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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande 
Christoffer Stenström (M), 1:e vice 
ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Roger Fredriksson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Anders Bromée (M) 
Lennarth Förberg (M) 
Claes Diurhuus-Gundersen (M) 
Anders Lund (M) 
Christer Stenström (M) 
Kenneth Michaelsson (C) 
Tim Svanberg (C) 
Hillevi Andersson (C) 
Kristina Valtersson (C) 
Mats Paulsson (C) 
Roger Gardell (L) 
Willy Persson (KD) 
Malin Norfall (S) 
Malin Månsson (S) 
Tommy Andersson (S) 
Mikael Karlsson (S) 
Annette Rydell (S) 
Ola Robertsson (S) 

Ola Robertsson (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Ingrid K Karlsson (S) 
Stefan Österhof (S) 
Marie Olsson (S) 
Kranislav Miletic (S) 
Lindis Ohlsson (S) 
Peter Bowin (V) 
Angela Leyton (V) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Helena Augustsson (MP) §§ 1-21 
Christer Leksell (SD) 
Tomas Lund (SD) 
Nicolas Westrup (SD) 
Rose-Marie  Leksell (SD) 
Magnus Stridh (SD) 
Ylva  Olsson (SD) 
Sune Håkansson (RP) 
Sandra  Bergkvist (SD) 

  

Tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) tjänstgörande ersättare för Birgitta Lagerlund (M) 
Thomas Svensson (S) tjänstgörande ersättare för Tina Lindqvist (S) 
Nils Nilsson (S) tjänstgörande ersättare för Monika Lindqvist (S) 
Rune Kronkvist (S) tjänstgörande ersättare för Magnus Pettersson (S) 
Therese Lagerkvist (SD) tjänstgörande ersättare för Liz Stridh (SD) 
Birgitta Larsson (RP) tjänstgörande ersättare för Anna Carlbrant (RP) 
Ann-Margret Olofsson (S) tjänstgörande ersättare för Amani El Ali (S) 
Thomas Lähdet (MP) tjänstgörande ersättare för Helena Augustsson (MP) §§ 22-36 

Övriga närvarande  

Ersättare Kenth Carlsson (M) 
Lena Mahrle (L) 
 

Johannes Chen (KD) 
 

Tjänstemän Magnus Widén, Anna-Clara Eriksson och Joakim Karlsson 

Övriga JanAnders Palmqvist (S) 
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Parentation 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) inleder sammanträdet med en 

parentation för Liz Stridh (SD). 

En tyst minut avhålls och ”Utan dina andetag” med Kent spelas. 
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§ 1 Dnr 2016-000006 101 

Justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelat följande ändringar i 

dagordningen. 

Två nya ärenden, anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 

äldrenämnden, Bodil Äikäs (SD) och Anhållan om entledigande från 

uppdrag som ersättare i valnämnden och ledamot i valberedningen, Johannes 

Chen (KD) läggs till på föredragningslistan mellan punkt 6 och 7.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2016-000016 101 

Allmänhetens frågestund 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga frågor ställts.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 3 Dnr 2015-000603 170 

Hemställan om beslut om taxor för tillsyner och 
tillstånd år 2016 för räddningstjänsten östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 2016 

att fastställas av respektive medlemskommuns (Karlskrona och Ronneby) 

fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Föreslagna taxor 

framgår av bilaga. Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om att 

taxorna ska fastställas gälla från och med den 1 januari 2016.  

Bedömning 

Av 2 kap. 3 § kommunallagen följer att kommuner inte får fatta beslut med 

tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte 

finns synnerliga skäl för det. Huvudregeln är därför att förbud mot 

retroaktiva avgifter råder. 

Föreslagen taxa för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

innebär en sänkning av avgifterna i förhållande till 2015 års taxa. Den nya 

taxan bedöms därför inte vara till nackdel för kommunens medlemmar och 

kan därför börja gälla från den 1 januari 2016.  

Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillstånd 

innebär dock en höjning av grundavgiften med 28 kr samt en höjning av 

timtaxan med 14 kr. En höjd avgift anses vara till nackdel för kommunens 

medlemmar. Några synnerliga skäl att frångå principen om förbud mot 

retroaktiva avgifter har inte framkommit. Den nya taxan kan därför inte börja 

gälla förrän efter att beslut fattats. 

Det beslut genom vilket tidigare fastslagna taxorna beslutades var formulerat 

på så sätt att taxorna endast gällde för 2015. Därför föreligger behov av 

omedelbar justering av kommunfullmäktiges beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga 

och explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 

2016,  
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 att fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag 

om skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 

januari 2016, samt 

 

 att förklara beslutet omedelbart justerat.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga 

och explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 

2016,  

 

 att fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag 

om skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 

januari 2016, samt 

 

 att förklara beslutet omedelbart justerat 

________________ 

Exp: Räddningstjänsten Östra Blekinge 
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§ 4 Dnr 2015-000630 101 

Anhållan om entledigande som ersättare i 
äldrenämnden Kirsten Nordgren (S) 

 

Sammanfattning  

Kirsten Nordgren (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som 

ersättare i äldrenämnden.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Kirsten Nordgren (S) som ersättare i 

äldrenämnden. Ny ersättare i äldrenämnden utses på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 25 februari. 

________________ 

Exp: Äldrenämnden 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

Joakim Karlsson 
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§ 5 Dnr 2016-000025 119 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Tina Lindqvist (S) 

 

Sammanfattning  

Tina Lindqvist (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Tina Lindqvist (S) som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för 

utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: Tina Lindqvist (S) 

Länsstyrelsen Blekinge 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

Joakim Karlsson 
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§ 6 Dnr 2016-000037 119 

Fyllnadsval efter Liz Stridh (SD) ledamot i Ronneby 
Miljö och Teknik AB, Ronneby Miljöteknik AB, 
Socialnämnden, Kommunfullmäktige, ersättare i AB 
Ronneby Helsobrunn, Valberedningen, 
Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och 
Valnämnden 

 

Sammanfattning  

Fyllnadsval efter Liz Stridh (SD) ledamot i Ronneby Miljö och Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik AB, Socialnämnden, Kommunfullmäktige, ersättare i 

AB Ronneby Helsobrunn, Valberedningen, Kommunstyrelsen, 

Utbildningsnämnden och Valnämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Håkan Abrahamsson (SD) som ledamot i 

Ronneby Miljö & Teknik AB och i Ronneby Miljöteknik Energi AB, samt 

ersättare i utbildningsnämnden. 

Till ny ledamot i socialnämnden utses Magnus Stridh (SD) och till ersättare 

utses Nicolas Westrup (SD), samt Mattias Ronnestad (SD) till ny ersättare i 

valnämnden.  

Till ny ersättare i kommunstyrelsen, samt ersättare i AB Ronneby 

Helsobrunn utses Bengt Johansson (SD).  

Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för 

utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige. Ny ersättare i valberedningen 

utses efter Länsstyrelsens sammanräkning. 
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________________ 

Exp: Håkan Abrahamsson 

Magnus Stridh  

Mattias Ronnestad 

Nicolas Westrup 

Bengt Johansson 

Ekonomienheten 

Personalenheten 

Utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Länsstyrelsen Blekinge 

Joakim Karlsson 
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§ 7 Dnr 2016-000076 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
äldrenämnden, Bodil Äikäs (SD) 

 

Sammanfattning  

Bodil Äikas (SD) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som 

ersättare i äldrenämnden 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Bodil Äikäs (SD) som ersättare i 

äldrenämnden, samt utse Carina Karlsson (SD) till ny ersättare. 

________________ 

Exp: Carina Karlsson  

Personalenheten 

Ekonomienheten 

Joakim Karlsson 
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§ 8 Dnr 2016-000094 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
valnämnden och ledamot i valberedningen, Johannes 
Chen (KD) 

 

Sammanfattning  

Johannes Chen (KD) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som 

ersättare i valnämnden och ledamot i valberedningen.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Johannes Chen från uppdrag som 

ersättare i valnämnden och ledamot i valberedningen. Ny ersättare i 

valnämnden och ledamot i valberedningen utses på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 25 februari 

________________ 

Exp: Johannes Chen 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

Joakim Karlsson 
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§ 9 Dnr 2016-000017 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga ytterligare medborgarförslag har lämnats in under denna period.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 10 Dnr 2016-000075 101 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger 
Fredriksson (M) från Malin Norfall (S) angående 
hantering av ärendet avseende Brunnsvallen 

 

Sammanfattning  

I måndagens Sydöstran går att läsa att det är "politiskt bråk om 

Brunnsvallen". Ordföranden i fritid och kulturnämnden Lena Mahrle (L) är 

irriterad över hur frågan runt Brunnsvallen har hanterats den senaste tiden. 

Kommunstyrelsen och kultur och fritidsnämnden verkar behandla samma 

fråga och pengar när det gäller gräsytorna på Brunnsvallen. Tidigare har 

även frågan om turistbyrån krockat mellan nämnderna. Oavsett vad man 

tycker i dessa två ärenden känns det väldigt konstigt och rörigt att två 

instanser beslutar om samma sak. 

 

Med denna bakgrund vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Roger 

Fredriksson:  

Pratar inte du och Lena Mahrle med varandra?  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera frågan och svaret till protokollet.  

________________ 
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§ 11 Dnr 2016-000054 109 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger 
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Willy 
Persson (KD) angående fotbollsplanen och 
tennisbanan som är belägen utmed Östa Varevägen 
Risatorp 

 

Sammanfattning  

Fotbollsplanen och tennisbanan som är belägen utmed Östra Varevägen 

Risatorp är mycket flitigt använda av allmänhet och föreningslivet, inte 

minst Saxemara IF som använder fotbollsplanen till flera av sina 

ungdomslag. 

Fotbollsplanen har fått stora sättningar för att det är en gammal fyllnadstipp. 

Tennisbanans staket är i mycket dåligt skick. 

Jag undrar: 

Har tekniska förvaltningen planer på att fylla igen håligheterna och åtgärda 

gräsytan, så att fotbollsplanen blir accepterad? 

Kan staketet runt tennisbanan repareras?  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan besvaras under kommunfullmäktiges 

sammanträde den 25 februari. 

________________ 

Exp: Roger Fredriksson 
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§ 12 Dnr 2016-000093 101 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger 
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående gamla vattentornet i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

Söndagnatt den 30 november 2015 kom stormen Gorm in över Blekinge och 

det uppmättes orkanstyrka i vindbyarna. En av det skador som stormen 

orsakade var att den tog med sig delar av plåttaket på gamla vattentornet och 

området nedanför spärrades av. 

Fortfarande är inget åtgärdat och senast idag då det är lite blåsigt 

observerade jag att ett flertal takplåtar är lösa och fladdrar i vinden. Skulle en 

plåt blåsa iväg uppstår stor fara för egendom och liv! Vems ansvar är detta? 

Ägaren Frej Larsson verkar inte intresserad att åtgärda det skadade taket. 

Förutom fara för egendom och liv är risken att skadorna på denna K-märkta 

byggnad (?) förvärras då det nu kan regna in genom det trasiga taket. 

Har kommunen något ansvar, och/eller kan man ålägga ägaren att snarast 

åtgärda detta?  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan besvaras under kommunfullmäktiges 

sammanträde den 25 februari. 

________________ 

Exp: Roger Fredriksson 
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§ 13 Dnr 2016-000018 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga frågor lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 14 Dnr 2015-000629 139 

Besvarande av interpellation från Vänsterpartiet till 
kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson om 
utsatta EU-medborgare i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Länderna i Europa har en lång historia av förföljelse och trakasserier mot 

romer. l t ex Rumänien pågår systematisk diskriminering av romer. Som en 

följd av fattigdom, diskriminering och direkta hot har många av dessa 

människor tvingats att söka sig till andra länder för sin försörjning. Ett fåtal 

av dessa kommer till Sverige. SKL:s skrivelse (2015-l 1-27. Dnr 14/6850). 

Ett antal utsatta EU-medborgare (8-10) har också sökt sig till Ronneby för att 

hitta försörjningsmöjligheter. I dagsläget hänvisas de flesta till att tigga 

pengar. De lever i en utsatt situation där flera sover i bilar. Situationen är 

svår och kräver skyndsam hantering. 

Det finns akuta behov: 

° Övernattningsmöjligheter med hygienutrymme och möjlighet att tillaga 

mat. Flera svenska kommuner erbjuder idag olika slags sovplatser. 

° Kontaktcenter som erbjuder rådgivning, information och kan förmedla 

kontakter. Flera kommuner har kontaktcenter, bl a i Stadsmissionens eller 

Röda Korsets regi. 

Det finns också andra åtgärder som behövs: 

° Samordningstjänst (på deltid) som tar ansvar för uppkomna frågor och 

samordning mellan kommunens insatser och de ideella krafterna i 

kommunen. ”Tillfälliga härbärges- och evakueringsplatser kan vara förenligt 

med akut nödbistånd. Att upplåta kommunal mark för att driva boplatser kan 

vara ett sätt att erbjuda utsatta människor ett tillfälligt boende ...” 

”Det är viktigt att betona att kommunen ska bedriva uppsökande verksamhet, 

med ett särskilt fokus på barn.” 

 

° Handlingsplan för kommunens insatser och åtgärder. ”ldéburen sektor gör 

ett stort och viktigt arbete, både med och utan det offentligas stöd. Skl menar 

att kommuner inom ramen för rådande lagstiftning bör uppmuntra och 

underlätta insatser från idéburen sektor.” 
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° Initiativ till regional samverkan i de frågor där det behövs. ”. .. regional 

samverkan Erfarenheter visar att samsyn och ett enhetligt arbetssätt mellan 

kommuner i en region ses som en framgångsfaktor.” 

Många Ronnebybor engagerar sig idag solidariskt. I nätverket Nödhjälpen 

Ronneby samlas ett stort antal rörelser för stöd (Svenska kyrkan, 

Pingstkyrkan, Frälsningsarmén, Röda korset, Lions, IOGTNTO, Rotary och 

flera politiska partier). 

Modell: It ex Linköping och Göteborg har det offentliga och civila samhället 

tillsammans erbjudit hjälp med akuta behov. Situationen ser olika ut över 

landet och enligt SKL ” [innebär] det kommunala självstyret olika lösningar 

utifrån lagstiftningen” 

Vad gör Ronneby kommun för att 

- Erbjuda övernattningsmöjligheter och starta någon form av kontaktcenter 

- Samordna och samverka med IOP, (ev. samordningstjänst). 

- Uppdatera/fokusera handlingsplan för den aktuella situationen.. 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) lämnar in följande 

svar på interpellationen. 

 

I sin interpellation ställer Peter Bowin tre konkreta frågor. 

Vad gör Ronneby kommun för att erbjuda övernattningsmöjligheter och 

starta någon form av kontaktcenter? Svaret är att i dagsläget pågår inget 

arbete med detta. I samtal har det tidigare framförts till nätverket Nödhjälpen 

att de kan komma in med en ansökan om medel. Någon sådan ansökan har ej 

inkommit. 

Vad gör Ronneby kommun för att samordna och samverka med IOP? I 

dagsläget pågår inget sådant arbete. 

Vad gör Ronneby kommun för att uppdatera/fokusera handlingsplan för den 

aktuella situationen? Det pågår inget arbete kring någon handlingsplan som 

är kopplad till EU-medborgare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), Christer Leksell 

(SD), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Erik Ohlson (V), Tommy 

Andersson (S), Nils Ingmar Thorell (L) och Ylva Olsson (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 

________________ 
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§ 15 Dnr 2016-000085 101 

Anmälan av interpellation ställd till ordförande i 
socialnämnden, Åsa Evaldsson (M) från 
kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) 
angående gifta asylsökande barn och deras placering 

 

Sammanfattning  

Vi i Liberalerna har agerat starkt för att samtliga kommuner i Sverige ska 

följa barnkonventionen med avseende på barnäktenskap. Vi har också lagt 

ett förslag att en haverikommission tillsätts. Äntligen har frågan lyfts och 

börjat diskuterats. Vi är djupt oroade att nyanlända barn (flickor) under 18 år 

som ingått äktenskap i utlandet placeras ihop med sina vuxna makar när de 

kommer till Sverige.  

Vissa kommuner i Sverige tillåter att asylsökande flickor under 18 år bor 

tillsammans med sina vuxna makar, medan andra kommuner följer 

intentionerna i barnkonventionen och placerar dessa flickor på exempelvis 

familjehem. 

Vi ber därför Åsa Evaldsson(M) besvararar nedanstående frågor:  

 Förklara hur nyanlända gifta flickor under 18 år placeras i Ronneby 

kommun?  

 Hur, och framförallt när kommer du att säkerställa att Ronneby 

kommun inte placerar nyanlända gifta flickor under 18 år 

tillsammans med deras vuxna makar?  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras under 

kommunfullmäktiges sammanträden den 25 februari.  

________________ 

Exp: Åsa Evaldsson  
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§ 16 Dnr 2016-000087 101 

Anmälan av interpellation ställd till ordförande i fritid-
och kulturnämnden Lena Mahrle (L) från 
kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) 
angående ändring av ändamål Ronneby Brunnspark 
vandrarhem 

 

Sammanfattning  

2015-11-03 tog Lena Mahrle ett ordförandebeslut att ändra ändamålet med 

Ronneby Brunnspark vandrarhem och tillåta arrendatorn, Pehr Andersson att 

hyra ut i andra hand till Cura individutveckling för ensamkommande 

flyktingbarn. 

Avtalet löper från 2015-11-03 till 2016-03-31 och är taget enligt 

delegationsordningen 

2 kap.  9 § (Brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa möte) 

 

Sverigedemokraterna i Ronneby vill ha svar på följande frågor: 

- Vad var så brådskande att det inte kunde vänta till nästa möte i Fritid- och 

kulturnämnden som hölls bara 9 dagar senare (2015-11-12)? 

- Finns det något i avtalet som styr vem som är betalningsansvarig för ev. 

skadegörelse? 

- Betalar arrendatorn samma hyra till kommunen trots att han förmodligen 

får betydligt högre hyresintäkt då han hyr ut till Cura? 

- Finns några garantier för att detta avtal inte förlängs efter 2016-03-31 och i 

så fall negativt påverkar turistnäringen kommande sommar? 

- Kan man ta ett ordförandebeslut i en så här stor och viktig fråga?  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras under 

kommunfullmäktiges sammanträden den 25 februari.  

________________ 

Exp: Lena Mahrle 
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§ 17 Dnr 2016-000019 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga interpellationer har lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 18 Dnr 2016-000032 007 

Aktuellt från revisorerna 2016 

 

Sammanfattning  

Revisonens ordförande JanAnders Palmqvist (S) informerar om bland annat:  

Socialnämnden: Granskning - Hantering av anmälan om barn som misstänks 

fara illa. 

Äldrenämnden: Granskning av biståndsbedömning. 

Miljö- och byggnadsnämnden: Granskning av kommunens arbete med 

bostadsanpassning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Tommy Andersson (S), Bo 

Johansson (S), Malin Norfall (S) och Christoffer Stenström (M).  

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar att JanAnders Palmqvist (S) inte ska få delta i 

behandlingen av ärendet och bedömningen av äldrenämnden då det 

föreligger en jävsituation eftersom JanAnders Palmqvist (S) har deltagit i 

tidigare behandling av ärendet.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) yrkande och finner det avslaget.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet. 

Reservation 

Sune Håkansson (RP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande (Se 

bilaga b).  

________________ 
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§ 19 Dnr 2015-000560 045 

Ansökan om utökat borgenansvar med 100 Mkr för 
Ronneby Miljö och Teknik AB. 

 

Sammanfattning  

Idag finns ett outnyttjat borgensansvar på 50 Mkr. Med hänvisning till 

redovisade framtida investeringar ansöker nu styrelsen för Ronneby Miljö 

och Teknik AB ett borgensansvar med för ytterligare 100 Mkr.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka 

förslaget om utökat borgenansvar med 100 Mkr för Ronneby Miljö och 

Teknik AB.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget om utökat borgenansvar 

med 100 Mkr för Ronneby Miljö och Teknik AB. 

________________ 

Exp: Ronneby Miljö och Teknik AB 

Ekonomienheten 
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§ 20 Dnr 2015-000578 007 

Delårsrapport 2015 - CURA 

 

Sammanfattning  

Vi skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

Vi, kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat 

Kommunsamverkan Cura Individutvecklings delårsrapport per 2015-08-31. 

En översiktlig granskning år väsentligt begränsad och inriktad mer på analys 

och mindre på detalj granskning. 

Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av 

PwC. 

Vår bedömning 

-  Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav                                   

och god redovisningssed i övrigt. 

- Vi bedömer att förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet. 

- Vi kan inte uttala oss om direktionens möjlighet att uppnå de 

verksamhetsmässiga målen, då det endast görs en uppföljning av dem i 

årsredovisningen, enligt direktionens beslut.  

- Vi instämmer i direktionens bedömning att det finansiella målet kommer 

att uppnås vid helåret. 

Vi anser att målen utifrån god ekonomisk hushållning ska framgå av 

förbundets budget och att uppföljning ska ske i både delårsrapport och 

årsredovisning. Det är av vikt att dessa mål är mätbara och därmed möjliga 

att följa upp. Vi kan inte göra någon bedömning av förbundets 

verksamhetsmässiga mål då uppföljning endast görs i årsbokslutet, enligt 

direktionens beslut i budget 2015. Vi bedömer att direktionens möjligheter 

att styra, leda och kontrollera den samlade verksamheten härigenom 

begränsas.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 21 Dnr 2015-000088 236 

Rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 

 

Sammanfattning  

I Ronneby, Kallingevägen på fastigheten Ulf 1 finns en byggnad, ett rött hus 

som senast har varit bostadshus och tidigare använts personalutrymme av 

Parkenheten.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att det inte finns behov av byggnaden för 

kärnverksamheterna. Byggnaden har ett stort renoveringsbehov om den 

fortsättningsvis ska användas som bostad. 

Fastighetsuppgifter, karta och bilder av byggnaden framgår av bilagorna.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att det röda huset 

på fastigheten Ulf 1 rivs och att rivningen finansieras av intäkter från 

fastighetsförsäljning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD), Roger Fredriksson (M), Peter Bowin 

(V) och Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Willy Persson (KD) yrkar att det röda huset på fastigheten Ulf 1 inte rivs. 

Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V) och Jan-Eric Wildros (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils-Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att det röda huset på fastigheten Ulf 1 rivs och 

att rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning 

Reservation 

Willy Persson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

________________ 

Exp: Tekniska förvaltningen 
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§ 22 Dnr 2015-000493 109 

Besvarande av medborgarförslag om Ronneby Stads 
utveckling 2016-2030. 

 

Sammanfattning  

Lars Saager och Lennart Gustafsson har lämnat in ett medborgarförslag med 

många tankar, idéer och synpunkter angående Ronneby stads utveckling 

2016-2030. De framför att de vill att förslagen beaktas och om möjligt 

inarbetas i framtida planer för Ronneby kommun. Förslagen rör kvarteret 

Kilen, Snäckebacken, Ronnebyhamn, torget/Söderbro, Ronnebyån och 

Rönninge. Förslagsställarna vill inte ha något svar på medborgarförslaget.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget skulle remitteras till 

kommunstyrelsen. Då det har accepterats som ett medborgarförslag ska det 

hanteras och besvaras. De förslag som beskrivs i medborgarförslaget bedöms 

vara ett inspel till det arbete som pågår med att ta fram en ny översiktsplan 

för Ronneby kommun. Därför föreslås att synpunkterna överlämnas till 

ansvariga för översiktsplanearbetet och att medborgarförslaget därmed är 

besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

förslaget bedöms/hanteras inom ramen för översiktplanearbetet och att 

motionen därmed är besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C). 

Yrkanden 

Hillevi Andersson (C) yrkar att beslutstexten ändras från att motionen 

besvaras till att medborgarförslaget besvaras.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag med Hillevi Anderssons (C) ändringsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget bedöms/hanteras inom ramen för 

översiktplanearbetet och att medborgarförslaget därmed är besvarad. 

________________ 

Exp: Lars Saager 

Lennart Gustafsson 
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§ 23 Dnr 2011-000057 049 

Fastställande av borgensutrymme för de kommunala 
bolagen. 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till borgensram för de 

kommunala bolagen.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

gälla från 2016-02-01 och tills vidare: 

 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 92,9 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att gälla från 2016-02-01 och tills vidare: 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 
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- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 92,9 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

________________ 

Exp: Ekonomienheten 

AB Ronnebyhus 

AB Ronneby Industrifastigheter  

Ronneby Miljö och Teknik AB 

AB Ronneby Helsobrunn 
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§ 24 Dnr 2015-000589 030 

Förslag till insatser statliga integrationsmedel 

 

Sammanfattning  

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8 

miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Anslaget fördelas med 1,47 

miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet 

kommer att utbetalas under 2015 och får nyttjas även under 2016. 

Ändringsbudgeten presenterades den 12 november. De 9,8 miljarderna 

tillskjuts anslaget 25, Allmänna bidrag till kommuner. 

Vid fördelningen av medel mellan kommunerna kommer antalet asylsökande 

och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i 

relation till kommunens befolkningstal att beaktas. Fördelningen för 

kommuner och landsting har utgått från befolkningen den 31 december 2014 

samt asylsökande per den 1 november 2015 och nyanlända under januari till 

september 2015. Ronneby har tilldelats 57,5 miljoner kr. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt decembersammanträde att tilldela 

kommunstyrelsen 27 285 000 kr av erhållet statsstöd att användas till i 

tjänstemannaförslaget beskrivna anställningar, aktiviteter och 

kringkostnader. Fullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att till nästa kommunfullmäktigesammanträde ta fram ett förslag om 

hur återstående belopp av statsstödet ska fördelas och användas. 

Nämnderna har därefter fått i uppdrag att komma med äskanden. 

Nämnderna har återkommit enligt följande: 

Socialnämnden - 995 tkr (personalsekr 550tkr, mottagningspersonal 445 tkr) 

Miljö- och byggnadsnämnden – 1 800 tkr (planarkitekt, byggnadinspektör 

samt konsultinsatser) 

Äldrenämnden – 21 325 tkr (inspiratörer Trygg integration 800tkr, 

arbetsledare 175% 875 tkr, extraresurs 12 800 tkr, installatörer digitala larm 

800 tkr, kulturarbetare 1600 tkr, chaufförer 1200 tkr, extrapersonal 3200 tkr, 

drift 50 tkr) 

Utbildningsnämnden – 22 329 tkr (förlängning av gjorda anställningar 

hösten 2015, ytterligare personalförstärkningar, övriga kostnader t ex 

skolskjuts, lokalhyror, pedagogiska hjälpmedel mm). 

Från Fritid- och kulturnämnden saknas äskande. 
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Personalenheten har lämnat ett yttrande med anledning av Socialnämndens 

äskande. Personalenheten föreslås att man lägger till 159 tkr för kostnader 

för annonsering och deltagande vid mässor i samband med 

rekryteringsarbetet. 

Till förfogande att fördela efter redan tidigare beslut eller förslag till beslut 

(äskanden från överförmyndarnämnden 564 tkr, utbildningsnämnden 

förskola Kallinge 2 052 tkr, balanskonto 8410 tkr) är 19,189 miljoner kr.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 att 19 189 tkr fördelas enligt följande: 

SN 445 tkr mottagningspersonal 

MBN 1 800 tkr planarkitekt, byggnadsinspektör, konsultinsatser 

ÄN 1 675 tkr ”inspiratörer” Trygg Integration, arbetsledare  

(800 tkr+875 tkr) 

UN 10 100 tkr  

KS 709 tkr personalsekr 550 tkr + annons, mässor 159 tkr 

Centrala konton  4 460 tkr avsätts som reserv 

 

 att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med sitt 

äskande och 

 att omfördela 1000 tkr från av kommunfullmäktige tidigare beviljade 

medel (27 285 tkr) till KS att hanteras för integrationsinsatser inom 

föreningslivet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Roger Fredriksson (M), Erik Ohlson (V), 

Nicolas Westrup (SD) och Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 att 19 189 tkr fördelas enligt följande: 

SN 445 tkr mottagningspersonal 

MBN 1 800 tkr planarkitekt, byggnadsinspektör, konsultinsatser 

ÄN 1 675 tkr ”inspiratörer” Trygg Integration, arbetsledare  

(800 tkr+875 tkr) 

UN 10 100 tkr  

KS 709 tkr personalsekr 550 tkr + annons, mässor 159 tkr 

Centrala konton  4 460 tkr avsätts som reserv 

 

 att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med sitt 

äskande och 

 att omfördela 1000 tkr från av kommunfullmäktige tidigare beviljade 

medel (27 285 tkr) till KS att hanteras för integrationsinsatser inom 

föreningslivet 

________________ 

Exp: Samtliga nämnder och förvaltningar 

Arbetsmarknadsenheten 
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§ 25 Dnr 2014-000409 264 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 

 

Sammanfattning  

1997 sålde Ronneby Kommun fastigheten Ronneby 22:49 till Jan Thorén för 

232 680 kronor. Sedan dess har den stått obebyggd mitt i Viggen-området. 

Eftersom det är den enda markbiten i området vi inte förfogar över har den 

ibland låst eventuella etableringar. Under de senaste åren har förhandlingar 

förts om att köpa tillbaka marken. Thorén har krävt bytesmark och olika 

områden har diskuterats.  

Bedömning 

Ronneby 22:49 är 3324 kvm. Den del av Svenstorp 2:2 som ingår i 

markbytet är ca 30,1 ha. En sammanfattning av värderingen av marken 

bifogas. 

Marken bytes i befintligt skick och mellanskillnaden i pengar som betalas till 

kommunen blir 1 752 500 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

avtalen för fastigheterna Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 med föreslagna 

ändringar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S), Hillevi Andersson (C) och Roger 

Fredriksson (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalen för fastigheterna 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 med föreslagna ändringar. 

________________ 

Exp: Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 26 Dnr 2015-000602 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Hugal Fastighets AB önskar köpa ca 5000 kvm mark för att etablera ett 

tankställe för biogas. Ett samarbetsavtal är upprättat för att visa parternas 

ambition att etablera en komplett tankstation för biogas, bensin, disel och el 

tillsammans med en snabbmatsrestaurang. Köparen önskar också option på 

ca 3800 kvm mark för vidare etablering av långsam tankning av större 

fordon. 

Ett köpeavtal och ett optionsavtal är upprättade.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

avtalet för fastigheten Ronneby 22:1.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet för fastigheten Ronneby 

22:1 

________________ 

Exp: Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 27 Dnr 2015-000595 022 

Äskande av medel för en assistenttjänst, 
Överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Överförmyndarnämnden har tidigare under 2015 äskat om utökad tilldelning 

av resurs så att verksamheten ska komma att omfatta totalt tre 

handläggartjänster från och med 2016. 

 

Nämnden har, sedan en tid tillbaka, en än mer ansträngd situation. Detta med 

anledning av den stora tillströmningen av ensamkommande barn. För vart 

och ett av dessa barn, ska god man förordnas. 

Nämnden framlade, 151123, begäran om förstärkning med 0,5 tjänst. 

Nämnden hanterade då 140 godmanskap för ensamkommande barn, vilket 

ställdes i relation till de 32 godmanskap vid rapporten för tertial 2, 2014. 

Sedan nämnda äskande, har antalet godmanskap för ensamkommande barn 

fortsatt att öka kraftigt och uppgår i dagsläget till 185 och förväntas öka 

ytterligare.  

Denna stora och snabba ökning har inneburit och innebär, att 

handläggningstiderna för utredning, beslut, arvodering, granskning m m 

kraftigt förlängts. 

 

Äskande 

Nämnden kan, med hänvisning till ovanstående, konstaterar att det föreligger 

behov av ytterligare utökning av nämndens tilldelning av resurs och äskar 

härmed medel för totalt en hel tjänst (1,0 assistenttjänst), i enlighet med 

beslut i nämnden 151208. Detta äskande ersätter det från 151123. 

Kostnaden för en hel assistenttjänst kommer, enligt beräkning av 

ekonomienheten, att uppgå till 422 tkr för helår. Ovan begärd 

resursförstärkning, skulle innebära att nämnden förfogar över totalt fyra 

tjänster, innebärande tre handläggartjänster och en assistenttjänst. 
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Avseende nämndens samlade uppdrag, är bedömningen att detta inte kan 

genomföras på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt med en resurstilldelning 

som är mindre än 4,0 tjänst.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

överförmyndarnämnden medel på 422 tkr för en hel assistenttjänst. 

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överförmyndarnämnden medel på 

422 tkr för en hel assistenttjänst. Finansiering sker genom tillfälligt 

statsbidrag för flyktingmottagande 

________________ 

Exp: Överförmyndarnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(55) 
2016-01-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2015-000620 049 

Äskande av medel till utbildning av gode män. 

 

Sammanfattning  

Överförmyndarnämnden har, enligt bestämmelser i Föräldrabalken, ansvar 

för att blivande gode män får adekvat utbildning. 

För kostnader för dessa utbildningar har det tidigare funnits möjlighet för 

Överförmyndarnämnden att ansöka om medel från Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har i nuläget inga medel för detta ändamål samt saknas det 

besked om huruvida nya medel kommer att tillskjutas under 2016. 

Äskande 

Nämnden kan, med hänvisning till ovanstående, konstaterar att det föreligger 

behov av tilldelning av resurs för genomförande av planerade utbildningar av 

gode män till ensamkommande barn under 2016. 

Kostnaden per person vid ett utbildningstillfälle uppgår till ca 1 tkr. Det 

beräknas ett deltagande om 15 presumtiva gode män per utbildningstillfälle, 

innebärande en kostnad per tillfälle uppgående till 15 tkr. 

Nämnden äskar härmed medel för totalt 6 (sex) utbildningstillfällen under 

2016, till en total kostnad av 90 (nittio) tkr 

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

överförmyndarnämnden medel till utbildning av gode män på 90 tkr. 

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överförmyndarnämnden medel till 

utbildning av gode män på 90 tkr. Finansiering sker genom tillfälligt 

statsbidrag för flyktingmottagande. 

________________ 

Exp: Överförmyndarnämnden 
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§ 29 Dnr 2015-000626 049 

Äskande av medel till inköp av arkivskåp, 
Överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Med anledning av den stora ökningen av godmanskap för ensamkommande 

barn har det för Överförmyndarnämnden uppstått två kostnader, vilka 

svårligen kunnat förutses. 

1. Kostnad för inköp av aktskåp, enligt offert: 32 tkr 

2. Kostnad för genomförd utbildning av gode män enligt faktura: 20 tkr 

Totalt: 52 tkr. Punkten 2 ovan avser genomförd utbildning av gode män till 

ensamkommande barn, vilken genomförts gemensamt av flera kommuner.  

 

Nu aktuell kostnad (20 tkr) avser den del av utbildningskostnaden som faller 

på Överförmyndarnämnden i Ronneby kommun. Denna typ av utbildning 

har arrangerats även tidigare och då betalats med medel från Länsstyrelsen. 

Då Länsstyrelsen vid tiden för den nu aktuella utbildningen inte längre 

förfogade över sådana medel, uppstod en kostnad för respektive kommuns 

Överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden har ett lagstadgat 

utbildningsansvar och att god man deltagit i utbildning är även ett krav för 

att vederbörande ska kunna bedömas som lämplig för godmansuppdrag. Med 

hänvisning till ovanstående äskar nämnden tilläggsanslag med 52 tkr.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

överförmyndarnämnden medel på 52 tkr till inköp av arkivskåp och 

fortbildning av gode män till ensamkommande barn. Finansiering sker 

genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överförmyndarnämnden medel på 

52 tkr till inköp av arkivskåp och fortbildning av gode män till 

ensamkommande barn. Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagande. 

________________ 

Exp: Överförmyndarnämnden  
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§ 30 Dnr 2015-000611 001 

Kallinge Torg -  Hyresavtal 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda om det är 

möjligt att utöka antalet lägenheter från nuvarande fyra till sex lägenheter på 

den befintliga gruppbostaden Kallinge torg. Eftersom närliggande lokaler är 

tomma (före detta folktandvården) sedan en tid tillbaka så är detta möjligt. 

RonnebyHus som är fastighetsägare har tagit fram ett förslag till byggnation 

av lägenheter i den tomma lokalen. 

 

Bakgrund 

Gruppbostaden är belägen centralt vid torget i Kallinge och är med sitt läge 

ett attraktivt boende. På grund av brist på boendeplatser är behovet stort att 

skapa fler lägenheter för personer med funktionsnedsättning som blivit 

beviljade insatsen bostad med särskild service. För närvarande finns ett antal 

beslut som inte är verkställda. Ombyggnaden kommer också att innebära att 

tillgängligheten i den befintliga gruppbostaden ökar då 

gemensamhetsutrymmet blir större. Nuvarande utrymmen är trånga och det 

är svårt att komma fram med rullstol/rullator i de gemensamma utrymmena. 

Men även den fysiska arbetsmiljön för personalen blir bättre då det blir 

lättare att ge personalstöd vid förflyttningar m.m. Brandsäkerheten kommer 

också att blir högre då ett sprinklersystem kommer att installeras i hela 

gruppbostaden. Utemiljön kommer också att fräschas upp och en uteplats 

kommer att anläggas i anslutning till gruppbostaden.  

Bedömning 

RonnebyHus som fastighetsägare har inkommit med två alternativ till avtal 

på 10 år alternativt 20 år. Om avtalet tecknas på 10 år blir kostnaden 116 550 

kr dyrare per år 

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att teckna nytt 

hyresavtal med AB Ronnebyhus på 10 år gällande gruppbostad vid Kallinge 

torg.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att teckna nytt hyresavtal med AB Ronnebyhus 

på 10 år gällande gruppbostad vid Kallinge torg 

________________ 

Exp: AB Ronnebyhus 

Socialnämnden 
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§ 31 Dnr 2015-000610 001 

Underlag nya förskoleplatser i Kallinge samt behov av 
utbyggnad av förskolan i Kallinge. 

 

Sammanfattning  

Förskolechef Malin Valtersson och skolområdeschef Ingela Berg har 

presenterat underlag för ökat behov av förskoleplatser i Kallinge. Det ökade 

trycket i Kallinge beror både på fler nyfödda barn och fler inflyttade 

barnfamiljer. I dagsläget står ca 60 barn på kö för att placeras i Ronneby och 

Kallinge fram till januari 2016. Efter årsskiftet kommer det att vara 

fullbelagt i såväl Kallinges, Backaryds som i Ronnebys förskolor. Detta trots 

att man öppnar två nya avdelningar på Påtorp i januari 2016. 

 

Förslag har framtagits på dels en kortsiktig, dels en långsiktig lösning på 

förskoleproblematiken i Kallinge. I samverkan med AB Ronnebyhus föreslås 

lokalresurs (paviljong) i form av förskolebyggnad täcka den akuta bristen 

redan under våren 2016. 

1. Lokalresurser i form av förskolebyggnad för att täcka akut brist redan 

under våren 2016. Detta sker genom en nära lokalisering till 

Mumindalens förskola, i överenskommelse med AB Ronnebyhus. 

2. Medel motsvarande 3 918 tkr för helår behöver tillföras under 2016 till 

verksamhetskostnader fördelade: 

2.1. 2 335 tkr -Personalkostnader 

2.2. 816 tkr Hyreskostnad (Ronnebyhus beräknat 10 år) 

2.3. 356 tkr Kostenheten 

2.4. 11 tkr Städkostnader 

2.5. 400 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad) 

 

Månadskostnad beräknad till 293 tkr. Den årliga driftskostnaden är 3 518 tkr 

beräknad på 10 års avtalsperiod med AB Ronnebyhus. 
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Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström förevisade förslag till 

paviljonglösning, där lokalytan för en förskola med två avdelningar uppgår 

till 320 kvm. Paviljongen föreslås placeras i nära anslutning till 

Mumindalens förskola; vid de sk Fruktgårdarna på Almvägen i Kallinge. 

 

Vidare redogjorde Borgström för de drifts- och uppstartskostnader som nu 

framtagits. Uppstartskostnaden för år 2016 är nu framräknad till sju 

tolftedelar av 3 518 Tkr + 400 Tkr; dvs 2 052 Tkr.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

- ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med AB 

Ronnebyhus 

- bevilja utbildningsnämnden medel på 2 052 tkr för 2016. Finansiering sker 

genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.  

Deltar i debatten 

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

Ohlson (V). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M) yrkar att öka anslaget med 

400 tkr. Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag på 

flyktingmottagande.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med AB 

Ronnebyhus 

- bevilja utbildningsnämnden medel på 2 452 tkr för 2016. Finansiering sker 

genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande 

________________ 

Exp: AB Ronnebyhus 

Utbildningsnämnden 
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§ 32 Dnr 2016-000066 192 

Anmälan av motion från Thomas Lähdet (MP) avseende 
ändring av Fritid- och kulturnämnden  

 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden (FoK) handhar disparata ämnen som tarvar 

olikartade kunskaper av ledamöterna. De f.n. alltför fä ledamöter som har 

kunskap inom kulturen saknar kunskap inom fritidssektorn. Detsamma gäller 

för de många fritidspolitikerna, som saknar intresse och kunskap i 

lculturfrägorna. Det är väldigt långt mellan kulturoch fritidsfrågor. 

 

Dela därför FoK i två nämnder så att en nämnd handhar; kultur, bibliotek, 

kulturturism samt olika kulturevenemang i vår kommun. 

Den andra nämnden, Fritidsnämnden, handhar övriga ärenden från FoK. 

 

Alternativt borde F0K delas, som var fallet mellan är 2003-2011. En nämnd 

som handhar Biblioteks- och kulturfrågor, samt en Fritidsnämnd. 

 

Turismen och besöksnäringen skall handhas av näringslivskontoret. 

Förvaltningschef kan vara samma person i både Fritidsnämnden och i den 

nya Kulturnämnden. Antalet möten kan dessutom halveras eller minskas. 

 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 

 att undersöka möjligheten om delning av FoK enligt förslag ovan 

eller 

 att återgå till det tidigare, med en Biblioteks- och Kulturnämnd och 

en Fritidsnämnd 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Thomas Lähdet (MP). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till fritid- och 

kulturnämnden. 

________________ 

Exp: Fritid- och kulturnämnden 
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§ 33 Dnr 2016-000077 101 

Anmälan av motion från Sverigedemokraterna 
angående att utreda tillgången till vaktmästare i de 
kommunala skolorna 

 

Sammanfattning  

Nedmonteringen av skolan har pågått sedan kommunaliseringen av skolan 

1990. Efter det att kommunerna övertog ansvaret för skolan från staten, 

började skolorna påverkas av den enskilda kommunens ekonomi. Något som 

varit mycket negativt för många skolor. 

För när den kommunala ekonomin varit dålig, har de kommunala 

besparingarna också lett till neddragningar inom skolan. Tyvärr har 

satsningarna - när ekonomin blivit bättre - många gånger inte legat på samma 

nivå som neddragningarna. 

Detta har bland annat drabbat den mycket viktiga "omkring personalen" på 

skolorna – där vaktmästarna är en viktig del. 

Vaktmästarna har gjort att lärare kunnat få vara lärare - de har skött driften 

på skolan, men också kunnat agera i ett tidigt skede när saker gått sönder — 

något som sparat pengar då skolan kunnat behålla sin materiel längre. 

När antalet vaktmästare minskat, har lärarna blivit tvungna att lösa det som 

vaktmästarna tidigare ordnat - resultatet har inte sällan blivit att mindre tid 

kunnat läggas på eleverna. 

Färre vaktmästare innebär också färre vuxna på skolan - något som är viktigt 

för att skapa trygghet för eleverna. 

Sverigedemokraterna vill därför att antalet vaktmästare "återställs" till den 

nivå som var innan nedskärningarna började. 

Sverigedemokraterna i Ronneby kommun föreslår därför 

kommunfullmäktige att besluta: 

 Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur tillgången till vaktmästare 

såg ut på de skolor som fanns innan kommunaliseringen 

genomfördes. 

 Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden idag för att uppnå 

den "mängd" med vaktmästare som fanns på skolorna innan 

kommunaliseringen, och återkomma till kommunfullmäktige med en 

kostnadsberäkning.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Ylva Olsson (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_______________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 34 Dnr 2016-000052 101 

Anmälan av motion från Sverigedemokraterna 
angående rutiner vid flaggning vid stadshuset i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Det är inte varje dag kommunen har anledning av att flagga utanför 

stadshuset, utan när vaktmästaren fått information om att hissa flaggorna, så 

beror det på något speciellt. Det är väldigt vanligt att när medborgarna 

passerar stadshuset och ser flaggorna hissade så ställs frågan " undrar varför 

man flaggar idag"? Är det någon som fyller år? Har kommunen besök? Vem 

är det som avlidit? 

För att få reda på varför flaggorna är hissade så behöver medborgaren ta sig 

in i stadshuset för att i medborgarservice ställa frågan. 

Sverigedemokraterna anser att det är en självklarhet att medborgarna 

informeras om anledningen till flaggningen och yrkar därför 

 Att kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att vid flaggning 

vid stadshuset informera kommuninvånarna om orsak till flaggning 

på en väl synlig plats på kommunens hemsida.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr 2016-000055 101 

Anmälan av motion från Willy Persson gruppledare 
Kristdemokraterna angående betesmarker 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun utmärker sig genom många vackra naturområden. Ängar, 

hagmarker, värdefulla kulturmarker och öppna strandremsor har också stor 

betydelse för den biologiska mångfalden. Idag håller dock det öppna 

landskapet på att växa igen på många platser. Enligt rapporter från 

Artdatabanken är ett stort antal rödlistade arter nu på väg att försvinna, t.ex. 

olika fågelarter, fjärilar, insekter och örter. Även vi människor uppskattar de 

öppna hagmarkerna, och enligt olika forskningsrapporter så är vi beredda att 

betala ganska stora summor för att bevara dessa. En viktig orsak till 

igenväxningen är att antalet betande djur minskar som en följd av försämrad 

lönsamhet inom lantbruket. 

Ronneby kommun är en stor markägare och vi kristdemokrater tycker att 

kommunen aktivt ska motverka denna igenväxning på sina marker. Idag får 

lantbrukare som brukar kommunens betesmarker betala en arrendeavgift. Vi 

anser att det är fel att den som sköter om kommunens marker och håller dem 

öppna ska betala för att få göra det. Vårt förslag är att arrendeavgifterna 

slopas, men att lantbrukarna som motprestation förbinder sig att sköta 

marken enligt de EU-regler som finns för utbetalande av gårdsstöd och 

miljöersättning för betesmarker. Detta gynnar lantbruksnäringen i vår 

kommun då lantbrukarna får lägre kostnader (slopad arrendeavgift) och 

högre intäkter (gårdsstöd och miljöersättningar). Det gynnar kommunen då 

dess skötselkostnader för dessa marker minskar. Det gynnar kommunens 

invånare och turismen då de vackra landskapsvyerna bevaras samtidigt som 

markerna blir mer tillgängliga för allmänheten. Sist men inte minst, så bidrar 

kommunen till att rädda flera utrotningshotade arter och till att upprätthålla 

den biologiska mångfalden i naturen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag. 

 Att kommunen bekostar stängselmaterialet. 

 Att arrendatorn ansvarar för uppsättning och underhåll.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr 2016-000020 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

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

lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

 



~ RONNEBY i 

KOMMUN Datum 2016-01-18 „ f f 

Kungörelse från Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 28 januari 2016, kl 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 
för behandling av följ ande ärenden: 

1. Val av justerare 

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

3. Hemställan om beslut om taxor för tillsyner och tillstånd år 2016 för räddningstjänsten 
östra Blekinge 

4. Anhållan om entledigande som ersättare i äldrenämnden, Kirsten Nordgren (S) 
5. Anhållan om entledi gande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Tina 

Lindqvist (S) 

6. F yllnadsval efter Liz Stridh (SD) ledamot i Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby 
Miljöteknik AB, Socialnämnden, Kommunfullmäktige, ersättare i AB Ronneby 
Helsobrunn, Valberedningen, Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Valnämnden 

7. Medborgarförslag 

8. Frågor 

9. Interpellation från Vänsterpartiet till kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson 
om utsatta EU-medborgare i Ronneby 

10. Interpellationer 

11. Aktuellt från revisorerna 2016 
12. Ansökan om utökat borgenansvar med 100 Mkr för Ronneby Miljö och Teknik AB 
13. Delårsrapport 2015 - CURA 
14. Rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 

15. Besvarande av medborgarförslag om Ronneby Stads utveckling 2016-2030 
16. Fastställande av borgensutrymme för de kommunala bolagen. 
17. Förslag till insatser statliga integrationsmedel 

18. Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 
19. Ronneby 22:1 - Markförsäljning Vi ggenområdet 
20. Äskande av medel för en assistenttj änst, Överförmyndarnämnden 

Ronneby kommun 
Postadress SE-372 80 Ronneby Telefon 0457-61 80 O0 
Besöksadress BesoksAdress Telefax 0457-61 86 33 
Webbplats vwvw.ronneby.se] E-post E-post till enheten eller person 
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21. Âskande av medel till utbildning av gode män çÿcÿ/‘(ä/gç 

22. Äskande av medel till inköp av arkivskåp, Överförmyndarnämnden 

23. Kallinge Torg - Hyresavtal 
24. Underlag nya förskoleplatser i Kallinge samt behov av utbyggnad av förskolan i Kallinge 

25. Anmälan av motioner 

Kommun]edningsförvaltningen 

20 l 6-01 - l 8 

Nils Ingmar Thorell / Joakim Karlsson 

Ordförande Sekreterare 
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¿«(Box Q) 

Ârende 11, kf 2016-01-28, aktuellt frän revisorerna, delen hemtjänst utan 
bistândsbedômning 

Reservation 

Jag menar att revisorn JanAnders Palmqvist (JAP) inte borde få ha deltagit i behandlingen av 
ärendet. Han varjävig. Han hade deltagit i behandlingen av ärendet, dels år 2008, då han var 
kommunalråd, dels år 2011, då han var med i KS. 

I sitt utlåtande menar JAP att Äldrenämnden (ÄN) sätter sig över kommunfullmäktiges (kfzs) 
beslut. Problemet är att kfzs beslut inte är entydiga. 

Kf:s beslut kan tolkas som ett åläggande. Personer över 75 år har rätt till viss hemtjänst, 
detta utan någon biståndsbedömning. 

Alternativet är att kfzs beslut skall ses som en RÄTTIGHET för ÄN att ge bistånd, utan någon 
bedömning om behovet. Tanken kan vara att själva byråkratin är så dyr, att det är billigare 
att ge bistånd till alla, som söker. Det skulle likväl bli så få extratimmar, att det skulle bli 
billigast så. (Siffrorna för november 2015 antyder att det rör sig om högst 25 timmar per 
månad, mindre än en promille av hemtjänsten). Med denna tolkning torde inte ÄN behöva 
fråga kf, utan kan själva besluta om att upphöra med att utnyttja rättigheten. 

Förvisso finns det andra fall, då kf:s beslut inte är helt entydiga. Två exempel kan ges. 

a. ÄN har Backen, ett Vård- och omsorgsboende. Får ÄN låta en del av lägenheterna 
därstädes bli Trygghetsboende, utan att fråga kf? 

b. Enligt reglerna, antagna i kf, skall föreningar, som söker kommunalt bidrag, insända 
bokslut. Med bokslut bör menas, menarjag, att exempelvis ingående balans är lika 
med Utgående balans föregående år, liksom att alla större tillgångar (exempelvis 
fastighet) samt skulderna redovisas. 
Får då berörd nämnd göra som man gjort: Ge bidrag, sannolikt med bedömningen att 
föreningen gjort viktiga insatser. 

Om JAP inte deltagit i handläggningen av ärendet, hade måhända revisorernas utlåtande 
blivit annorlunda. 

Ronneby 2016-02-0 
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