldrenämndens förslag till avgifter inom 

äldreomsorgen (i äldrenämndens protokoll benämnt förslag 2) med 

förändringen att de taxor som hänför sig till kostenhetens måltidstaxa och 

uttrycks med siffror ersätts med en skriftlig hänvisning till Ronneby 

kommuns taxor och avgifter för kost. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta äldrenämndens 

förslag till avgifter inom äldreomsorgen (i äldrenämndens protokoll benämnt 

förslag 2) med förändringen att de taxor som hänför sig till kostenhetens 

måltidstaxa och uttrycks med siffror ersätts med en skriftlig hänvisning till 

Ronneby kommuns taxor och avgifter för kost. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 50 Dnr 2018-000747 739 

Ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-12-19 § 193 

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska det genomföras en 

ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende. Syftet är att förbättra 

både boende och arbetsmiljö genom omdisponering av lokalytor kommer 

ombyggnaden att innebära en utökning av antalet lägenheter från 26 till 30 

lägenheter.  

 

Ombyggnationen planeras att genomföras i två etapper, Första etapp 

beräknas påbörjas 2019-03-01 och vara klar 2019-11-30. Den andra etappen 

planeras pågå från 2019-12-01 till 2020- 05-20. Hela ombyggnationen 

beräknas således vara klar 2020-05-20. 

 

Ronnebyhus AB underlag till nytt hyresavtal efter ombyggnad av Ålycke 

vård- och omsorgsboende baseras på antagande om investeringskostnader 

motsvarande 42 499 820 kronor. Dock redovisas den totala 

investeringskostnaden till 49 962 320 kronor. Från den totala 

investeringskostnaden är avdrag för uteblivit underhåll det senaste åren 

motsvarande 7 462 500 kronor.  

 

Äldreförvaltningen budgeterade medel för hyreskostnader för Ålycke bygger 

på lägre investeringskostnader än de i det nu föreslagna hyresavtalet från 

Ronnebyhus. Ombyggnaden planeras ske etappvis med den nu föreslagna 

tidplanen och kostnadskalkylen förväntas de nya kostnaderna uppstå i sin 

helhet år 2021.  

 

Ronnebyhus AB har överlämnat förslag till blockhyresavtal bostäder och 

hyresavtal lokal med en avtalstid om 20 år (se underlag). Vid en avtalstid om 

20 år föreslås ny hyreskostnad efter ombyggnad vid helårseffekt bli totalt 

5 732 327 kronor år 2021. 
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Det innebär en kostnad utöver redan budgeterade medel om 1 434 327 

kronor från och med år 2021 och därpå följande år under avtalstiden enligt 

de uppräkningar som anges i de föreslagna hyresavtalen.  

 

De nu presenterade förslaget bygger på att hyresgästerna betalar den faktiska 

hyra som uppstår efter ombyggnaden. Den genomsnittliga hyreshöjningen 

per lägenhet bedöms bli 2626 kronor/månad. Idag är hyra för hyresgästen 

3161 kronor/månad. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag om blockhyresavtal 

bostäder och hyresavtal lokal mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB 

avseende Ålycke vård- och omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-

28.  

Bedömning 

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska det genomföras 

ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende. Syftet är att förbättra 

både boende- och arbetsmiljö. Genom omdisponering av lokalytor kommer 

ombyggnaden att innebära en utökning av antalet lägenheter från 26 till 30 

lägenheter. Äldreförvaltningen och Ronnebyhus har tillsammans arbetat 

fram rumsfunktionsprogram. Ronnebyhus har presenterat objektbeskrivning 

med kostnadsberäkningar. Vidare föreligger tidplan, underlag för 

hyresberäkningar och förslag till blockhyresavtal.  

 

Tidplan  

Ombyggnationen planeras att genomföras i två etapper. Första etappen 

beräknas påbörjas 2019-03-01 och vara klar 2019-11-30. Den andra etappen 

planeras pågå från 2019-12-01 till 2020-05-20. Hela ombyggnaden beräknas 

således vara klar 2020-05-20.  

 

Under ombyggnaden planeras för kvarboende i de lokaler som då inte byggs 

om. Efter första byggetappen kan inflyttning i de nyrenoverade lägenheterna 

göras. Mot denna bakgrund behövs evakueringsbostäder endast till en del av 

det totala antalet boende.  
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Investering Ålycke vård- och omsorgsboende 

Ronnebyhus AB underlag till nytt hyresavtal efter ombyggnad av Ålycke 

vård- och omsorgsboende baseras på antagande om investeringskostnader 

motsvarande 42 499 820 kronor. Dock redovisas den totala 

investeringskostnaden till 49 962 320 kronor. Från den totala 

investeringskostnaden är avdrag för uteblivit underhåll den senaste åren 

motsvarande 7 462 500 kronor.  

 

Enligt beslut (Kommunfullmäktige 2018-03-28) sedan tidigare ett 

investeringsbeslut om 35 000 000 kr. 

 

Hyreskostnader och budgeterade medel  

Äldreförvaltningens budgeterade medel för hyreskostnader för Ålycke 

bygger på lägre investeringskostnader än de i det nu föreslagna hyresavtalet 

från Ronnebyhus.  

Ombyggnaden planeras ske etappvis. Med den nu föreslagna tidplanen och 

kostnadskalkylen förväntas de nya kostnaderna uppstå i sin helhet år 2021. 

År 2019 och år 2020 beräknas äldreförvaltningen till Ronnebyhus AB betala 

hyra dels enligt det nu gällande hyresavtalet för en del bostads- och 

lokalytor, dels enligt det nya föreslagna hyresavtalet.  

 

Ronnebyhus AB har överlämnat förslag till blockhyresavtal bostäder och 

hyresavtal lokal med en avtalstid omfattande 20 år.  

Vid en avtalstid om 20 år föreslås ny hyreskostnad efter ombyggnad vid 

helårseffekt bli totalt 5 732 327 kr år 2021. 

 

Vid budgetbeslutet kalkylerades initialt med start för ombyggnad år 2017 

och som sedan reviderades till år 2018. Enligt nu föreslagen tidplan beräknas 

byggstart våren 2019 och slutdatum maj 2020. 

  

För år 2019 finns hyreskostnader budgeterade till ett belopp motsvarande 

4 201 000 kronor. Hyreskostnaderna enligt förslag från Ronnebyhus 

beräknas 2019 uppgå till 2 891 746  kronor.  

 

För år 2020 är hyreskostnader efter indexuppräkning budgeterade till 4 249 

000 kronor och hyreskostnaderna enligt förslag från Ronnebyhus beräknas 

uppgå till 5 278 610 kronor. 
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År 2021 beräknas budgeterade hyreskostnader efter indexuppräkning till 

4 298 000 kronor och hyreskostnaderna bedöms enligt förslag från 

Ronnebyhus uppgå till 5 732 327 kronor.  

 

Det innebär att år 2019 beräknas hyreskostnaderna bli 1 309 254 kronor 

lägre än budgeterat. 

År 2020 beräknas kostnaden bli 1 029 610 kronor högre än budgeterat.  

År 2021, med helårseffekt avseende kostnader efter ombyggnaden, beräknas 

kostnaden bli 1 434 327 kronor högre än budgeterat.   

   

  

Personalkostnader och budgeterade medel  

Med en utökning av antalet lägenheter från 26 till 30 lägenheter behöver 

medel för personalkostnader utökas. Med en fördelningsnyckel motsvarande 

0, 63 årsarbetare per plats (omvårdnadsplats i vård- och omsorgsboende) 

exkl. natt ger det en årskostnad om ca 1 420 000 kronor.  

 

Utökade kostnader för personal beräknas till 828 333 kronor år 2020 och 

med helårseffekt om 1 420 000 kronor år 2021.  

 

Evakuering under ombyggnation och kostnader 

Ombyggnaden av Ålycke planeras ske etappvis. När respektive del byggs 

om behövs för de boende evakueringsbostäder. Äldreförvaltningen har t o m 

2020-05-30 kontrakt på lokaler (Parkdala, Folkparksvägen 14 i Ronneby) 

som planeras att användas som evakueringsbostäder. För dessa lokaler 

bedöms inte ytterligare kostnader uppstå utöver de kostnader som redan 

belastar förvaltningen.  

 

Under ombyggnationen behöver hemtjänstens personal och enhetschef andra 

lokaler. Vidare beräknas kostnader för förlängd anställning av 

nystartsjobbare. Nystartsjobbaren ska bistå under de olika flyttaktiviteterna. 

Utökade kostnader för lokaler och nystartsjobbare under ombyggnadstiden 

bedöms uppgå till totalt 264 000 kronor fördelade på 224 250 kronor år 2019 

och 39 750 kronor år 2020.   
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Lägenhetshyror  

Äldreförvaltningens intäkt per lägenhet vid Ålycke vård- och 

omsorgsboende är idag 3161 kronor/månad. Exempel på nya hyror efter 

ombyggnad, enligt givna förutsättningar i bilaga för hyresberäkningar vid 

avtalstid om 20 år, visar ett hyresspann från 4939 kronor/månad för lägenhet 

om 33 kvm till 6286 kronor/månad för lägenhet om 42 kvm. Detta skulle 

motsvara en genomsnittlig månatlig intäkt om cirka 5787 kronor/månad och 

lägenhet vid full betalning från hyresgästen. Den genomsnittliga 

hyresökningen per lägenhet blir efter ombyggnaden 2626 kronor/månad. 

Den sedan tidigare lagda budgeten för Ålycke bygger på en intäktsökning på 

65000 kronor/år. Uppgifter om nya hyror har kommit Äldreförvaltningen till 

del sent i beredningsprocessen. Nu framlagda förslag bygger på uttag av 

faktisk hyreskostnad av hyresgästerna. Med hänsyn till tidsfaktorn har 

Äldreförvaltningen inte kunnat prognostisera faktiska nettointäkter. Vid 

hyreshöjning minskar betalningsutrymmet för andra utgifter för respektive 

brukare. Äldreförvaltningens intäkter avseende hemtjänstavgifter torde 

därför minska.  Ekonomienheten och Äldreförvaltningen har inte hunnit 

bedöma sannolika förändrade intäkter avseende hemtjänsten beroende på 

olika intäkter vid eventuella olika hyresnivåer för hyresgästerna.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser sammantaget 

År 2019 beräknas sammantaget kostnader tillkomma motsvarande 224 000 

kronor som inte budgeterats. Dessa kostnader utgörs fram för allt av 

evakueringskostnader i samband med ombyggnationen. De ökade 

kostnaderna balanseras av lägre hyreskostnader till följd av försenad 

ombyggnation. 

 

År 2020 beräknas sammantaget kostnader tillkomma motsvarande 1 897 693 

kronor som tidigare inte budgeterats. Dessa kostnader utgörs fram för allt av 

högre personalkostnader och högre hyreskostnader än beräknat. 

Äldreförvaltningen avser försöka hantera ökade kostnader för personal 

genom översyn av tillgängliga lägenheter totalt sett. Tillkommande 

lägenheter vid Ålycke vård- och omsorgsboende kan innebära behov att 

anpassa till färre lägenheter i annan verksamhet i kommunen. 

Äldreförvaltningen föreslår dock att äldrenämnden ska avisera behov av 

ökade medel för utökade hyreskostnader till Ronnebyhus 1 029 610 kronor 

avseende plan 2020. 
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År 2021 beräknas sammantaget kostnader tillkomma motsvarande 2 854 327 

kronor som tidigare inte budgeterats. Dessa kostnader utgörs fram för allt av 

högre personalkostnader och högre hyreskostnader än beräknat. 

Äldreförvaltningen avser försöka hantera ökade kostnader för personal 

genom översyn av tillgängliga lägenheter totalt sett. Tillkommande 

lägenheter vid Ålycke vård- och omsorgsboende kan innebära behov att 

anpassa till färre lägenheter i annan verksamhet i kommunen. 

Äldreförvaltningen föreslår dock att äldrenämnden ska avisera behov av 

ökade medel för utökade hyreskostnader till Ronnebyhus om 1 434 327 

kronor avseende plan 2021 och därpå följande år under avtalstiden enligt de 

uppräkningar som anges i det föreslagna hyresavtalet.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta  

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta anta 

föreliggande förslag om blockhyresavtal bostäder och hyresavtal lokal 

mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB avseende Ålycke vård- och 

omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-28.  

Äldrenämndens beslut 2018-12-19 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att:  

- anta föreliggande förslag om blockhyresavtal bostäder och hyresavtal 

lokal mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB avseende 

Ålycke vård- och omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-

28.   

- ny investeringsram ges för ombyggnation av Ålycke vård- och 

omsorgsboende på 42 499 820 kr. 

- omdisponera medel från Parkdala samt att nyttja ökade hyresintäkter 

för ökade kostnader. 

ge äldreförvaltningens ekonom i uppdrag att bilägga nödvändiga 

beräkningar, se bilaga 2. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå förslaget från äldrenämnden och inte gå vidare 

med en ombyggnation av vård- och omsorgsboendet Ålycke. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Jan-Eric Wildros (S), Nicolas Westrup (SD), Malin Månsson (S), 

Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L), Lova Necksten (MP) och Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

tillägget att äldrenämnden tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden 

uppdras att ta fram förslag till nybyggnation, inklusive kostnadsberäkningar, 

av ett nytt vård- och omsorgsboende i östra kommundelen. Olika alternativ 

på placeringar ska anges. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) yrkande. 

 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till äldrenämndens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Kenneth Michaelssons (C) 

yrkande.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Kenneth Michaelssons (C) yrkande röstar ja. 

De som önskar bifalla Jan-Eric Wildros (S) yrkande röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter omröstningen, i enlighet med nedan, avges elva (11) ja-röster och sex 

(6) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med Kenneth Michaelssons (C) yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Tim Svanberg (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anders Oddsheden (SD)* X   

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Tim Aulin (SD) X   

Totalt  11 6  

   

* Tjänstgörande ersättare      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget från 

äldrenämnden och inte gå vidare med en ombyggnation av vård- och 

omsorgsboendet Ålycke. 

Samt  

Uppdra äldrenämnden att tillsammans miljö- och byggnadsnämnden ta fram 

förslag till nybyggnation, inklusive kostnadsberäkningar, av ett nytt vård- 

och omsorgsboende i östra kommundelen. Olika alternativ på placeringar ska 

anges. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot 

beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 51 Dnr 2018-000578 439 

Remiss - Plattform för arbetet med grön infrastruktur i 
Blekinge län 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram ett förslag till en plattform för 

arbetet med grön infrastruktur i länet. Plattformen är det första steget att 

utifrån ett landskapsperspektiv skapa förutsättningar för Blekinges 

biologiska mångfald och ekosystemtjänster för framtiden. 

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till 

fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. 

Regeringen har gett alla län i uppdrag att ta fram en handlingsplan för grön 

infrastruktur, alltså en plan för arbetet med ett ekologiskt fungerande nätverk 

av livsmiljöer, processer och strukturer på land och i vatten. Syftet med grön 

infrastruktur är att inom ramen för befintliga styrmedel nå längre i arbetet 

med att bevara biologisk mångfald och säkerställa viktiga ekosystemtjänster 

genom att se på Blekinge ur ett helhetsperspektiv. Värdetrakter och annat 

underlag som presenteras i dokumentet medför inga juridiska förändringar 

eller tillägg till det som redan framgår av befintlig lagstiftning. 

Plattformen ska ge stöd, kunskap och inspiration till hur olika naturområden 

och den gröna infrastrukturen kan beaktas vid:  

 Fysisk planering och prövning,  

 Prioritering av naturvårdsinsatser hos både offentliga och privata 

aktörer,  

 Övrig mark- och vattenanvändning.  

 Samhällsutveckling, exempelvis utveckling av friluftslivet 

Bedömning 

Se bilaga Förslag till remissvar om Plattform för arbetet med grön 

infrastruktur i Blekinge län.  

Förslag till beslut 

Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att anta förslag till remissvar om Plattform för arbetet med 

grön infrastruktur i Blekinge län.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till remissvar om Plattform för arbetet med grön infrastruktur i Blekinge län. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till remissvar om Plattform för arbetet med 

grön infrastruktur i Blekinge län. 

________________ 

Exp: 

Miljöutvecklare, Sofie Samuelsson 

Miljö- och Energirådet 

Länsstyrelsen i Blekinge län 
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§ 52 Dnr 2019-000067 012 

Verksamhetsplan lokala BRÅ 2019 

 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

Kommun ett lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som 

är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån 

de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.  

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF § 121/2012. De övergripande målen för BRÅ's 

verksamhet är följande: 

I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.  

Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.  

Verksamhetsplanen för 2019 innehåller två förändringar jämfört med 

tidigare år. Behovet att utgå ifrån en gemensam lokal lägesbild när det gäller 

prioriteringar och insatser blir allt tydligare. Därför väljer lokala BRÅ att 

under 2019 i samverkan med polis och Ronnebyhus arbeta enligt metoden 

EST (Effektiv Samordning för Trygghet) för att kontinuerligt få en 

uppdaterad lokal lägesbild. 

Lokal BRÅ väljer också att satsa på en kunskapshöjande utbildning i 

trygghet och säkerhet för politiker och tjänstemän. 

I övrigt innehåller verksamhetsplanen för 2019 inga andra förändringar 

jämfört med 2018 års verksamhetsplan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att godkänna lokala 

BRÅ:s Verksamhetsplan 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

lokala BRÅ:s Verksamhetsplan 2019 med tillägget att Anders Karlsson, 

förvaltningschef för teknik- fritid- och kulturförvaltningen, utses till ledamot 

i rådet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner lokala BRÅ:s Verksamhetsplan 2019 med 

tillägget att Anders Karlsson, förvaltningschef för teknik- fritid- och 

kulturförvaltningen, utses till ledamot i rådet. 

________________ 

Exp: 

Trygghetssamordnare, Bibbi Rönnlund 
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§ 53 Dnr 2019-000084 010 

Konsultstöd till planverksamheten 

 

Sammanfattning  

Behovet av att ta fram nya alternativt uppdatera gamla detaljplaner är stort.       

Bedömning 

Behovet av att ta fram nya alternativt uppdatera gamla detaljplaner är stort 

för att bibehålla intresset för att fortsätta den positiva utvecklingen av 

Ronneby. För att kunna möta detta intresse finns ett behov av att tillföra 

ytterligare medel till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Med ett tillskott på 

700 000 för konsultstöd till planverksamheten kan fler detaljplaner 

färdigställas.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att tillföra 700 000 kronor till planverksamheten 

på MBF.      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillföra 700 000 kronor till planverksamheten på 

miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra 700 000 kronor 

till planverksamheten på miljö- och byggnadsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 54 Dnr 2018-000493 253 

Mölleskog 1:14, Ronnebyhus köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ronnebyhus har ansökt om att få köpa mark från kommunägda Mölleskog 

14:1 för att kunna bygga marklägenheter. Förslag till överenskommelse om 

fastighetsreglering finns upprättad. Ronnebyhus har lämnat egen skrivelse 

där bland annat prissättning och fastighetsbildningskostnaden ifrågasätts.  

Bedömning 

För att kunna påbörja arbetet med det ägardirektiv att bygga i orterna utanför 

Ronneby tätort har Ronnebyhus ansökt om att få köpa mark från 

kommunägda Mölleskog 14:1. Bebyggelsen är tänkt som marklägenheter i 

hyresrättsform. Ronnebyhus äger mark i anslutning till detta område. 

Byggrätten finns i gällande detaljplan men sträcker sig ut i kommunägd 

mark. Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns upprättad. 

Markpriset är satt till 100 kronor/kvm. Riktlinjen för tomtmarkpris i Bräkne-

Hoby är 120 kr/kvm. Utöver kostanden för marken står köparen för 

fastighetsbildningskostnaden. Arealen är uppskattad till ca 1,5 hektar men 

för att komma ner i kostande är det möjligt att minska den ytan som köps 

men ändå få plats med byggrätten. 

 

Ronnebyhus har lämnat in en skrivelse där bland annat prissättning och 

fastighetsbildningskostnaden ifrågasätts. Ronnebyhus föreslår ett markpris 

om max 50 kr/kvm plus att kommunen står för fastighetsbildningskostnaden. 

Brukligt när kommunen gör fastighetsförsäljningar är att köparen står för 

denna kostnad. Undantag finns som i ex Risatorp som hänvisas till i 

skrivelse. Där gjorde man så att en exploateringsfastighet bildades tidigt i 

detaljplaneprocessen för att ha en fastighet att knuta 

saneringsarbetet/kostanden till. Saneringen var ett krav för att fastigheten 

skulle kunna säljas och bebyggas. Saneringsansvaret på den fastigheten var 

ålagt Ronneby kommun.  

 

Mark- och exploateringschefen föreslår att markpriset ligger fast enligt 

upprättad överenskommelse samt att köparen står för 

fastighetsbildningskostnaden.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige godkänna upprättat förslag till 

överenskommelse om fastighetsreglering.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt att 

markpriset sätts till 100 kronor per kvadratmeter och att kommunen står för 

lantmäteriförrättningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att godkänna förslag till 

överenskommelse om fastighetsreglering med ett markpris om 100 kronor 

per kvadratmeter samt att kommunen står för lantmäteriförrättningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 55 Dnr 2019-000069 253 

Släggan 1, fastighetsförsäljning 

 

Sammanfattning  

En privatperson har visat intresse för att köpa fastigheten Släggan 1 på Peder 

Holmsgatan för att renovera fastigheten och sedan hyra ut den.  

Bedömning 

Det finns intresse från en privatperson att förvärva fastigheten Släggan 1 på 

Peder Holmsgatan. Fastigheten är bebyggd med en äldre tegelbyggnad. 

Tidigare har huset varit föreningshus. 2012 gjordes ny detaljplan för tomten 

och byggrätten utökades. Det är möjligt att bygga nytt i 4 våningar.  

 

Intressenten som önskar köpa fastigheten avser att renovera den befintliga 

bygganden. Byggnaden är nedgången och en renovering bedöms kunna bli 

mycket kostsam. Avlopp och vattenledningar är undermåliga liksom fönster 

som är av äldre karaktär. En renovering bedöms inte som lönsam. Efter 

renovering är fastigheten tänkts att hyras ut. Genom försäljning av 

fastigheten utan rivning kan renovering inte garanteras då det i ett 

överlåtelseavtal inte går att villkora köpet med att renovering ska ske.  

 

För fastigheten Släggan 1 gjordes en uppdaterad värdering november 2018 

utav Värderingsbyrån i Växjö. Värdet för fastigheten avseende en byggrätt 

om ca 1000-1100 kvm BTA (avseende värdet från detaljplanen) bedöms till 

ca 700 kr/kvm, dvs ca 700 000 kronor. Värdet av fastigheten i nuläget med 

nuvarande bebyggelse bedöms som mycket lågt, då rivningskostnaden 

bedöms bli ganska hög. En renovering bedöms inte som lönsam. En möjlig 

rivningskostnad är inte känd men bedöms förta mervärdet av det 

byggrättsvärde som finns för fastigheten. 

 

För Släggan 1 finns ett visst annat intresse. Då i form av att man önskar 

bebygga fastigheten som del i ett annat större mer ekonomiskt lönsamt 

projekt. Ett annat alternativ skulle kunna vara en markanvisning. Förslaget 

som sådant är ändå att fastigheten inte säljs utan att den rivs i kommunal ägo 

för att sedan försöka fås som delprojekt i ett annat större investeringsprojekt.  
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Ställningstagande om eventuell försäljning önskas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att uppdra åt teknik-fritid- och kulturnämnden att 

återkomma med förslag på rivning av fastigheten Släggan 1. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Jan-Eric Wildros 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt teknik-fritid- 

och kulturnämnden att återkomma med förslag på rivning av fastigheten 

Släggan 1. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 56 Dnr 2019-000070 251 

Förstudie parkeringshus Kilenplanen 

 

Sammanfattning  

Behovet av att se över parkeringsplatser i centrumnära läge finns. Kilen 

bebyggs och planen för kvarteret Gertrud ligger för laga kraft under 2019. 

Med bebyggelse av båda dessa två kvarter så försvinner parkeringsplatser i 

centrumnära läge. Detaljplanen för kvarteret Kilen medger vid 

Fredriksbergsbron norr om järnvägen en yta där det är möjligt att placera ett 

parkeringshus.  

Bedömning 

Bostadsbyggandet har kommit i gång i Ronneby och det innebär på några 

ställen i centrumnära läge att ett antal parkeringsplatser försvinner eller 

behovet av att utöka parkeringsplatserna föreligger. Kilen bebyggs med start 

2019 och planen för kvarteret Gertrud ligger för laga kraft även den under 

2019. Med bebyggelse av båda dessa två kvarter så försvinner 

parkeringsplatser i centrumnära läge. Utredningsbehov finns av att utreda 

förutsättningarna för att bygga ett parkeringshus på den mark där det är 

möjligt vid Fredriksbergsbron. Detaljplanen för kvarteret Kilen medger vid 

Fredriksbergsbron norr om järnvägen en yta där det är möjligt att placera ett 

parkeringshus.  

 

En förstudie bör bland annat inkludera utredning kring geotekniska 

förhållanden, anslutningar, kostnader, antal parkeringsplatser, ledningar, 

eventuella problem kring lokalisering i närhet av järnväg, medfinansiering 

mm.  

 

En förstudie för att ta fram ett bra beslutsunderlag för vidare diskussion 

kring bland annat finansiering av ett framtida parkeringshus är nödvändig.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att avsätta 200 000 kr för förstudie samt 

upprätta exploateringskonto för området.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avsätta 200 000 kr för förstudie samt upprätta 

exploateringskonto för området. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S), 

Tim Aulin (SD) och Malin Månsson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 200 000 kr för 

förstudie samt upprätta exploateringskonto för området. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 57 Dnr 2018-000193 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om förbud mot böneutrop på 
offentlig plats i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) föreslår i motion, som anmäldes till 

kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 70, att i väntan på nationella 

riktlinjer införa i våra lokala ordningsföreskrifter texten ”Religiösa utrop 

som inte är förenliga med vårt svenska kulturarv eller traditioner och som 

kan höras av andra medborgare eller besökare är inte tillåtna i Ronneby 

kommun.”.  

En lokal ordningsföreskrift ska införas endast om det finns ett behov av 

föreskriften och den får inte inskränka allmänhetens frihet mer än 

nödvändigt. Ett införande av en ordningsföreskrift i Ronneby kommun anses 

inte skäligt mot bakgrund av att det saknas ett behov och att det därmed inte 

är förenligt med gällande lagstiftning.  

Bedömning 

Religionsfrihet regleras inte mer detaljerat i svensk rätt än att det är en 

grundläggande fri- och rättighet enligt 2 kap 1 § 1 st. 6 p. regeringsformen. 

Därav hämtas ofta stöd i art. 9 i Europakonventionen vid tillämpningen av 

religionsfriheten. Stycke 2 i samma artikel fastslår att religionsfriheten 

enbart får underkastas inskränkningar som är nödvändiga för bland annat. 

allmän säkerhet och ordning. En sådan inskränkning måste ske genom lag. 

Religionsfriheten kan således inte inskränkas genom ett förbud i en lokal 

ordningsföreskrift utan frågan är nationell. Följdfrågan blir om böneutropet 

som sådant kan förbjudas i en lokal ordningsföreskrift, utan att beakta 

innehållet i utropet.  

 

Att en kommun får upprätta en lokal ordningsföreskrift fastställs i 3 kap. 8-

11 §§ ordningslagen (1993:617), OL. 3 kap. 12 § OL reglerar bland annat att 

en föreskrift inte får ”[…] lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.”  Enligt förarbetena 

(prop. 1992/93:210 s. 142) till införandet av paragrafen skall en lokal 

ordningsföreskrift endast införas om behovet finns och det skall noga prövas 

vilka bestämmelser som behövs samt deras geografiska tillämpningsområde 

inom kommunen.  
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Enligt § 10 i Ronneby kommuns ”Allmänna ordningsföreskrifter” regleras 

att högtalarutsändning får ske efter tillstånd från polismyndigheten, som i sin 

tur grundar sina beslut på ordningslagen. Tillstånd till böneutrop som sådant, 

utan hänsyn tagen till dess innehåll, ska därför tillståndsgivas av 

polismyndighet genom stöd i nämnd ordningsföreskrift. I Karlskrona och 

Växjö har frågan om böneutrop väckts och tillstånd gavs av 

polismyndigheten med stöd i nämnd ordningsföreskrift.  

 

Tillståndet som gällde högtalarutsända böneutrop i Växjö överklagades till 

förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten kom i dom 5953-18 

(meddelad 21/11 -18) fram till att beslutet inte strider mot regeringsformen 

eller EKMR och att polismyndigheten har följt ordningslagen och 

överklagan avslogs. 

 

I Ronneby kommun har det inte inkommit någon ansökan om tillstånd för 

högtalarutsända böneutrop och det finns av allt att döma ej heller någon 

religiös inrättning där böneutrop skulle kunna ske. Det finns därför inget 

behov av en ordningsföreskrift som förbjuder böneutrop i Ronneby kommun, 

ett sådant förbud hade närmast varit obefogat mot bakgrund av 3 kap. 12 § 

OL.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S) och Lova 

Necksten (MP). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Magnus Pettersson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter omröstningen, i enlighet med nedan, avges tolv (12) ja-röster och fem 

(5) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Tim Svanberg (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Månsson (S) X   

Ola Robertsson (S) X   

Jan-Eric Wildros (S) X   

Lova Necksten (MP) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Anders Oddsheden (SD)*  X  

Gina Hellberg Johansson (SD)  X  

Tim Aulin (SD)  X  

Totalt  12 5  
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* Tjänstgörande ersättare      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 

yrkande.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 58 Dnr 2018-000403 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) om att polisanmäla 
ensamkommande vid misstänkt bidragsfusk  

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) har i motion diarieförd 2018-06-20 (Diarienummer  

2018-000 403) föreslagit att Kommunfullmäktige i Ronneby ger:  

 

berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheterna för Ronneby kommun 

att verka för att ensamkommande och andra nyanlända som misstänkts ljugit 

om sin ålder, systematiskt polisanmäls för bidragsbrott.  

 

berörd nämnd i uppdrag att se över möjligheten att återkräva motsvarande 

summa som var och en kostat kommunen i extra utgifter kopplade till 

oegentlig status som barn, då det är konstaterat att de ljugit om sin ålder.  

Bedömning 

En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga upp-

gifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig 

att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt 

be-talas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av 

bidragsbrotts-lagen (2007:612). Kommunen är skyldig att polisanmäla 

misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 

 

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning 

från Migrationsverket. Det är försäkringskassan som betalar ut 

etableringsersättning samt övriga bidrag till nyanlända. Kommunen kan 

betala ut försörjningsstöd under en övergångstid innan 

etableringsersättningen hunnit betalas ut, samt i vissa fall när det behövs en 

viss utfyllnad till etableringsersättningen. Etableringsersättningen betalas ut 

under två år. Därefter behandlas de nyanlända på precis samma sätt som alla 

andra kommuninvånare. Efter ansökan fattar kommunen beslut om 

försörjningsstöd till kommuninvånare som inte har möjlighet att försörja sig 

själva. Kommunen polisanmäler kommuninvånare om det finns misstanke 

om brott enligt bidragsbrottslagen. 
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Migrationsverket tar emot och prövar ansökan om asyl. Migrationsverket 

anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna som ska 

ansvara för boende och omsorg. 

När Migrationsverket fattar beslut i frågan om den sökande får ett 

uppehållstillstånd i Sverige eller inte, så fattas också ett beslut om åldern. 

Frågan om polisanmälan eller inte, då nyanlända uppger annan ålder, än den 

som Migrationsverket fattat beslut om, bör rimligtvis avgöras av 

Migrationsverket, inte av kommunen.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan yttrande samt föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att motionen därmed avslås.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom ovan yttrande samt föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Lova Necksten (MP) och Roger Gardell 

(L). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 59 Dnr 2018-000357 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) om att övervakningskameror 
installeras på Snäckebackskolan  

 

Sammanfattning  

Roger Gardell (L) lämnade 2018-05-31 en motion i vilken det föreslogs att: 

 Övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan inom snar 

framtid. 

 Säkerheten blir en faktor att ta hänsyn till när byggandet av de nya 4-

9 skolorna sker. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till utbildningsnämnden för 

vidare hantering. Utbildningsnämndens svar på motionen bifogas nedan.  

 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-12-13 § 177   

Skolområdeschef Lotta Kansikas gav inledningsvis en bakgrund och 

information från Skolinspektionens granskning då brister uppdagades. 

Tillträdande rektor Ulrika Lundin fick i uppdrag framta ordningsregler, 

disciplinåtgärder mm. Vid Skolinspektionens uppföljande granskning i 

november 2019 avskrevs tidigare påtalade brister då dessa åtgärdats. 

 

Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för förslag till yttrande gällande 

motion om att övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan. Av 

tjänsteskrivelsen framgår följande; 

"Motionens innehåll bestrids eller motsätts inte i sak. Att brandlarm sätts 

igång är som motionen säger inte bara störande för undervisningen utan även 

en kostnadsfråga för kommunen. Det finns en medvetenhet kring att det 

finns en problematik kring en grupp elever på nämnd skola och olika insatser 

prövas. Insatser som idag görs är bl.a. utökad rasttillsyn vid platser där det 

förekommit negativa aktiviteter. Att personal och elever skulle vara positiva 

vid en fråga om kameraövervakning är troligt. Det är en konkret insats som 

man säkert tror snabbt kan ge förändring. 

Att Knut Hahn skolan tidigare har installerat kameror gör inte att insatsen 

kan grundas på samma överväganden. 
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Reglerna för kamerabevakning har även ändrats sen den 25 maj 2018,när 

EU:s nya dataskyddsförordning började gälla. Det har även skett 

förändringar från och med den 1 augusti 2018 då den nya 

kamerabevakningslagen började gälla. Ansvaret för att utfärda tillstånd till 

kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning har flyttats från 

länsstyrelserna till Datainspektionen. 

Vi har även på Snäckebacksskolan en yngre elevgrupp och vi har ett annat 

helhetsansvar för dessa individer än vad man har på gymnasieskolan. 

Konsekvenserna vid övervakning måste analyseras innan man kan bedöm 

om det är en lämplig insats även för en högstadieskola. Var ska bevakning 

ske? Är det möjligt att övervaka det mest kritiska ställena på skolan med 

kamera? Vem ska analysera filmerna? Om man övervaka på ett ställe, vilka 

risker finns då att det vi önskar se "flyttar" till andra ställen?  

Förslaget att installera övervakningskameror på Snäckebacksskolan inom en 

snar framtid anses inte realistiskt då skolan snart ska rivas. Det är utifrån den 

kostnad detta skulle innebära inte ett bra sätt att förvalta kommunens pengar. 

Vad det gäller de nya skolorna är säkerhetsfaktorn en av de faktorer man har 

med i arbetat med planering av uppförandet av dessa. 

Möjligheten att kamera övervaka på våra skolor bör som ett första steg 

utredas utifrån nu gällande lagstiftning med en tillhörande kostnads- och 

konsekvensbeskrivning.”  

Förslag till beslut 

Att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att första att-satsen anses besvarad och andra att-satsen 

bifallen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Lova 

Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Malin 

Månsson (S), Tommy Andersson (S), Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros 

(S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Tony Holgersson (SD).  

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att återremittera ärendet för en kostnads- och 

konsekvensbeskrivning av förslaget. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Roger Gardells (L) yrkande. 
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Kenneth Michaelsson (C) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras i dag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på arbetsutskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att första att-satsen anses 

besvarad och andra att-satsen bifallen i motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 60 Dnr 2018-000497 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) avseende en översyn över våra 
kommunala parkeringar och vilka regler och lagar som 
gäller på dem 

 

Sammanfattning  

I motionen föreslår kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) att 

Ronneby kommun gör en översyn på de parkeringsplatser där motorcyklar 

och mopeder inte får parkera, skapa p-platser för dessa fordon och ändra 

reglerna för parkeringen vid Villa Vassen.  

Bedömning 

Idag är parkeringen till för personbilar klass 1 vid Villa Vassen. Inför 

kommande säsong kommer vi att se över skyltningen till att även mopeder 

och motorcyklar kan parkera där. Det kommer göras ett antal p-platser för 

husbilar i närområdet till Villa Vassen.  

 

På övriga parkeringsplatser i kommunen finns det inte någon skyltning för 

personbilar klass 1.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse första att-satsen i motionen besvarad och andra 

att-satsen bifallen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att anse första att-satsen i 

motionen besvarad och andra att-satsen bifallen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 61 Dnr 2017-000771 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Ylva Olsson (SD) om att utreda möjligheterna till att 
tekniska förvaltningen får en egen nämnd 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna genom kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) 

förslår i en motion anmäld på KF 2017-12-14 att tekniska förvaltningen 

flyttas från kommunstyrelsen och får en egen nämnd. Hon skriver: 

”Tekniska förvaltningen är en stor förvaltning som idag sorterar direkt under 

kommunstyrelsen och ansvarar för: 

- Gator och torg 

- Kommunens fastigheter 

- Park och skog 

- Kommunens kök och restauranger för skola och omsorg. 

 

Kommunstyrelsen har många ärenden och för att man ska kunna få en 

inblick i vad som sker och beslutas inom tekniska förvaltningen föreslår 

Sverigedemokraterna i Ronneby kommunfullmäktige att besluta: 

 

Att Tekniska förvaltningen får en egen nämnd och ej längre ligga direkt 

under kommunstyrelsen. 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om möjligheten finns för 

inrättande av ovan nämnd. 

Att ta fram en kostnadskalkyl om dess konsekvenser. 

Att se till att detta kan möjliggöras senast under 2019.”  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 om ny politisk organisation. 

Beslutet innebär att de tekniska frågorna lyfts bort från kommunstyrelsen för 

att istället hanteras i en ny nämnd; Teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

Motionen föreslås, med anledning av detta beslut, vara besvarad.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 62 Dnr 2018-000509 109 

Besvarande av medborgarförslag - Att förebygga och 
behandla fysisk och psykisk ohälsa 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-11-20 § 160 

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Linnea 

Petersson att förebygga och behandla fysisk och psykisk ohälsa genom att 

bygga ett utomhusgym för att motiviver folk till rörelse.  

Bedömning 

Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga ett utomhusgym. 

Vid eventuell översyn av fritidsanläggningar och inför framtida diskussioner 

om vidareutveckling av spontanidrottsplatser, kan förslaget gällande 

anläggande av utomhusgym komma att beaktas samt diskussioner om 

lämplig placering. 

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta för utredning, inköp 

eller uppförande av ett utomhusgym.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggning inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-11- 20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggning inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med att det finns 

ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och Brunnskogen 

inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, casting och 

hundsport. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 

anses besvarat med att det finns ett pågående projekt gällande utveckling av 

Brunnsparken och Brunnskogen inom olika område bland annat 

utomhusgym, lekplatser, casting och hundsport. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 63 Dnr 2018-000510 109 

Besvarande av medborgarförslag - Nybyggnad av ett 
utomhusgym 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-11-20 § 162 

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Fredrik 

Nilsson gällande nybyggnad av ett utomhusgym.  

Bedömning 

Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga ett utomhusgym.  

Vid eventuella översyn av fritidsanläggningar och inför framtida 

diskussioner om vidareutveckling av spontanidrottsplatser, kan förslaget 

gällande anläggande av utomhusgym komma att beaktas samt diskussioner 

om lämplig placering.  

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta för utredning, inköp 

eller uppförande av ett utomhusgym.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggningar inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-11- 20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggning inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med att det finns 

ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och Brunnskogen 

inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, casting och 

hundsport. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat med att det finns ett pågående projekt gällande utveckling av 

Brunnsparken och Brunnskogen inom olika område bland annat 

utomhusgym, lekplatser, casting och hundsport. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 64 Dnr 2018-000511 109 

Besvarande av medborgarförslag - Upprusta och utöka 
utegymmet längs elljusspåret i Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-11-20 § 160 

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Amanda 

Hanson att upprusta och utöka utomhusgymmet längs Elljusspåret i 

Brunnsskogen.  

Bedömning 

Det finns ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och 

Brunnskogen inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, 

casting och hundsport. 

Projektet bedrivs av konsultfirman Tyrens som har fått i uppdraget från 

tekniska förvaltningen. Därmed vore det mer lämpligt att förslaget behandlas 

på tekniska förvaltningen och i det pågående projektet.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna förslaget kan ingå i det pågående 

projektet på tekniska förvaltningen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med att det finns 

ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och Brunnskogen 

inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, casting och 

hundsport. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat med att det finns ett pågående projekt gällande utveckling av 

Brunnsparken och Brunnskogen inom olika område bland annat 

utomhusgym, lekplatser, casting och hundsport. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 65 Dnr 2018-000460 109 

Besvarande av medborgarförslag - trafikmiljön på 
vägen mellan Viggenområdet och korsningen med 
gamla rv mot Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag föreslår en bättre trafikmiljö längst Riksväg 27, mellan 

rondellen vid Viggenområdet till Trafikplats Kallinge (avfarten till 

flygplatsen). 

Frågeställaren önskar att Ronneby Kommun ska vara behjälpliga att trycka 

på om den aktuella vägen gentemot trafikverket, som är väghållare, för att 

bland annat få en sänkt hastighet, fartkameror och cykelväg. Lika så önskas 

belysning vid korsningen till Bräcke-Hoby.  

Bedömning 

Frågeställaren skickade även ett mail till Trafikverket den 5 augusti 2018 

med dessa synpunkter. Svaret från trafikverket till frågeställaren beskriver 

deras syn för vägen och informerar att hastighetsfrågan åligger länsstyrelsen.  

De informerar även att Region Blekinge, i deras cykelstrategi, har pekat ut 

denna sträcka som en brist, men att den dock inte ingår i det prioriterade 

huvudcykelnätet.   

 

Med Trafikverkets syn och förklaring över den aktuella vägsträckan föreslås 

medborgarförslaget vara besvarat då vägen ej är Ronneby Kommuns och 

med att Region Blekinge har belyst frågan ang cykelväg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående.  

I samband med detta föreslås även kommunfullmäktige notera och låta 

meddela förslagsställaren att Ronneby kommun även fortsättningsvis 

kommer föra en dialog med trafikverket i frågan. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat med ovanstående.  

I samband med detta föreslås även kommunfullmäktige notera och låta 

meddela förslagsställaren att Ronneby kommun även fortsättningsvis 

kommer föra en dialog med trafikverket i frågan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 66 Dnr 2015-000494 109 

Besvarande av medborgarförslag angående belysning i 
Brunnskogen vintertid samt skottning av elljusspår 

 

Sammanfattning  

2015 inkom medborgarförslaget om ny belysning i Brunnsparken, 

sträckningen Doftträdgården – Trollsjön – Direktörsvillan.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen fick tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 

yttrade att ny belysning längst sträckan skulle höja attraktiviteten i denna del 

av Brunnsskogen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet för en 

kostnadskalkyl av gångvägen i brunnskogen 2017-09-11 § 459 

Sträckan som önskas belysas är ca 1100 meter, vilket innebär ca 40 

belysningspunkter. Markförhållandena längst sträckan är varierande med den 

del berg. 

Kostnaden för att belysa sträckan uppskattas kosta 1 000 000:-  

Eftersom samtliga förändringsprojekt som önskas genomföras inom 

kulturreservatet kräver tillstånd av Länsstyrelsen måste sådant sökas och 

erhållas före eventuellt genomförande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om att 

gångvägen i Brunnsskogen längs sträckan Doftträdgården – Trollsjön – 

Direktörsvillan kompletteras med belysning. Beslutet förutsätter att 

kommunen erhåller erforderliga tillstånd för den aktuella belysningen. 

Samt  

Alternativ 1 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 

medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut. Åtgärden finansieras 

genom ett tilläggsäskande för genomförande 2019. 

Alternativ 2 

Kommunfullmäktige ger Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden i uppdrag att 
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genomföra medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut. Åtgärden 

finansieras genom att ta med projektet i budgetprocessen för 2020.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tony Holgersson (S) 

och Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma,      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 67 Dnr 2018-000408 109 

Besvarande av medborgarförslag -  
långtidsparkeringen på kvarteret Kilen bör utökas till 10 
dygn 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget innebär att långtidsparkeringen på kvarteret Kilen 

ändras från 7 dygn till 10.  

Bedömning 

Parkeringen på Kilen är nu flyttad till Lokvägen med anledning av Kilen 

projektet.  

Tillgången på bilplatser är oftast begränsad i centrum. Parkeringsbehovet 

kan ofta inte tillgodoses för alla utan restriktioner och prioriteringar behöver 

tillämpas. Parkeringarna i närhet till Resecentrum nyttjas som boende-, 

arbetande- och pendlarparkering.  

 

Flerdygnsparkering leder till kraftigt minskad av omsättning. Längre 

parkeringstid leder till färre lediga p-platser. Utökas 7-dygns parkering till 

10 dygn leder det till färre lediga p-platser och redan idag är även antalet 24-

timmarsplatser för få.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av 7-dygnsparkering till 10 dygn med motiveringen att det leder till 

färre lediga p-platser.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget om ändring av 7-dygnsparkering till 

10 dygn med motiveringen att det leder till färre lediga p-platser. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av 7-dygnsparkering till 10 dygn med motiveringen att det leder till 

färre lediga p-platser. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 68 Dnr 2018-000627 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ändra 
parkeringstiden på Espehallens parkering till 4 timmar 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget innebär att två-timmarsparkeringen vid Espehallen 

(parkeringsområdet i anslutning till korsningen mellan Götgatan och 

Lindblomsvägen) ändras till fyra timmar.  

Bedömning 

Det finns två rader med 24-timmars parkeringar och en rad med två-timmars 

parkeringar vid det aktuella parkeringsområdet. Parkeringsbehovet kan ofta 

inte tillgodoses för alla utan restriktioner och prioriteringar behöver 

tillämpas. Syftet med två-timmars parkeringarna är att öka omsättningen på 

de parkerade fordonen och därigenom förbättra möjligheten att hitta en ledig 

parkeringsplats. Då det finns 24-timmars parkeringar kan dessa nyttjas för en 

fyra-timmars parkering.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av två-timmars parkeringen till fyra timmar med motiveringen att 

två-timmars parkeringarna behövs för att öka omsättningen på de parkerade 

fordonen och det finns idag 24-timmars parkeringar som kan nyttjas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att avslå 

förslaget om ändring av två-timmars parkeringen till fyra timmar med 

motiveringen att två-timmars parkeringarna behövs för att öka omsättningen 

på de parkerade fordonen och det finns idag 24-timmars parkeringar som kan 

nyttjas. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av två-timmars parkeringen till fyra timmar med motiveringen att 

två-timmars parkeringarna behövs för att öka omsättningen på de parkerade 

fordonen och det finns idag 24-timmars parkeringar som kan nyttjas. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 69 Dnr 2018-000265 109 

Besvarande av medborgarförslag - Föreslår att det görs 
en allmän parkeringsplats mittemot tomt Bulten 5  

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget innebär att det görs en allmän parkeringsplats mitt emot 

tomt Bulten 5. 

Bedömning 

I detaljplanen är ytan till för bostäder, ej parkeringsplatser och där med går 

inte ytan att användas som parkeringsplatser.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 70 Dnr 2017-000590 109 

Besvarande av medborgarförslag - Framtida 
möjligheter för alla våra invånare, el-tariffsystemet 

 

Sammanfattning  

Då hela vårt el-tariffsystem står inför en stor omdaning fram mot det "smarta 

elnät" är det av yttersta vikt att våra två kommunala bolag "Ronnebyhus AB 

och Miljöteknik AB samarbetar kring det nya taxesystemet.  

Redan 2014 lät staten göra en utredning, SOU 2014:84 "Planera för effekt", 

som tydligt beskrev hur framtidens elnäts taxor bör/kommer att vara 

uppbyggda för att på ett kostnadsriktigare sätt fördelar 

kundkostnader/intäkter för vårt nätbolag. Dagens fördelning med en mycket 

hög kostnadsandel, ca 60%) som en fast kostnad (säkringsberoende) 

tillsammans med en energi-andel (ca 40% i kWh) rimmar mycket dåligt med 

hur kundens användning av vårt elnät ser ut och speglar inte alls nätbolagets 

behov av intäkter. Denna taxa ger elkunderna idag en obetydlig möjlighet att 

styra sin elanvändning och därmed sina kostnader.  

Kommande nät-taxor förväntas byggas upp av tre delar, en låg fast del ca 

15%, därtill en EFFEKT-del, till ca78-80% där kunderna kan styra sin 

användning av EFFEKT (kW) via en "lägenhetstank" till nytta för sin egen 

plånbok, men även till nytta för nätbolagets totala intäkter. Taxan består 

också av en energi del (i kwh) på ca 5-7 %. Förebild för detta taxesystem är 

sollentuna@energi.se. 

För att våra kunder (där en mycket stor del är vanliga hyresgäster) skall 

kunna bidra i detta nya smarta el-system krävs att byggherren utrustar 

lägenheterna med en "lägenhetstank". Något som villaägare lätt kan göra på 

eget bevåg, däremot inte hyresgästerna. Därför krävs att kommunledningen 

inser behovet av och fördelen med ett närmare samarbete mellan våra två 

kommunala bolag Ronnebyhus AB och Miljöteknik AB. Det för att 

framtidens lägenhetskunder i t.ex. Kilenområdet skall kunna bli delaktiga i 

”det smarta elnätet".  

En hörnpelare i det nya "smarta elsystemet" är den "efterfrågeflexibilitet" 

som tydligt påtalas i SOU 2014:84 och som härmed kan bli verklighet í vâr 

kommun. Inom fjärrvärmeområden bör naturligtvis "tankarna" matas med 

"vinter"-fjärrvärme, utanför dessa områden lika naturligt drivas med köpt 

"grön"-el (eller med kommande kommunal) sol-el. 
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I SOU 2014:84 ses denna möjlighet som en tillväxts faktor för samhället. Än 

mer i vår kommun, då vi har en industri som med fördel tros kunna utveckla 

en mycket bra "lägenhetstank". 

 

 

Medborgarförslaget innebär att  

kommunledningen påtalar det ovan förordade samarbete mellan våra två 

kommunala bolag, 

och att, även inarbetar principen om lägenhetstankar i kommande avtal med 

andra exploatörer och byggherrar.  

Bedömning 

AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och Teknik AB skriver i sitt yttrande:  

Med anledning av det medborgarförslaget som tillsänts AB Ronnebyhus och 

Ronneby Miljö och Teknik AB har det förts en dialog bolagen emellan och 

frågan hanterades i Ronnebyhus styrelse 2018-09-19 och Ronneby Miljö & 

Tekniks styrelse 2018-10-25. Medborgarförslagett belyser i huvudsak en 

omfattande omdaning av befintligt tariff/taxesystem samt förslag till tekniska 

system som ännu är oprövade för flerbostadshusbebyggelse. Vi konstaterar 

all det finns en del frågeställningar att klargöra och utveckla och föreslår 

därför att Nils-Erik Mattsson bjuds in till ett möte med Peter Persson, VD 

Ronnebyhus och Peter Berglin, VD Ronneby Miljö och Teknik.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att därmed anse medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

medborgarförslaget är besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 71 Dnr 2018-000461 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför krav på 
badblöja 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-12-11 § 171  

Ett medborgarförslag har lämnats in om krav på badblöja för icke "torra" 

barn på samtliga badanläggningar i Ronneby, då badblöjan minskar risken 

för sanering av bad och ökar hygienen. Kommunfullmäktige har remitterat 

medborgarförslaget till fritid- och kulturnämnden för vidare hantering.  

Bedömning 

I dagsläget finns ingen uppmaning eller krav på badblöja på badanläggningar 

i Ronneby kommun. På Brunnsbadet och Ronneby sporthall finns badblöjor 

till försäljning, dock ej i Kallinge simhall.  

I Karlshamns kommun finns uppsatta hygienregler för simhall där det tydligt 

framgår att blöjbarn ska använda badblöja eller vadderad blöja, badblöja 

finns också till försäljning. I Olofströms kommun finns regler om att 

badblöja ska användas för barn under tre år samt för barn som har problem 

att kontrollera sina behov. 

En incident i form av fekalier i vattnet innebär ett behov av sanering. För 

normalstora eller större bassänger resulterar detta i ökad klorering. För 

mindre bassänger är ett alternativ att byta ut allt vatten. Vid en incident ska, 

enligt Smittskyddsläkaren i Stockholm Läns Landsting som kompletterar 

socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, allt badande avbrytas och 

bassängen kloreras. Beroende på incidentens omfattning kan klorering 

innebära en höjning av klorhalten under 30 minuter eller att bassängen 

chockkloreras i minst 8 timmar. Under den tid saneringen pågår ska 

badanläggningen hålla stängd. 

Resultatet av en incident på Ronneby kommuns badanläggningar skulle 

främst innebära ökad klorering. I de fallen skulle det medföra en extra 

kostnad för klor, personal och uteblivna intäkter för den tid badanläggningen 

tvingas stänga under saneringen. Hur mycket klor som går åt beror på 

incidentens omfattning och vattnets tidigare värden.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturmännen beslutar som yttrande att bifalla förslaget om att 

införa krav på badblöja. Fritid- och kulturförvaltningen gör ett tillägg i 
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ordningsregler för samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande 

krav på att blöjbarn och personer som har problem att kontrollera sina behov 

ska använda badblöja eller vadderad badbyxa.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-12-11 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarftirslaget om att införa krav på badbölja. I och med detta uppdras 

fritid- och kulturförvaltningen att göra ett tillägg i ordningsregler för 

samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande krav på att blöjbarn 

och personer som har problem att kontrollera sina behov ska använda 

badblöja eller vadderad badbyxa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. I och med detta uppdras 

teknik-fritid- och kulturnämnden att göra ett tillägg i ordningsregler för 

samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande krav på att blöjbarn 

och personer som har problem att kontrollera sina behov ska använda 

badblöja eller vadderad badbyxa. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget. I och med detta uppdras teknik-fritid- och 

kulturnämnden att göra ett tillägg i ordningsregler för samtliga 

badanläggningar i Ronneby kommun gällande krav på att blöjbarn och 

personer som har problem att kontrollera sina behov ska använda badblöja 

eller vadderad badbyxa. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 72 Dnr 2018-000462 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför kärl för 
trädgårdsavfall 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att införa kärl för 

trädgårdsavfall i kommunen 

Bedömning 

Kontakt har tagits med renhållningschefen som meddelar att först ska 

fyrfacksystemet införas i hela kommunen och det beräknas vara genomfört 

under våren 2019. Därefter ska renhållningen se över möjligheten att införa 

trädgårdskärl. Det handlar bland annat om att få ihop ett schema för 

hämtning av kärlen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-01-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 73 Dnr 2018-000295 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om 
busslinje mellan Ica Maxi och Västra Industrigatan 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med följande lydelse: 

”Jag och 9 andra personer går på utbildning hos Lernia AB (västra 

industrigatan) men det finns ingen buss från resecentrum till denna gata, så 

vi har ett förslag att buss linje 23 efter bussplats (Ica Maxi) kan gå till Västra 

industrigatan och det finns bussplats nära postnord sen går till lugnet som 

normal. Och i tillbaka också efter lugnet, västra industrigatan (Sörby Center) 

sen till Ica Maxi. Det förslag kan hjälpa många människor som jobbar och 

studerar där.”  

Bedömning 

Möjligheterna att resa från resecentrum till Sörbycenter och tillbaka finns 

genom att åka med regionbuss 250 till och från Karlshamn. Vid några 

avgångar stannar denna buss på hållplats Sörbycenter. Denna hållplats ligger 

inne på Västra Industrigatan. Samtliga avgångar med buss 250 trafikeras 

hållplatsen Sörby. Denna hållplats ligger ute vid Karlshamnsvägen, ca 400 

meter från Sörbycenter. 

 

Följande avgångar finns från resecentrum, de som bara trafikerar hållplats 

Sörby är kursiverade: 06.30  06.50  07.47  14.20  15.35 16.25  17.20 

 

Från hållplats Sörbycenter till resecentrum: 7.32  15.09  16.09  

Bussarna ovan trafikerar även Sörby som dessutom trafikeras följande tider: 

7.52  8.44  14.08  17.08  

 

Bussturerna är koncentrerade till morgon och sen eftermiddag i s k 

pendlingsläge för att passa arbete och utbildning. Under dagen saknas dock i 

stort sett bussturer. 

 

Om det, utifrån ekonomi och tidtabell mm, är möjligt att ändra 

linjesträckningen för stadsbusslinje 1 (tidigare 23) så att bussen kör via 
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Västra Industrigatan bör överlämnas till Blekingetrafiken att bedöma. Med 

ovanstående beskrivning av nuläget görs bedömningen att det dock inte finns 

tillräckligt starka skäl för Ronneby kommun att köpa in extra busstrafik från 

Region Blekinge/Blekingetrafiken. Kommunfullmäktige föreslås därför 

besluta att lämna över medborgarförslaget till regionen som en synpunkt från 

en enskild invånare och i övrigt anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

överlämna medborgarförslaget till Region Blekinge (Blekingetrafiken) som 

en synpunkt från en enskild invånare och i övrigt anse medborgarförslaget 

vara besvarat.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlämna 

medborgarförslaget till Region Blekinge (Blekingetrafiken) som en synpunkt 

från en enskild invånare och i övrigt anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 74 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut rapporteras: 

- Sammanställning av delegationsbeslut, tekniska förvaltningen 2018. 

Till detta protokoll bifogad bilaga 1.  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 75 Dnr 2019-000005 101 

Delegationsbeslut 2019 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporters: 

- Delegationsbeslut, upphandling, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

- Delegationsbeslut om förändring av internkredit 2019-01-25 för 

Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby kommuns koncern 

kontosystem, till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

- Återapportering av delegationsbeslut. Personalfrågor, enheten för 

samordning, utveckling och sekretariat, till detta protokoll bifogad 

bilaga 4.  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingschef, Anna-Karin Sonesson 

Ekonomichef, Johan Sjögren 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer  
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§ 76 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

- Lek inte med skattepengar i Berg&Berg härvan 

- Bengt-Olof Nilsson, Störande buller vid vindkraftverket i Lilla 

Kulleryd 

- Bitte Hassan, Miljön i centrum 

- Boverket, Vägledning om byggemenskaper i bostadsförsörjningen 

- Bräkneåns Vattenråd, Medlemsinformation 

- Catharina Abrahamsson, Eringsbodaskolan 

- Försvarsmakten, F 17 Jas-haveri – miljöriskbedömning och sanering 

av nedslagsplats 

- Janders Plunket, Tiggeri 

- Migrationsverket,Information inför e-tjänst ”ansök om statlig 

ersättning” 

- Per-Olof Petersson, God fortsättning 

- Region Blekinge, Nyhetsbrev 

- Region Blekinge, Delårsrapport Peter Robertsson den 31/8 2018 

- Region Blekinge, Regionplan 2019-2021 med budget för 2019 

- Revisionen Ronneby kommun, Granskning av Socialnämndens 

arbete avseende barn och ungdomar i riskzonen för missbruk och 

beroende 

- Revisionen Ronneby kommun, Granskning av äldrenämnden 

styrning och ledning 

- SPF Seniorerna, Angående dietist i Ronneby kommun med inriktning 

mot äldreomsorg 

- SKL, Cirkulär 18:53, 18:54, 18:55, 18:56, 18:57, 18:64, 18:67 

- SKL, Meddelande från styrelsen – Rekommendation till 

kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter  
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- Wistrands Advokatbyrå, Berg&Berg fortsatt verksamhet 

- AB-RB Minoriteter, Förfrågan om att delta i fokusgrupp om 

erfarenhet av samråd mad nationella minoriteter 

- PEAB genom Kerstin Persson Gren , Ålycke särskilda boende 

- Nils-Ingmar Thorell, Flaggning 23 mars 

- SKL, cirkulär 19:2 

- SKL, Ekonomirapporten, december 2018. 

 

Protokoll 

- Cura Individutveckling, 2018-12-07 

 

Protokollsutdrag 

- Lessebo kommun 2018-12-17 § 154 

- Utbildningsnämnden Ronneby kommun 2018-12-13 § 181 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 
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Tekniska ftirvaltningen

Sammanställning av delegationsbeslut 2018

*Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.
**Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen. \

Datum
2018-01-04

20 I 8-01-04
2018-01-08
201 8-01-09

2018-01-09

2018-01-09

2018-01-09
2018-01-12

2018-01-08
2018-01-22

2018-01-19
2018-01-17

2018-01-26
2018-02-12

Datum
2018-02-t2

Delesat
Sattar Zad

Eva Lydin
Eva Lydin
Sattar Zad

Sattar Zad

Roger Fredriksson
genom Sattar Zad
Eva Lydin
Sattar Zad

Anders Engblom
Anders Engblom

Anders Eneblom
Eva Lydin

Eva Lydin
Sattar Zad

Delesat
Sattx Zad

Beslutsbeskrivnins
Yttrande till Polisen avseende fredagsbön i Brunnsparken 2018,
A006.449/2018
Transport av arrendeavtal Karön l:1 Yttre Stekön, tomtT
Markupplåtelseavtal. Kraftringen. V Hallen I : 84

Yttrande till Polisen avseende användandet av Lift utanfor Willys i
Ronneby, A004.7 87 12018

Yttrande till Polisen avseende Metros tidningsställ Ronneby 2018,
A565.03612017

Skrot GPP 530

Servitutsavtal. Häggatorp I : I l9
Ythande till Polisen avseende konsert i Brunnsparken 2018,
A584.410/2017
Attestlista Tekniska forvaltnineen 20 I 8-0 I -0 8

Dispens avseende tillstånd for tungtrafik, M&T

Skrot BDO 379
Servitut ftir 2-kammarbrunn Möljeryd 2:129

Transport av arrende Göholm l4:l
Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Ansökan om
tävline på väs" cykelarransemanq Karlskrona Cvkelklubb

Beslutsbeskrivnins
Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Wild Wheels
ansöker om tillstånd fiir crusins

ÄrendeDunkt**
5.0

5.9
5.10b
5.0

5.0

s.2l

5.10b
5.0

J 1

5.2s

5.21

5.1 0b

5.9
5.24

ÄrendeDunkt**
5.24

Handlines-ID"
63809

63937
638rs
63853

63861

63866

63863
63910

63916
Dispensprg
201 800 I
64065

64r39

64431
64447

Ifandlinss-ID.
64441

q CW



HRONNEBY
KOMMUN

2019-ot-07

&€,

2

2018-02-12

2018-02-12

2018-02-12

2018-02-14
2018-02-t4
2018-02-15
2018-02-16
2018-02-20

2018-02-20

2018-02-22

20t8-02-22

2018-02-22

20r8-02-22
2018-02-27

20r8-02-27

201 8-03-05

2018-03-05

Datum
20 I 8-03-06

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad
Eva Lydin
Ida Karlsson
Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sallar Zad

Sattar Zad
SaItar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Delesat
Sattar Zad

Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Sammanställning
av allmänna vägar 2018
Remissvar till Länsstyrelsen avseende Ansökan om tävling på väg,
cykelarrangemang Bräknetrampen 20 I 8

Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Ansökan om
hastighetsbegränsning i Västra Bökevik
Skrot GKW 919
Fasti ghetsdeklarationer
Fasti shetsdeklaration
Skrot XLR 972
Yffrande till Polisen avseende uppställning av containers på
Karlskronas 18 2018 A061.94212018
Dispens avseende bred last

Yttrande till Polisen avseende Sang och musik på torget 2018
A060.443/2018
Dispens avseende Willys lastplats last

Dispens avseende Hagbergs Trafikskola

Skrot RAZ 869
Yttrande till Polisen avseende Demonstration på Torget 2018,
At04.42t/20t8
avseende Internationella kvinnodagen på torget 20 1 8,

A100.941l2018
Dispens avseende Marianne Andersson

Dispens avseende LW Ronnebybostäder AB

Beslutsbeskrivnins
Skrot REE 219

5.24

s.24

s.24

5.21

5.18
s.18
5.2r
5.0

5.25

s.0

5.25

5.25

s.2l
5.0

5.0

5.25

5.25

Ärendepunkt**
5.21

64432

64449

644s0

64s10
645t6-64s20
64s38
64572
64s94

Dispensprg
20 I 8002
64636

Dispensprg
20 I 8003
Dispensprg
2018004
64642
64695

64709

Dispensprg
20 l 8005
Dispensprg
20 l 8006

Handlines-ID.
64920

*Handlingens 
nummer i diariet alternativt åirendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.

--Ärendepunkt 
enligt delegationsordningen.
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HRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07 3

2018-03-07
201 8-03-07
2018-03-t4

2018-03-14
201 8-03-l 9

20r8-02-2t
2018-03-19
2018-02-21
2018-03-20

2018-04-02
2018-03-27

2018-03-23
2018-03-23
2018-03,29

2018-04-06

20 I 8-04-06

20 I 8-04-l 0
20 l 8-04-t 0

20t8-04-t2

Datum
2018-04-t2

Sattar Zad
Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Satiar Zad

Elena Johansson
Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Satiar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Saltar Zad

Deleeat
Sattar Zad

Skrot NLB 033

Skrot PPC 953

Yttrande till Polisen avseende sommarrnarknad i Backarydsskolan
2018, A126.41412018
Låneflytt UJK 578 (Beslut per telefon). skrotas
Yttrande till Polisen avseende valborgsfirande i
Bräkne Hobv 2018. A058.868/2018
Värderingsprotokoll Järnavik l: I
Fastighetsdeklaration Risatorp I :10

Värderingsprotokoll Torp I 4: 1

Yttrande till Polisen avseende uppställning av byggsläp i Ronneby,
4144.762/2018
Anställning av Emelie Berggren, Köksmästare kostenheten
Remissvar till länsstyrelsen avseende Tillfiilliga lokala
trafi kfore skrift er under Byafesten i Bräkne-Hoby 20 I 8 -07 -25,
H?iradsväeen
Låneflytt THN 699 (Beslut per telefon), skrotades av ägaren
Låneflytt JTP 024 (Beslut per telefon). skrotas
Yttrande till Polisen avseende loppmarknad i Brunnsparken_2018,
A162.95012018
Yttrande till Polisen avseende uteservering Katrins pizzeria,
Ronneby 2018, A063 .47512018
Yttrande till Polisen avseende uteservering Bistro bakgården i
Ronneby 20 I 8, A l3 | .ll4l20l8
Skrot KJD 898
Yttrande till Polisen avseende uppställning av bord på Torget 2018,
A1s8.91212018
Yttrande till Polisen avseende uteservering restaurang Dilkhush i
Ronneby 2018, Al47 .328/201 8
Beslutsbeskrivning
Yttrande till Polisen avseende Socialdemokraternas torgmöte mm
på torset i Ronneby och Bräkne-Hoby 2018. Al24.l 87 2018

5.21

5.2t
5.0

5.21

5.0

5: l0
5: l8
5:10
5.0

2.12
s.24

5.21

5.21

5.0

5.0

5.0

5.2r
5.0

5.0

Arendepunkt
5.0

64929
64930
65040

65072
65140

65143
65145
65146
65203

Personalakt
65353

6s372
6s373
65492

6s612

6s6t4

6s683
65688

65748

Handlings-ID.
65750

*Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.
'*Ärendepunkt enligt delegationsordningen.
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HRONNEBY
KOMMUN

20t9-ot-07 4

20 I 8-04-1 3

201 8-04-1 3

201 8-04-1 8

2018-04-24

2018-04-25
2018-04-27

2018-04-26

2018-04-27

2018-04-30

2018-05-02

201 8-05-03

20 I 8-05-03

2018-05-04

201 8-0s-l 4

2018-05-14

20 I 8-05-l 5

Hanna Bengtsson
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Emelie Stenbors
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Teopoula
Zickbauer
Emelie Stenborg

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad,

Anställning av Barbara Svensson kock Kostenheten
Yttrande till Polisen avseende valborgsfirande i Saxemara2}lS,
A136523/2018
Yttrande till Polisen avseende uteservering Pizzeria Valentino i
Ronneby 20 I 8, Al 90 .167 /2018
Yttrande till Polisen avseende Valborgsmässofirande Snäckebacken
Ronneby 2018, Al77 .057 /2018
Attestlista Tekniska örvaltninsen 2018-04-17
Yttrande till Polisen avseende Sprintorienteringstävling, Ronneby
2018, A187.626/2018
Yffrande till Polisen avseende uteservering MKM Pizzai Ronneby
2018, A2t2.107/20t8
Yttrande till Polisen avseende Byggställning, Glasbacken 3

Ronneby 2018. A195 .697/2018
Yttrande överklagande upphandling Soft Center Arena

Anställning av Jim Sjöstrand Byggprojektledare Mark och
Exploatering
Yttrande till Polisen avseende Rockgala på Brunnskvittret_2018,
A187.320/2018
Yttrande till Polisen avseende uteservering Garlic House i Ronneby
2018, A231.810/2018
Yttrande till Polisen avseende Informationsmöte i samband med
World Fairtrade Day på Torset 2018, A232.82812018
Yttrande till Polisen avseende uteservering glasskiosken i Ronneby
20r A244.r3r/2018
Yttrande till Polisen avseende Torgmöte Centerpartiet på Torget
2018,4236.679 2018
Brukshundsklubben

2.12

5.0

5.0

5.0

3.1

5.0

5.0

5.0

4.4

2.12

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.25

Personalakt
6576t

65843

65942

6595 1

66029

66059

66060

66261

Personalakt

66297

66299

66301

66491

66493

Dispensprg
20 I 8007

*Handlingens nummer i diariet alternativt åirendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas
**Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen.
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HRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07 5

2018-05-l 5

201 8-05-16

20 I 8-05-1 8

20 I 8-0s-l 8

201 8-05-1 8

201 8-05-16

2018-05-21

2018-05-22

2018-05-22

20 I 8-05-l 5

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Emelie Stenborg

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Eva Lydin

l08l 2018:00008
Ronneby kommuns tillftilliga lokala trafikforeskrifter om ftjrbud
mot
trafik med fordon på Ekbacksvägen i Bräkne-Hoby
Dispens avseende bred last

Yttrande till Polisen avseende konsert Hoby Ekbacke i Bråikne-
Hoby 20 1 8, A230.80 l/20 I 8
Remissvar till Länsstyrelsen avseende avlysning av del av
Ronnebyån ftir genomfiirande av Sillarodden 2018
Remissvar till Länsstyrelsen om tillftilliga lokala trafi kforeskrifter
om sänkt hastighet vid evenemang vid Gnistans festplats i Ronneby
kommun den 5 iuli 2018.
Anställning av Daniel Camenell Anläggningsprojektör Mark och
Exploatering
Yttrande till Polisen avseende musikkvällar i Svenmanska Parken,
Bräkne-Hobv 2018
Yttrande till Polisen avseende Socialdemokraternas valstuga och
affischering i Ronneby 2018 A164.732 2018
Yttrande till Polisen avseende Centerpartiets valstuga och
affischerins i Ronneby 2018, A236.678 2018
Avtal om iordbruksarrende Risanäs 7:2

5.23

5.25

5.0

s.24

5.24

2.12

5.0

5.0

5.0

5.9

66496

Dispensprg
2018008

66610

666r2

66614

Personalakt

66627

66705

66706

66731

*Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas
*-Ärendepunkt enligt delegationsordningen.
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sRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07 6

Datum
2018-05-23

2018-05-24

2018-05-25

201 8-05-25

2018-0s-2s

2018-05-25

2018-05-28

201 8-05-28

201 8-05-28

2018-06-01

2018-06-01

2018-06-01

20 I 8-06-0 1

201 8-06-1 I
2018-06-12

2018-06-12

Delesat
Saltar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Beslutsbeskrivning
Yttrande till Polisen avseende Serveringstält i Brunnsparken_2018,
A267.042/2018
Dispens turistbuss på Reddvägen

Ythande till Polisen avseende Kalvinknatet i Brunnsparken_2018,
A251.613120t8
Yttrande till Polisen avseende loppmarknad på Gnistans festplats
201 A264.270/2018
Yttrande till Polisen avseende Remiss Moderaterna Ronneby,
Ronneby torg och Ronneby brunnspark, A271.945 2018
Yttrande till Polisen avseende Länsftirsäkringars Kalasturnd i Ron
20t8, A272.61212018
Yttrande till Polisen avseende Moderaternas affischering i Ronneby
20 1 8,Remiss A272.469 2018
Yttrande till Polisen avseende Nationaldagsfirande och
midsommarfirande i Brunnsparken Ronneby 201 8, A27 5.494/2018
Yttrande till Polisen avseende Stadsfest mm på Torget i Ronneby
2018
Yttrande till Polisen avseende uppställning av bomlift på
Kungsqatan 40 i Ronneby
Yttrande till Polisen avseende Sverigedemokraternas partytält och
husbil i Ronneby 2018
Yttrande till Polisen avseende Sverigedemokraternas valstuga och
valplakat i Ronneby 2018
Yttrande till Polisen avseende ungdomsevenemang Brukets
Fritidseård 2018
Yttrande till Polisen avseende skolavslutning 2018, A288.381/2018
Yttrande till Polisen avseende fredagsbön i Brunnsparken 2018,
A303.878/2018
Yttrande till Polisen avseende Tosia Bonnadan mm, Ronneby 2018,
A267.097/2018

Ärendepunkt-.
5.0

5.25

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0
5.0

5.0

Handlinss-ID.
66762

Dispensprg
2018009
66788

66795

66797

66800

6680s

66823

66840

67009

670r0

670t1

67012

67244
6724s

67246

*Handlingens nummer i diariet altemativt iirendets diarienummer altemativt nummer i verksamhetsdatabas.
**Ärendepunkl 

enligt delegationsordningen.
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HRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07 7

Datum
201 8-06-14

2018-06-14
20t8-06-14

20 I 8-06-14

201 8-06-14
20 I 8-06-1 5

201 8-06-l 5

20 I 8-06-l 8
2018-0s-17
2018-06-20

2018-06-25

2018-06-19
201 8-06-1 5

2018-07-03

20 l 8-07-03

20 I 8-07-1 8

20t8-07-t9

Delegat
Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Saltar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Eva Lydin
Eva Lydin
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg

Beslutsbeskrivning
Yttrande till Polisen avseende Cruising festival mm på Torget i
Ronneby 2018, A242.5 19 /2018
Ythande till Polisen avseende cirkus Olympia 2018, A303.650/2018
Dispens Sillarodd

Dispens turisffåg

Flyttnine av fordon BPH 215

Ythande till Polisen avseende dansuppvisning på torget 2018,
A312.53t/20t8
Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende parkeringsplatser
flor rörelsehindrade på Förkärla rastplats
Markupplåtelse Pony&Muscle Car Meet
Avtal om markunplåtelse med Kommunikationsenheten
Yttrande till Polisen avseende uteservering _Tosia
Bonnadan Hammo Restaurang, Ronneby 2018, A266.209/2018
Yttrande till Polisen avseende Nostalgia festival i
Brunnsparken 201 8, A245.427 12018

Skrot FRT 068
1081 2018:00009 - 1081 2018:00018
Ronneby kommuns tillftilliea lokala trafikftjreskrifter om Tosia
Yttrande till Polisen avseende politiskt torgmöte FI på Torget 2018,
A298.924/2018
Yttrande till Polisen avseende Kristen Gospel Ronneby 2018,
A342.042/2018
Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Ansökan om
tillstånd till tävlins på väe. Rally Blekinee
Yttrande till Polisen avseende marknadsdag, Runt kyrkan i Kallinge
A307.62612018

Ärendepunkt..
5 I

5 I
5.28

5.28

5.24

5 I

5.27

5.9

5.9
5.1

5.1

5.24
5.26

5.1

5 I

5.27

5 I

Handlinss-ID.
67287

67288
Dispensprg
2018010
Dispensprg
201801 I
67289
67294

67295

67305
67454-67458
67487

67486

6749r
6749247501

67685

67693

67399

67820

*Handlingens 
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas

**Ärendepunkt enligt delegationsordningen.
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HRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07 8

2018-07-r9

2018-07-19

2018,07-t9

2018-07-25

20t8-07-25

2018-07-31

20 I 8-08-02

201 8-08-02

201 8-08-07

20 I 8-08-07

20 I 8-08-07

20 I 8-08-07

2018-08-08

20 I 8-08-08

2018-08-16

2018-08-t6

Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenbors
Emelie
Stenborg
Sattar Zad

Sallar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

SatIar Zad

Yttrande till Polisen avseende Stadslopp Runneby 2018,
A306.852/2018
Yttrande till Polisen avseende Bilutställning i Brunnsparken i
Ronneby (Pony and Muscle Car Meet) A343.29912018
Yttrande till Polisen avseende veteranbåtsfestival mm Saxemara,
A363.89312018
Yttrande till Polisen avseende KD valinformation samt affischering,
AA3s3.762/2018
Yttrande till Polisen avseende Valkampanj Ronneby torg, FI,
A369.67312018
Yttrande till Polisen avseende hundutställning BKK, A341.580/2018

Yttrande till Polisen avseende Torgmötesturne AFS Ronneby
A380.71312018
Yttrande till Polisen avseende Hundtavlingar, Ronneby Brunnspark,
A566.922/20t7
Yttrande till Polisen avseende invigning av ny stadstrafik i Ronneby
på torset 2018, A3 13.836/2018
Yttrande till Polisen avseende användandet av Lift på Nygatan,
A3t0.699120t8
Yttrande till Polisen avseende Skogens dag mässa i Brunnskogen
2018, A307.843/2018
Yttrande till Polisen avseende allsångskväll på Brunnskvittret_20 I 8,

A342.568/2018
Yttrande till Polisen avseende personaltillställning i
Brunnsparken 20 I 8. A349.93312018
Yttrande till Polisen avseende skyltning Blekingetrafiken i Ronneby
2018, A386.25612018
Dispens parkering Vaktmästeriet

Dispens parkering, Asfaltbolaget

5.1

5.1

5.1

5.1

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

5 I

5.1

5 I

5 I

5 I

5.28

5.28

67819

67822

67845

67882

67887

67912

67937

67858

67956

679s8

67959

67967

67968

67969

Dispensprg
20t80t2
Dispensprg
2018013

*Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternatil"t nummer i verksamhetsdatabas
**Ärendepunkt enligt delegationsordningen.
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HRONNEBY
KOMMUN

20t9-01-07 9

201 8-08-16

Datum
2018-08-16

20 l 8-08-l 6

20 l 8-08-1 6

201 8-08-16

2018-08-17

201 8-08-20

20 I 8-08-l 7

2018-08-21

2018-08-20

2018-08-21

2018-08-22

2018-08-24

2018-08-23

2018-08-28

Sattar Zad

Delegat
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Emelie
Stenbors
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Yttrande till Polisen avseende Vänsterpartiets affischering i Ronneby
2018 A400.397 2018
Beslutsbeskrivning
Yttrande till Polisen avseende Torgmöte Socialdemokraterna på
Torset 2018) A164.497 2018
Yttrande till Polisen avseende Miljöpartiets affischering i Ronneby
2018 A402.008 2018

Yttrande till Polisen avseende utfrågning av politikerna på Torget
2018 4406.936 20t8
Yttrande till Polisen avseende Liberalernas Valaffischer och
valträffar i Ronneby 2018 A407.3 I 3 201 8

Yttrande till Polisen avseende Miljöpartiets utdelning av blanketter
och valträffar i Ronneby 2018 A396.817 2018
Förordnande av skyddsjägare, Listerby l4:20

Dispens transport av bred last

D ispens parkering, Asfaltbolaget

Yffrande till Polisen avseende bil & motorcykeluppvisning
mm 2018, A409.09512018
Yttrande till Polisen avseende Byggetablering, Strandgatan -
Drottninssatan 20 I 8. A417 .005/2018
Yttrande till Polisen avseende utställning av miljöbilar mm i
Ronneby på torget 2018, A402.60612018
Yttrande till Länsstyrelsen avseende remiss - Ansökan om sänkt
hastiehet på Järnaviksvägen
Yttrande till Polisen avseende vänsterpartiets valtält i Ronneby 2018,
A406.230 2018
Yffrande till Polisen avseende VM i Casting i Brunnsparken
Ronneby 2018, A432.931 12018

5 I

ÄrendeDunkt."
5 I

5 I

5 I

5 I

5 1

2.t4

s.28

5.28

5.1

5.1

5.1

5.27

5 I

5 I

68070

Handlinss-ID.
68071

68073

68074

68075

68077

68096

Dispensprg
201 8014
Dispensprg
2018015
68150

68 I 5 I

68152

68t82

68184

68243

*Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas
*-Ärendepunkl enligt delegationsordningen. w*tw
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2019-01-07 l0

201 8-08-28

Datum
2018-08-28

201 8-09-03

20 I 8-09-05

2018-07-r2

20 r 8-09-03
20 I 8-09-07

2018-09-1 I

201 8-09-1 I

201 8-09-1 I
2018-07-t3
2018-09-t7

2018-09-17
2018-09-t7
20 I 8-09-l 8

2018-09-21
20 I 8-10-0 I

2018-09-30

Sattar Zad

Delegat
Sattar Zad

Emelie
Stenborq
Emelie
Stenborg
Eva Lydin

Magnus Widdn
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborq
Eva Lydin

Eva Lydin
Eva Lydin
Emelie
Stenborg
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin

Ythande avseende veteranmarknad vid Hoby Ekbacke, Bräkne-
Hoby 2018, A151.56312018

Beslutsbeskrivning
Yttrande avseende ftirsäljning av mat och dryck utanfor Soft Center
arenan i Kallinge 2018, A431.270/2018
Dispens bred last, Garnborns

Yttrande avseende lift, Gustav Arnolds Gata l0 Ronneby

Yttrande till polisen angående byggnadsställning Brunnsparken,
Badhus no I 2018
Vidaredelegering till tekniska forvaltningen
Förordnande till skyddsjägare

Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Ansökan om
hastighetsbegränsning i Röabwägen
Yttrande avseende uppsäffning av skyltar till RonnebyNU
Närineslivsmässa 20180923
Yttrande avseende Höstmarknad. Backaryd 2018
Förlänenine av iaktarrende
Dispens 2018017 parkering Oden

Yttrande avseende skörde- och växtmarknad, Svenmanska parken

Yttrande avseende musikmarsch och konsert
Yttrande avseende Julmarknad, i och runt Brunnshallarna, Ronneby
Brunnspark, Ronneby
Lägenhetsarrende Ronn eby 24 :2

Yttrande avseende utplacering av reflexfigurer längs
vägkanter
Uppsägning av arrende del av Gärestad 1: l3

5.1

Ärendepunkt.
5.1

5.28

5.1

5 I

Delegationsordning
2.14

5.27

5 I

5 I
5.9

5.28

5.1

5.1

5 I

5.9
5.1

5.9

68244

Handlinss-ID
68245

68580

68370

67795

68382
68583, 68584

68s82

68588, 68624

68590
67826
68666

68675
68676
68731

68800
69013

690t4

*Handlingens nummer i diariet alternativt åirendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas
**Ärendepunkt 

enligt delegalionsordningen.
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*Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer altemativt nummer i verksamhetsdatabas
'*Ärendepunkt enligt delegationsordningen.

ll

Datum
20 l 8-10-02

2018-t0-02
2018-06-29
2017-ll-09
201 8-l 0-08

2016-07-14
20 I 8-l 0-10

20 I 8-1 0-l 5
20 I 8-t 0-17

201 8-10-l 5

20 I 8-10-l 8

20 I 8-1 0-23

2018-t0-24
2018-r0-24
20 r 8-10-30
2018-10-31
2018-11-16

20 18-l I 1 6

2018-1 1-16

2018-l l-19

20r8-ll-22

Delegat
Emelie
Stenborg
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Emelie
Stenborg
Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Eva Lydin
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson

Beslutsbeskrivning
Dispens bred last, VTL-SYD AB

Avtal ftir markupplåtelse for militära siömärken
Transportavtal Yttre Stekön, 32
Transportavtal Biörkeskäret tomt I 0

Ythande till Länsstyrelsen - Ansökan om hastighetssänkning på
Sörbydalsväsen, del av riksväe27
Lägenhetsarrende Kallebersa I 3 : I 0

Yttrande avseende byggnation, transporter av
bygsmaterial, Karlskronasatan I 8, Ronnebv20 I 8- I 0- I 5-20 I 8- 1 I - I I
Transportavtal Yttre Stekön 27
Yttrande avseende Byggställning, Karlskronagatan l5 -
Prinssatan Ronneby,20 I 8- I0 -22-2018-12-14
Servitut for ändrad sträcknins av GC-väg, Äleen 6
Yttrande avseende Lastflak, Kungsgatan 30, Ronneby,2018-10-22 -
2018- ll-18
Yttrande avseende "Öppet Hus" i Belganet med
ftiretagsmässa, hantverksamarknad
Fasti ghetsdeklaration

Fasti ghetsdeklarationer

Fasti ghetsdeklarationer
Fasti ghetsdeklarationer

Dispens parkering, Asfaltbolaget

JW A543.79012018 - Yttrande avseende Julmarknad, Hjortahammar
gamla skola, Tromtövägen 5, Nättraby, 20 I 8- I 7 -24, kl. 08.00- I 8.00
Avtal ftir markupplåtelse, nyårsfurverkeri
Dispens viktbegränsning, Milj öteknik

Yttrande avseende "Julmys i Hallabro"

Ärendepunkt*"
5.28

5.9
5.9
5.9

5.27

5.9
5 I

5.9
5 1

5.21

5 1

5 I

5.18
s.t8
5.18
5.18
5.28

5 I

5.9
5.28

5.1

Handlinss-ID*
69046

69070
69072
69102
20 I 8-000568

69277
69302

69410
69493

69440
69s20

69565

69571
69615-696t9
69694
69762-3,69766
6999r

69988

69998

70008
70158

fuq
LLtl



HRONNEBY
KOMMUN

20 l9-01-07 l2

Datum

2018-11-26

2018-tt-27

2018-n-27

20t8-tt-27

2018-11-29

2018-tt-29

2018-tl-29

20t8-lt-29

20t8-12-03

2018-12-03

2018-12-04

2018-12-04

2018-12-06
2018-12-07

2018-t2-07

Delesat

Ann
Thomasson
Ann
Thomasson

Ann
Thomasson
Ann
Thomasson

Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Emelie
Stenborg
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Eva Lydin
Ann
Thomasson

Eva Lydin

Beslutsbeskrivning

Yffrande avseende byggställning, Västra Torggatan l, Strandgatan,
Ronneby 2018-l l-26 - 2019-03-15
Yttrande avseende Julskyltning, musik på torget, dans kring granen,
torghandlare. utplacerinq av marschaller. Ronneby enlist karta
Yttrande avseende Arbetsbod, Sörby industrigata 7 Ronneby, 2018-
t2-17--2019-07-01
Yttrande avseende Uppställning av litteraturvagn, Ronneby torg,
Kallinge torg, Bräkne-Hobytorg, Ronneby, se bifogad karta, 2018-
tt-27- 20r9-lt-26
Fordonsvrak SKZ87l

Yttrande avseende Julkul i Ronnebys Kulturkvarter

Dispens vikt och bredd, Sven Jinert AB

Förordnande till Skyddsjägare, Belganet

Yttrande avseende Luciakortege med hästar, Bräkne-Hoby

Yttrande avseende Lift, Ovre Brunnsvägen 5 Ronneby

Dispens parkering Garnborns Äkeri och Maskin AB

Dispens parkering RTM

Läqenhetsarrende Olov 4
Yttrande avseende Manifestation med ljus ftr aff uppmärksamma
FN-dagen ftir de mänskliga rättigheterna,20IS-12-10, kl. 16.00-
18.00. Ronneby tors
Transportavtal Spiälkö 2:26

Ärendeounkt

5.1

5.1

5.1

5.1

s.24

5.1

5.28

2.14

5.1

5.1

5.28

s.28

5.9
5.1

5.9

Handlines-ID

70213

70247

70250

70274

70373

70376

70377

70565-66

70430

70445

70474

70475

70564
70575

70607
*Handlingens nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.
**Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen. w UJ/,
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2019-01-07 13

Datum
2018-12-07

2018-t2-07

20 I 8-12-l 0

2018-12-14

2018-12-17

2018-12-20

2018-12-20

20t8-12-21

20 l 8-09-l 8
20 l 8-09-1 8

2018-12-03
20t8-12-04
2018-10-t2

201 8-l 0-l s
2018-12-31
2018-12-27

Emelie Stenborg

Delesat
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
An Thomasson

Emelie
Stenborg
Ann
Thomasson

Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson

Elena Johansson
Elena Johansson
Elena Johansson

Magnus Widdn
Tommy
Ahlquist

Eva Bohnsack
Patrik
Hellsbers

Beslutsbeskrivning
Yffrande avseende Fyrverkeri i samband med nyårsfirande,
Snäckebacken, Ronneb y,207 8 -12-3 1, kl. 00.0 0-00.3 0

Yttrande avseende Fyrverkeri i samband med nyår, Höjden,
Snäckebacken, Ronneby, 2018-12-3 I kl. 24.00,
Yttrande avseende Demoskjutning av Srverkeri, Vierydsvägen
(ödetomt mittemot Hindriksons
Färg), Ronneby,
2018-12-28, kl. I 9.00-20.00
Förordnande till Skyddsjägare

Ythande avseende Julmarknad med hivselevent, 20 I 8- 12-20, kl.
09.00-23.00 (eventet öppet kI,18.0011.00), nedre delen av Ronneby
torg. Ronnebv
Fordonsvrak TLU440

Fordonsvrak PRD609

Fordonsvrak TBO735

Delegationsbeslut $3.2 i KS delegationsordning
S lutreglering Brunnsvallen

Beviliade handikapptillstand 108l-4322 - l08l -4432
Fasti ghetsdeklarati oner

Anställning av Emelie Berggren, Måltidschef Kostenheten
Anställning av Eva Karlsson, Kökschef Kostenheten
Anställnins av Li Wahleren, Måltidschef Kostenheten

Anställnine av Ann Thomasson, Trafikansvarig

Ärendepunkt.-
5 I

5 I

5 I

2.14

5 I

5.24

5.24

5.24

2.t2
2.t2
2.t2
3.2

2.12
5:25
s.l8

Handlings-ID.
706s1

70654

70738

70854-56

70875

70928

70927

70955

Personalakt
Personalakt
Personalakt
70991
70990

Personalakt
Jan-Dec 2018
70975-85

*Handlingens 
nummer i diariet alternativt åirendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.

**Ärendepunkt enligt delegationsordningen.
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*Handlingens nummer i diariet altemativt iirendets diarienummer altemativt nummer i verksamhetsdatabas
**Ärendepunkl enligt delegationsordningen.
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20t9-01-07 l5

DatumDeleeatBeslutsbeskrivningÄrendepunkt*.s-ID.

*Handlingens 
nummer i diariet alternativt åirendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.

**li,rendepunkt enligt delegationsordningen.

@
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Kommunstyrelsen
Delegationsärenden

Genom av kommunstyrelsen faststiilld delegationsordning $ 288/2013, gtillande fran och med 2013-04-01, har kommunstyrelsen delegerat sin
beslutanderåitt i åirenden avseende upphandling enligt ftiljande:

Fastställa ftirffigningsunderlag i egen verksamhet och samordnade upphandlingsåirenden till och med maximalt tio prisbasbelopp per ar och med
en avtalstid om liingst ftra år.
Delegat: Förvaltningschef

Besluta delta i upphandling faststäld av SKI Kommentus och Kammarkollegiet.
Delegat: Upphandlare på kommunledningsftirvaltningen

Avge ytFande vid överklagande i upphandlingsåirende.
Delegat: Upphandlare

Fatta beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt.
Delegat: Upphandlare

Delegat

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Handläggare

Teo Zickbauer

Annica Blomstrand

Avgivit
yttrande vid
överklagande

Fattat
beslut om
tilldelning

Fastställt
fiirfrågningsunderlag
Delta i SKI Kommentus

Deltar i SKI Kommentus
2018-06-1 l
Deltar i SKI Kommentus
2018-06-l I

Arende

Yrkeskläder

Bränslepellets

@qw



Magnus Widdn
Annica Blomstrand
Mamus Wid€n
Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Magnus Widdn

Emelie Stenbore
Magnus Wid6n

Maria Symbonis

Aanica Blomstrand
Annica Blomstrand
Teo Zickbauer
Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Teo Zickbauer

Annica Blomshand
Teo Zickbauer

Maria Symbonis

2018-01-30
20t8-02-2t
2018-03-07
2018-03-2t
2018-07-19

2018-t2-t1

2018-08-0s

2018-1 1-19

2018-07-02
2018-06-20
2018-08-15

20r8-09-22

2018-t2-2t

2018-06-26

Deltar i SKI Kommentus
2018-09-03
Deltar i SKI Kommentus
2018-10-01

20t8-tr-29

2018-0s-14

Städmaterial och städkemikalier
Byggvaror
Hyra av liyl- och fryscontainer
Hyra av MFP maskiner
-Yttrande till Kammarrätten

-Dom
Storköksutrustning

E-litteratur

Hyra av multimaskin storfomat
inkl service
Målarliirg och måleriprodukter
Friskvård för Ronneby kommuns
personal våren 2019
Serviceavtal fiir hissar och
lyftplattor

Yttrande till Förvaltningsrätten

I)om

q#
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1(1)
Datum

2019-01-24

Peter Nordberg,0457-61 81 77
peter. nordberg@ronneby. se

Delegationsbeslut om förändring av internkredit 2o1g-
01-25 för Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby
komm u ns koncern kontosystem.
Kredittagare: Ronneby Miljö och Teknik AB
Nuvarande kredit: 135 000 000:-

Räntevillkor utlåning koncernkonto
Råintebas: NSSu Nordeabas utlaning
Villkor:
0-40 mkr: NS Su+0,70% (20 190 124 : 0,46yo)
Över 40 mkr: NSSu+|,2oÄ (20190124:0,96%)
Riintemetod:365/360
Ränteftirfall: kvartalsvis i efterskott

Ny kredit fr o m 2019-01-25: 145 000 000:-

Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 3.1I

Ronneby 2019-01-24
Ronneby kommun

J S

Ekonomichef

Nordea Svenge Stiborbas (NS S), baseras på Stibor 1 vecka. Stibor fixing
varJe tisdag ar utgångspunkten fiir NSS och gäller fr o m onsdagen samma
vecka t o m nästkommande

Ronneby kommun

Posladress

www.ronneby.se

Besökssdress
Stådshuset
Karlshamnsvågen 4

Telefon

0457-61 80 00 vx

E-post
stadshuset@ron neby.se

Organi6åtionsna

212000-0837

Hemsida

372 80 Ronneby

Fax

4457-61 87 34

@
c{
w
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KOMMUII

Blanketten avser återrapportering av verkstiillda beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 2.13 och 2.14 personalfrågor
Beslutanderätten åir vidaredelegerad från ftirvaltningschef tili enhetschef.

Enheten ltir samordning, utveckling och sekretariat

Verkställda delegationsbeslut juti-dec 20lE

ffi

hg;'*-firnn*rh-T-
Underslaif av delegat inH namnförtydligande

Motivering
Tillsättning av vakant tj?inst

Tillsätftdng av vakant tjåinst

Beslut
Tillsvidareanståillning 100 Yo 201 8- I 0-01 ,

Herman Persson
Tillsvidareanstiillning 100 ya,20l8-1 I -01,
kommunj uri st, Julia Brors son

Datum
20t8-07-02

2018-08-24

Punkt

& Ur4^


