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§ 69 Dnr 2016-000006 101 

Justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att någon 

ändring av dagordningen inte är aktuell.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen. 

________________ 
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§ 70 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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§ 71 Dnr 2016-000161 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden, Emelie Olsson (C), 
samt fyllnadsval 

 

Sammanfattning  

Emelie Olsson (C) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Emelie Olsson (C) från uppdraget 

som ersättare i utbildningsnämnden, samt utse Kennet Henningsson (C) till 

ny ersättare. 

________________ 

Exp: 

Emelie Olsson 

Kennet Henningsson 

Utbildningsnämnden 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

SUS-enheten 
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§ 72 Dnr 2016-000131 101 

Fyllnadsval efter Stefan Jonasson (M) ersättare i fritid- 
och kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Fyllnadsval efter Stefan Jonasson (M) ersättare i fritid- och kulturnämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Rickard Evaldsson (M) till ny ersättare i 

fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Rickard Evaldsson 

Fritid- och kulturnämnden 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

SUS-enheten 
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§ 73 Dnr 2016-000134 101 

Fyllnadsval efter Ann Arleklo (S) ledamot i 
socialnämnden 

 

Sammanfattning  

Fyllnadsval efter Ann Arleklo (S) ledamot i socialnämnden.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Nils Nilsson (S) till ny ledamot i 

socialnämnden och Anna-Karin Wallgren (S) till ny ersättare i samma 

nämnd. 

________________ 

Exp: 

Nils Nilsson 

Anna-Karin Wallgren 

Socialnämnden 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

SUS-enheten 
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§ 74 Dnr 2016-000138 109 

Anmälan av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt 
angående att anordna en fritids- och trivselmässa 

 

Sammanfattning  

Ulf Ahlstedt har lämnat in följande medborgarförslag angående att anordna 

en fritids och trivselmässa. 

 

Detta är ett förslag till att välkomna blivande och nya Ronnebybor men 

också ett sätt att uppdatera övriga kommuninnevånare och andra 

intresserade. Förslaget går ut på att en årlig "Fritids och trivselmässa 

"anordnas på Blekinge Convention Center med utnyttjande för aktiviteter 

även i den angränsande Brunnsparken. 

 

En sådan mässa skulle ge Ronneby chansen och möjligheten att informera 

kommuninnevånare och blivande sådana om möjligheten att förströ sig och 

trivas i vår kommun. Fritiden är viktig för oss alla och ger möjlighet till vila 

och rekreation men också utövande av aktiviteter av olika slag. Kanske 

känner vi Ronnebybor till hur vi kan förströ oss men inte allt. Det händer 

ständigt något nytt. 

 

Denna mässa skulle ge möjligheter för kommunen att informera om de 

aktiviteter och möjligheter som kommunen anordnat.  

 

Det skulle också finnas möjlighet för föreningar, nöjesarrangörer och 

frivilligorganisationer att göra reklam för sina aktiviteter och presentera sina 

program, kanske också med "pröva på"- möjligheter i anslutning till mässan. 

Här skulle man också träffa kontaktpersoner för de olika aktiviteterna, som 

kan svara på direkta frågor och hitta adress, telefon och mailadresser till de 

olika aktiviteterna och verksamheterna. Detta skulle kunna bli en positiv 

mässa med möte människor emellan och till inspiration för alla besökare. En 

kommun som man känner sig välkommen i och trivs i bor man också gärna i 

även om man arbetar i en angränsande kommun.    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: Fritid- och kulturnämnden    
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§ 75 Dnr 2016-000148 109 

Anmälan av medborgarförslag från Annica Johansson 
angående taggsystem på sporthallens ytterdörr 

 

Sammanfattning  

Annica Johansson har lämnat in följande medborgarförslag angående 

taggsystem på sporthallens ytterdörr. 

 

Skulle vi inte kunna sätta tagg system på ytterdörren? Precis som medlemskap 

på wellnes eller stac, eller många arbetsplatser öppnar upp med tagg???  

 

Borde ju inte vara så svårt att ge ut varsin tagg till medlemmarna i föreningar 

som brukar hallen? Vid terminsslut går det ju bra via datorn att nolla alla 

taggar. Säkert går det att ställa in taggar på att gälla vissa klockslag och till 

vissa salar. 

 

Det är viktigt för de olika föreningarna och sammanhållningen att föräldrarna 

möts kring idrotten och inte sitter i bilar på parkeringen.    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: Fritid- och kulturnämnden 
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§ 76 Dnr 2016-000157 109 

Anmälan av medborgarförslag från Gunnar Jönsson 
angående återplantering av träd 

 

Sammanfattning  

Gunnar Jönsson har lämnat in följande medborgarförslag angående 

återplantering av träd. 

 

Jag är född i Ronneby på 1930-talet och upplevde det vackra Ronneby och 

dess Torgpark eller Stadspark under min ungdomstid. En vackrare stadspark 

kunde inte jag tänka mig. Den fina statyn med en fontän och de jättestora 

almarna som klädde in torget. Allt efter åren har det förändrats betydligt, 

men enligt min syn, inte till det bättre! I folkmun talas det alltmer om en 

”stenöken”. 

 

I de senaste årens förändring har det företagits plantering av nya träd på 

västra delen av torget. Jag tror mig veta att kommunen inköpte dessa träd 

från Holland och planterades längs denna del av torget och det är fint tycker 

jag de pryder sin plats. 

 

De senaste planteringarna av bl.a. träd som jag tror är Magnolior närmare 

pizzerior och någon affär har några av dessa ”försvunnit” eller tagits bort och 

”jordslagits” på någon avfallstipp har jag fått vetskap om. Detta tycker jag är 

förskräckligt och begär att dessa träd omgående, vid lämplig tidpunkt 

återplanteras på sin plats!    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 77 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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§ 78 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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§ 79 Dnr 2016-000207 403 

Anmälan av interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Roger Fredriksson (M) från 
kommunfullmäktigeledamoten Erik Ohlson (V) 
angående kommunens åtagande för en hållbar miljö  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamoten Erik Ohlson (V) har lämnat följande 

interpellation till kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) 

angående kommunens åtagande för en hållbar miljö. 

Kommunen är enligt miljöbalken tillstånds- och tillsynsmyndighet för 

avloppsanläggningar. Vidare är kommunen skyldig enligt vattentjänstlagen 

att anordna vattenförsörjning och avlopp genom en allmän VA-anläggning 

om det behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller till miljön. 

I den fastställda VA-planen för Ronneby kommun lyfts våra behov av 

utbyggnad för flera områden som bör bli verksamhetsområden för 

kommunalt VA. 

VA-planen 

VA-planens giltighet är avhängigt om de prioriteringar som föreslagits i den 

har fullföljts av kommunen och om de åtaganden som enskilda 

fastighetsägare har haft som avsikt att fullfölja faktiskt har fullföljts. Här kan 

betonas de tre områden som särskilt lyfts i den nuvarande VA-planen; 

Steköarna, Funkön och Norrkåsa/Sörkåsa. 

l VA-planen betonas att arbetet med VA-planen inte är avslutat bara för att 

den blir fastställd av kommunfullmäktige, utan det poängteras att den bör 

revideras minst en gång per mandatperiod. Vidare poängteras att den 

kommunkoncernövergripande arbetsgruppen skall träffas minst en gång per 

halvår för att följa arbetet och kunna initiera en revidering av VA-planen om 

så skulle behövas. 

Steköarna 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-07 så förelåg ett ärende med 

förslag på lösningar över VA-behoven avseende Steköarna, Björkeskärvet 

och Ströms Holme. Detta ärende återremitterades till tekniska förvaltningen 

och kommunjuristen. 

Anser kommunalrådet att vi behöver göra en översyn av den nu gällande 

VA-planen? 
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Är arbetet med att revidera VA-planen igång och när i tid planeras den att 

delges fullmäktige för beslut? 

Har behovet av VA-lösning på de tre särskilt utpekade områdena (Steköarna, 

Funkön och Norrkåsa/Sörkåsa) blivit uppfyllt? Om inte, vad är statusen 

idag? 

Varför har ännu inget förslag till beslut avseende VA-lösningar för 

Steköarna med omgivning föreslagits för fullmäktige? 

När i tid kan fullmäktige förvänta sig se ett förslag till beslut i ovan nämnda 

ärende?    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016. 

________________ 

Exp: 

Erik Ohlsson 

Roger Fredriksson 
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§ 80 Dnr 2016-000208 400 

Anmälan av interpellation ställd till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Knut Svensson (C) 
från kommunfullmäktigeledamoten Erik Ohlson (V) 
angående nämndens möjlighet att fullgöra sin plikt som 
tillsynsmyndighet 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamoten Erik Ohlson (V) har lämnat följande 

interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande Knut Svensson 

(C) angående nämndens möjlighet att fullgöra sin plikt som 

tillsynsmyndighet. 

 

Enskilda avlopp är en av de största utsläppskällorna av övergödande ämnen 

till vatten. I Ronneby finns det lite drygt 4500 fastigheter med enskilda 

avlopp, varav minst hälften bedöms som undermåliga. 

 

I Sverige är mer än en fjärdedel av landets enskilda avlopp per definition 

olagliga då de inte lever upp till ställda krav. Kommunerna ansvarar för 

tillsynen av dessa avlopp och det är en skyldighet inte bara mot staten utan 

även mot våra medborgare och kommande generationer att vi tar denna fråga 

på allvar. 

 

För att få fastighetsägare att vidta åtgärder med dåliga avlopp behövs ett 

aktivt tillsynsarbete med information, rådgivning och vid behov 

förelägganden. Rimligtvis bör detta arbete bedrivas med systematik och 

åtgärdsplaner bör tas fram för att kunna säkerställa att vi kan svara positivt 

på frågan: Tar vi hand om vår skit? 

 

Övergödningen av Östersjön har sin största källa i vårt jordbruk. Här vet vi 

att vi på nationell nivå måste påskynda arbetet med bland annat 

restaureringen av våtmarker och anläggandet av sjöar och vattendrag för att 

minska det direkta utsläppet i havet som idag sker. Men i SMED:s rapport nr 

4 2006 framgår det att över 294000 fastigheter med WC-avlopp har 

Östersjön som sin slutliga mottagare för sina föroreningar. Rapporten 

visar på att av de totala utsläppen så utgör de enskilda avloppen en liten del 

men av utsläppen av fosfor som har en stark påverkan på havsmiljön, där står 

de enskilda avloppen för en betydande belastning. 
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Kan nämnden med nuvarande bemanning fullgöra tillsynsplikten på de 

enskilda avlopp som finns inom kommunen idag? 

 

Vilka åtgärder har vidtagits för att förmå enskilda fastighetsägare att fullgöra 

lagkraven avseende avloppsanordningar? 

 

Finns det en handlingsplan med slutmål för när vi har kommit till rätta med 

de många undermåliga anläggningar som idag finns i bruk i kommunen? 

 

När bedöms samtliga enskilda avloppen i Ronneby leva upp till de 

rekommendationer som finns i Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 

2006:7) med de insatser som genomförs för närvarande och planeras i 

närtid?  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016. 

________________ 

Exp: 

Erik Ohlsson 

Knut Svensson 
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§ 81 Dnr 2016-000032 007 

Aktuellt från revisorerna 2016 

 

Sammanfattning  

Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist (S) informerar om revisorernas 

granskning av rektorernas roll som pedagogiska ledare.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlsson (V) och Lennarth Förberg (V). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 82 Dnr 2015-000434 730 

Redovisning av författningssamling - Nya taxor 2016 
Äldreförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har i beslut 2016-02-25, § 58, gett äldrenämnden i 

uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i mars återkomma med 

komplett författningssamling avseende nya taxor för 2016. 

 

Äldrenämnden har till dagens sammanträde redovisat en förslag till komplett 

författningssamling. 

 

Det konstateras att uppdraget inte har beretts av kommunstyrelsen.  

Beslut 

Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning av äldrenämndens 

förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Äldrenämnden 
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§ 83 Dnr 2016-000120 619 

Tillfällig undervisningsenhet 2016  

 

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden § 17/2016: 

 

De senaste tre åren har inflyttningen av elever i Ronneby kommun varit stor. 

Dels har det kommit helt nyanlända elever direkt till Ronneby och dels har 

det varit en inflyttning av elever från andra kommuner, bl a elever med annat 

modersmål. Grundskolans elevantal har därmed ökat med ca 21 procent. 

Utbildningsförvaltningen startade i början av 2015 en mottagningsenhet, 

Start Ronneby, för nyanlända. Denna har gjort att alla nyanlända har fått en 

likvärdig och bra start, för att efter ett antal veckor slussas ut till den skola 

föräldrar och eleven valt. 

I nuläget ses ingen minskning av antalet barn/ungdomar som kommer till 

Start Ronneby, vilket gör att fler elever tas emot än vad verksamheten är 

anpassad för. 

I dagsläget kan inte skolorna i tätorten ta emot fler elever pg a platsbrist. 

Fr.o.m april månad gäller detta även våra ytterskolor, som under 2015 och 

2016 tagit emot ca 60 elever. Från hösten 2016 kan några få elever placeras 

på Listerbyskolan.  

Bedömning 

Med anledning av den akuta platsbristen föreslår förvaltningschef Tommy 

Ahlquist i sin skrivelse, att en tillfällig undervisningsenhet etableras på Soft 

Center i nära anslutning till Start Ronnebys nuvarande lokaler. Det finns 

många fördelar med att samlokalisera. Modersmålslärare och 

studiehandledare finns i angränsande lokaler och är en stor resurstillgång. 

Detta är en nödvändig åtgärd för att kunna ge elever från Start Ronneby 

någon form av skolgång i avvaktan på platser i våra övriga grundskolor. 

Tanken är att eleverna successivt slussas ut till andra grundskolor och till 

Gymnasieskolan Knut Hahn (åk 9 elever under våren). Takten på 

utslussningen kommer vara avhängig om tillgång till plats finns. 

Den tillfälliga enheten avvecklas så fort det är möjligt, men 

förvaltningschefen' beräknar att behov kommer att finnas under hela 2016. 

Fr.o.m hösten 2016 finns även Kuggebodaskolan som en reserv. 

Det är enligt förvaltningschefens mening synnerligen viktigt att beslut i 

närtid tas om en ny skola i tätorten. Utbildningsnämnden har i december 

201 5 tagit inriktningsbeslut i frågan. 
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Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår med anledning av vad som ovan 

relaterats, att en tillfällig undervisningsenhet etableras på Soft Center från 

april månad; i första hand, t.o.m december 2016. Beräknat elevantal är ca 

100. 

 

Medel motsvarande 4146 tkr för behöver tillföras för drift 2016, 

Verksamhetskostnader fördelade: 

3000 tkr -Personalkostnader 

332 tkr Hyreskostnad 

650 tkr Måltider, ev Mobergs kök 

64tkr Städkostnader 

100 tkr övrigt 

550 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad) 

 

Den årliga driftskostnaden är 5528 tkr 

 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort betonar att det inte är en skola som avses, 

utan förberedelseklasser åk 1-9. 

 

I anslutning till föredragningen delgavs utbildningsnämndens ledamöter 

prognos över antal födda och folkbokförda i Ronneby kommun. Prognos/ 

statistik över befolkningsutvecklingen samt prognos baserad på asylsökande 

och genomsnittlig inflyttning i Ronneby 2010-2015 delgavs 

utbildningsnämnden. 

 

Samverkan har skett. 

Kommunstyrelsen 2016-03-01 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist kompletterar ärendet och justerar 

äskandet utifrån beräknade intäkter till 2 403 tkr för drift samt 550 tkr till 

investering.       

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center 

Fastigheter AB  

att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag för 2016 om 2 403 tkr för drift 

och 550 tkr för investeringar. Medel för drift tas från balanskontot för 

flyktingmottagande.    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
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- att ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med Soft 

Center Fastigheter AB  

- att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag för 2016 om 2 403 tkr 

för drift och 550 tkr för investeringar. Medel för drift tas från 

balanskontot för flyktingmottagande. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 84 Dnr 2016-000121 630 

Nya förskoleavdelningar i tätorten 

 

Sammanfattning  

 Utbildningsnämnden § 18/2016: 

 

Skolområdescheferna Monica Sjövind och Ingela Berg har presenterat 

underlag för ökat behov av förskoleplatser i både Kallinge- och 

Ronnebyområdet. Två tillfälliga lösningar har beslutats för 2016. Två 

avdelningar i Påtorp och två avdelningar i Kallinge, på Almvägen. Trots 

dessa två tillfälliga lösningar så finns ytterligare behov av avdelningar i 

tätorten. 

 

En konsekvens av bristen på platser gör att vi idag har svårt att klara 

Ronneby kommuns strävan att erbjuda förskoleplats inom två månader. 

 

Vi ser även svårigheter att under våren 2016 klara Skollagens krav med 

erbjudande om plats inom 4 månader, detta trots att kommunens 

förskolechefer har ett nära samarbete och kan se en helhetsbild av kön till 

alla förskolor i kommunen.  

Bedömning 

Utbildningskansliet ställer sig bakom bedömningar av behoven, dvs. att det 

statistiska underlaget är riktigt. Vi ser också behov av både kortsiktiga och 

långsiktiga åtgärder för att lösa förskole-problematiken i Ronneby och 

Kallinge. 

 

Med anledning av vad som ovan relaterats föreslår förvaltningschef Tommy 

Ahlquist i sin skrivelse följande; 

 

Att ytterligare två avdelningar för 30-35 barn lokaliseras till Soft Center, i 

nära anslutning till nuvarande tillfälliga förskoleavdelningar. Avdelningarna 

kan vara färdiga för uppstart under april månad. 

 

Att medel motsvarande 3593 tkr för helår behöver tillföras under 2016 till 

verksamhetskostnader fördelade: 

2390 tkr -Personalkostnader 

450 tkr Hyreskostnad (Soft Center beräknat 5 år) 

455 tkr Kostenheten 

192 tkr Städkostnader 
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100 tkr övrigt 

550 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad för 2016) 

 

Den årliga driftskostnaden är beräknad till 

3593 tkr. Kostnad för åtta månader 2400 tkr exkl inventarier      

Kommunstyrelsen 2016-03-01 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redovisar förändringar i äskandet som 

innebär att enbart äskandet om 550 tkr för investeringar återstår. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center 

Fastigheter AB 

att bevilja utbildningsnämnden 550 tkr för investeringar 

att kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen för 2017 och framåt. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

- att ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med Soft 

Center Fastigheter AB 

- att bevilja utbildningsnämnden 550 tkr för investeringar 

- att kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen för 2017 och 

framåt. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 85 Dnr 2016-000122 619 

Flytt av vuxenutbildningen från Knut Hahnskolan till 
Soft Center 

 

Sammanfattning  

 Utbildningsnämnden § 19/2016: 

 

Utbildningsnämnden tog 2013-04-17 (Dnr UN 2013/49) beslut om att flytta 

SFI- undervisningen från Persborgsskolan till Soft Center. Utvecklingen av 

SFI från ca 100 studerande till nu ca 400 studerande visar att beslutet var 

strategiskt rätt. 

Elever som är klara med sin SFI undervisning har rätt att gå vidare till 

vuxenutbildningen. 

 

Nu är vi i ett läge då antalet elever på IM programmet på GKH ökar 

drastiskt, nu ca 220 elever, varav ca 160 på IM språk. Antalet elever kommer 

att öka under hela 2016. 

Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning ökar också dramatiskt; i 

nuläget finns ca 200 studerande, exklusive Omvårdnadsprogrammet (75 

studerande). SFI är fr.o.m 2016 ingen egen skolform, utan blir en del av 

vuxenutbildningen. Eleverna kan med detta få helt andra möjligheter att 

studera mera flexibelt. 

Då vuxenutbildningen väntas öka dramatiskt de närmaste åren får inte 

verksamheten plats i GKH.  

Bedömning 

Med anledning av den ökande mängden studerande vid vuxenutbildningen, 

så föreslår förvaltningschef Tommy Ahlquist att den teoretiska 

vuxenutbildningen, både grundläggande och gymnasial vux, flyttas från 

Gymnasieskolan Knut Hahn till Soft Center under våren 2016. 

Kostnaden för hyra och städning beräknas till 1100 tkr/år. 

Kostnaden för 9 månader blir 824 tkr. 

Kostnaden beräknas kunna inrymmas 2016 inom ramen för tilldelad budget, 

inklusive särskilt statsbidrag. 

Medel till inventarier mm tas inom befintlig investeringsbudget.       

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

- att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 5-årigt hyresavtal med 

Soft Center Fastigheter AB 
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- att beakta kostnadsökningen för 2017 och framåt.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

- att uppdra åt utbildningsnämnden att teckna 5-årigt hyresavtal med 

Soft Center Fastigheter AB 

- att beakta kostnadsökningen för 2017 och framåt. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 86 Dnr 2016-000004 049 

Överföring av budgetmedel avseende skogsvård 

 

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktige 2014-08-28 §219 beslutades det att huvudansvaret 

för kommunens skogsinnehav skall ligga på Tekniska förvaltningen. Aktuellt 

ärende avser realisera detta beslut och därmed överföra aktuell budgetpost 

från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen/tekniska förvaltningen.  

Bedömning 

Samråd har förts mellan utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen 

för att säkerställa att övergången genomförs på ett så väl fungerande sätt som 

möjligt och inte åsamkar problem varken för Naturbruksgymnasiets 

utbildningsverksamhet eller för kommunens skogsförvaltning. För att 

inledningsvis säkerställa detta ytterligare har handling med förtydligande av 

förutsättningar, krav och behov tagits fram, se bilaga 1. Förvaltartjänst skall 

därefter upphandlas under våren 2017. 

 

Utbildningsnämndens skogsverksamhet har budgetmässigt varit placerad 

under verksamhet 3175 - Skogsbruksdrift, vilket innebär att hela 

budgetposten kan flyttas. Baserat på medeltal av utfall mellan 2012-2014 

vilket genererat en nettointäkt om 299 tkr/år, föreslås en ramjustering mellan 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen/tekniska förvaltningen. På 

tekniska förvaltningen föreslås ansvaret placeras under verksamhet 200 - 

Skogsvård. 

 

Utbildningsförvaltningen arrenderar skogs- och jordbruksmark av tekniska 

förvaltningen till ett belopp om 278,4 tkr/år. Den del av detta som avser 

jordbruksmark omfattar ca 53 tkr/år, vilket att överföringsnetto skall justeras 

till 353 tkr/år.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att föra 

över budgetmedel om 353 tkr/år avseende skogsvård från 

kommunstyrelsen/tekniska förvaltningen till utbildningsnämnden.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föra över budgetmedel om 353 tkr/år avseende 

skogsvård från kommunstyrelsen/tekniska förvaltningen till 

utbildningsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

Utbildningsnämnden 
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§ 87 Dnr 2016-000069 253 

Hulta 2:115, del av - försäljning av tomt 

 

Sammanfattning  

Kommunen har fått förfrågan av Möllan fastigheter att köpa delar av gamla 

förskoletomten vid Mjölkörtsvägen på Hulta för att bygga två radhus med 

fyra hyreslägenheter i varje.  

Bedömning 

Kommunen ser positivt på redovisat förslag. Förhandlingar har mynnat ut i 

ett avtal om köp av mark genom avstyckning, där Möllan fastigheter köper 

marken för 100 kronor/kvm exklusive anslutningsavgifter men inklusive 

avstyckningskostnader. Priset motiveras av de positiva effekter av alternativ 

upplåtelseform som uppnås inom området samt att prisnivån möjliggör 

projektets genomförande. 

Köparen önskar förtida tillträde. En riskbedömning är gjord och ett avtal om 

förtida tillträde kommer att upprättas.      

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna 

försäljningen i enlighet med avtalet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner försäljningen i enlighet med avtalet, bilaga 

B. 

________________ 

Exp: 

Möllan fastigheter AB 

Tekniska förvaltningen 

Fastighetsförvaltaren 
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§ 88 Dnr 2016-000107 812 

Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby 

 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden § 7/2016: 

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Finns tre olika budgetposter i Ronneby kommuns budget avseende 

Brunnsvallen: 

1 mkr ”Extra gräsyta inom Brunnsvallens område” ligger i budget under 

Tekniska förvaltningen (KS).  

2 mkr ”Omläggning av B-planen Brunnsvallen” Är ändrat beslut från KF 

under 2015 ligger i budget under Tekniska förvaltningen (KS). 

600 tkr ”Målning löparbanor”. Budgetposten har funnits sedan Budget 2011, 

hette då Lagning, målning löparbanor Brunnsvallen.  Budgetbeloppet är 

kompletterings äskat och ligger för nuvarande under Fritid- och 

kulturförvaltningen (FKN).  

 D.v.s. totalt finns 3,6 mkr avsatta för olika åtgärder inom Brunnsvalls-

området.  

 

Tekniska förvaltningen har fått in priser enligt nedan. 

Alt 1 Helrenovering B-planen kostnad 1,5 mkr (budget 2,0 mkr). 

 

Alt 2 Delrenovering B-planen kostnad 0,5 mkr (budget 2,0 mkr). 

Ny gräsyta Brunnsvallen 7-mannaplan kostnad 1,4 mkr (budget 1,0 mkr) 

Övriga åtgärder på Brunnsvallen (pris 2013): 

Tvättning av löparbanor, 30 tkr 

Ny längdhoppsbana, 230 tkr 

Kompletterande arbete med höjdhopp 32 tkr  

Återställning efter gamla längdhopp, 62 tkr 

Ny toppbeläggning av löparbanor med tillhörande linjemålning, 680 tkr 

Injack för avbytarbås vid löparbanor, 55 tkr 
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Ny kastring för kula, 20 tkr 

Övrigt, 100 tkr 

Summa ca 1 500 tkr 

 

Fritid- och kulturnämnden anser att nämnden är den som har kontakt med de 

olika berörda föreningarna och bör därför vara den nämnd som tar ett samlat 

grepp kring utveckling av Brunnsvallen. 

Konstgräs 

För att kunna anlägga en konstgräsplan på B-planen krävs enligt vissa 

uppgifter ytterligare 3 000 tkr i investeringar för planen. Enligt bifogad 

kostnadskalkyl från WSP är summan cirka 8 000 tkr. 

Utöver detta behövs en ny traktor som arbetsredskap köpas in, 500 tkr. 

Dessutom krävs ett garage för traktorn beräknat till 1 500 tkr.  

Driftskostnaderna för konstgräs uppgår till ytterligare 300 tkr/år.  

Bedömning 

Enligt tidigare KF-beslut så ska Tekniska förvaltningen vara ägare till mark, 

anläggningar och fastigheter. År 2014 gjordes en budgetjustering mellan 

fritid- och kulturförvaltningen i samband med att bl.a. Brunnsvallens 

flyttades från fritid- och kulturförvaltningen till tekniska förvaltningen. I 

samband med detta borde även investeringen gällande: lagning och målning 

av löparbanor flyttats. Förslaget innebär att det görs en teknisk justering och 

investeringen flyttas över till tekniska förvaltningen. Samråd har skett med 

såväl tekniska förvaltningen som med ekonomichef.  

Samtliga budgetposter som finns för Brunnsvallen slås ihop till ett projekt, 

”Utveckling Brunnsvallen”.  Dessutom krävs ytterligare cirka 9 500 tkr för 

anläggning av konstgräs på B-planen. En ny 7-mannaplan kan då också 

anläggas samt en nödvändig upprustning av löparbanor m.m.  

Enligt förvaltningen är det dock svårigheter att anlägga konstgräs på den 

befintliga B-planen. En konstgräsmatta kräver andra ytor runt planen för att 

kunna sköta den. Dessa ytor går inte att skapa på Brunnsvallen. 

Förvaltningen förordar renovering av B plan enligt alternativ 2, ny 7-

mannaplan samt en ordentlig upprustning av friidrottsytorna enligt förslag. 

Denna upprustning kan göras inom befintlig budget för upprustning av 

Brunnsvallen.       

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att  
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- 600 tkr överförs från fritid- och kulturnämnden till kommunstyrelsen, 

Tekniska förvaltningen, för ”Utveckling Brunnsvallen”. 

- dessa medel tillsammans med 1 mkr ”Extra gräsyta inom 

Brunnsvallens område” i budget under Tekniska förvaltningen (KS) 

och 2 mkr ”Omläggning av B-planen Brunnsvallen” i budget under 

Tekniska förvaltningen (KS), sammanlagt 3,6 mkr, används för 

utveckling av Brunnsvallen.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- 600 tkr överförs från fritid- och kulturnämnden till kommunstyrelsen, 

tekniska förvaltningen, för ”Utveckling Brunnsvallen”. 

- dessa medel tillsammans med 1 mkr ”Extra gräsyta inom 

Brunnsvallens område” i budget under Tekniska förvaltningen (KS) 

och 2 mkr ”Omläggning av B-planen Brunnsvallen” i budget under 

Tekniska förvaltningen (KS), sammanlagt 3,6 mkr, används för 

utveckling av Brunnsvallen. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Tekniska förvaltningen 
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§ 89 Dnr 2015-000106 109 

Besvarande av medborgarförslag från Ronny Palmqvist 
angående växtlighet längs med Karlshamnsvägen och 
utsmyckning av rondeller 

 

Sammanfattning  

Ronny Palmqvist har lämnat in följande medborgarförslag:  

 

Jag kör på Karlshamnsvägen varje dag och tänker att det snart är vår och 

ser dessa buskar på refugen vid stadshuset samt hela vägen bort till JEM & 

FIX mellan trottoar och väg.  

 

Jag tycker att det både skämmer och skymmer sikten. Det är ofta man ser 

personal från Ronneby kommun som ligger och lukar vid vägen inne ibland 

buskarna och utsätter sig själva för fara. Det är mycket trafik på 

Karlshamnsvägen så att det är bara en tidsfråga innan det händer en allvarlig 

olycka.  

 

Jag tycker att kommunen borde ta bort dessa buskar och lägga kapaciteten på 

att klippa gräsmattor i samhällen på kommunalägd mark, till exempel 

Risatorp.  

 

En sak till på Karlshamnsvägen är i de tre rondellerna där det sitter vassa 

plåtbitar som är fastskruvade på rör det ser förskräckligt ut. Ta bort dessa 

och sätt dit runda blomlådor i centrum på rondellen och visa att Ronneby är 

hjärtat i Sveriges trädgård.  

 

Medborgarförslaget har skickats på remiss till Tekniska samt till Miljö- och 

byggnadsförvaltningen.      

Bedömning 

Remissyttrande från tekniska förvaltningen: 

Ronneby kommun har under ett antal år genomfört ombyggnadsåtgärder 

längs Karlshamnsvägen för att förbättra trafiksäkerheten och estetiken. 

Karlshamnsvägen drabbades tidigare årligen av ett stort antal allvarliga 

olyckor i de plankorsningar som då fanns samt utseendemässigt liknade 

infarten mer en industrigata än en inbjudande centruminfart. Som grund till 

den nuvarande utformningen finns en trafikmiljöutredning som genomfördes 

av Scandiaconsult år 2001. 
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Avseende utsmyckningen av rondellytorna genomfördes de kring år 2005 

efter en tävling via dåvarande byggnadsnämndens försorg. Vinnande 

koncept var Bob Mattssons förslag om de fyra elementen, och hittills har 

elementen jord, luft och eld placerats ut. Kvarvarande element vatten finns 

framme och kommer att placeras ut i rondellyta i ny cirkulationsplats invid 

Maxi när denna beslutats att byggas.  

Avseende växtligheten längs Karlshamnsvägen har tekniska förvaltningen i 

samband med ombyggnationerna försökt att på ett så bra sätt som möjligt 

efterleva trafikmiljöutredningens utformningsförslag. Begränsningar 

avseende trädplanteringar mm framtvingades dock på grund av främst 

Sörbybäckens befintliga kulvertsystem. 

Avseende trafiksäkerheten för kommunens driftpersonal så är detta något 

som vi hela tiden jobbar med inom alla våra skötselområden. Det vi främst 

jobbar med är att begränsa trafikens utrymme (och därmed hastighet) förbi 

skötselplatser samt att säkerställa att vår personal har rätt nivå på 

varselkläder mm. Att helt ta bort riskerna skulle innebära att samtliga våra 

trafiknära fasta planteringar och blomsterurnor skulle vara tvungna att tas 

bort, och det skulle enligt vårt synsätt medföra en stor förlust för hela 

Ronneby kommun som attraktiv boende- och besökskommun. 

Cirkulationsplatsernas rondellyteutformning ur estetisk synpunkt är inget 

som tekniska förvaltningen kommer att avge synpunkter om. Nuvarande 

utformning är beslutad i byggnadsnämnd, och skall förändringar genomföras 

avseende detta avvaktas nytt beslut från miljö- och Byggnadsnämnden samt 

beslut om medel för ombyggnad. Dock anser tekniska förvaltningen att 

nuvarande utformning är mycket bra ur trafiksäkerhetssynpunkt dels på 

grund av lågt skötselbehov men främst på grund av att sikten genom 

rondellytan är mycket god och minimerar därmed risken för trafikolyckor 

med mera. 

Baserat på fört resonemang anser tekniska förvaltningen att 

medborgarförslaget bör avslås. 

Remissyttrande från miljö- och byggnadsnämnden: 

I början av 2000-talet genomfördes en tävling för utsmyckning av de då nya 

rondellerna på Karlshamnsvägen. Tävlingen vanns av Bob Mattsson med de 

fyra elementen. Meningen var att figurerna skulle sitta närmare varandra på 

stålringen. Den tänkta storleken på stålringen blev alldeles för liten i 

förhållande till rondellytan så måttet ökades vilket innebar att figurerna blev 

glesare placerade än det var tänkt. Plan- och byggenheten gör bedömningen 

att skulpturerna inte kommit till sin rätt. Med tanke på vad Tekniska 

förvaltningen säger om växtligheten som utformningsdetalj så skulle de 
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”vassa plåtbitarna” kunna ersättas av träd exempelvis blodbok eller blodlönn. 

Träden växer inte så snabbt och kräver minimal skötsel. Med avsikt på 

kommunens driftpersonals säkerhet skulle träd innebära mindre utsatthet i 

och med att träden inte fordrar samma skötsel som t ex blomsterurnor gör. 

Träden skulle också bidra till att den breda Karlshamnsvägen blir mer 

välkomnande och stadsmässig. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att rondellutsmyckningen, de fyra 

elementen, och blomsterurnorna tas bort och ersätt av ett träd i varje rondell.          

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Ronny Palmqvist 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 2013-000369 318 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Willy Persson (KD) angående röjning av träd och 
buskar vid industriområdet norr om E22 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in en motion 

angående röjning av träd och buskar vid industriområdet norr om E22.  

Växtligheten har tidigare röjts utmed Sörbybäcken söder om E 22:an efter 

önskemål från företagare. Det resulterade i att företagen blev synliga från 

infartsleden vilket är positivt för dem samt för kommunen som kan visa upp 

vilka företag som finns etablerade. Området norr om E22:an har inte röjts på 

många år vilket resulterat i att träd, buskar och sly vuxit sig stora. Ronneby 

kommun visar således inte upp de företag som är etablerade, inte heller de 

företag som håller på att byggas i området eller de lediga tomter som finns. 

Även i brottsförebyggande syfte bör växtligheten tas bort. Det är viktigt att 

röjningen i Sörbybäcken sker i samråd med Länsstyrelsen för att bevara den 

biologiska mångfalden vilket tyvärr inte har skett tidigare.      

Bedömning 

Remissyttrande från tekniska förvaltningen: 

Frågan berör samspelet mellan tre olika intressen; Sörbybäckens 

biotopskydd, företagens vilja att synas från angränsande infartsvägar samt 

tekniska förvaltningens budget för röjning av tätortsnära skog. Det optimala 

vore att på sikt erhålla en lättskött genomsiktlig miljö där Sörbybäckens 

miljökrav tas tillvara. 

Under 2014 togs kontakter med skogskonsult som för kommunens räkning 

tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen tog fram förslag på 

skötselplan för området kring Sörbybäcken E22. Planen möjliggör kortfattat 

att kommunen under en femårsperiod genomför en utglesning och 

uppstamning av trädbeståndet för att därefter utvärdera åtgärdernas effekt. 

Planen bifogas. 

Under maj 2014 genomfördes samråd inför utförandeinsatser längs delen 

norr om E22. Dokumentationen från samrådet bifogas. 

Tekniska förvaltningen anser att pågående skötselplan skall följas och 

sedermera utvärderas och med anledning av detta anse motionen vara 

besvarad.       
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Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen vara besvarad.          

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad. 

________________ 

Exp: 

Willy Persson 
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§ 91 Dnr 2014-000054 825 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamoten Roger Gardell (L) 
gällande anläggande av nya bryggor på öar i Ronneby 
skärgård 

 

Sammanfattning  

Roger Gardell (L) har lämnat in en motion gällande anläggning av nya 

bryggor på öarna i Ronneby skärgård för att göra naturhamnarna tillgängliga 

för fler.  

Ärendet har behandlats i fritid- och kulturnämnden 2015-05-13 § 72. I 

KSAU 2015-09-07 § 341 beslutade man att återremittera ärendet till fritid- 

och kulturnämnden med uppdraget att förvaltningen skulle redovisa utförda 

och planerade åtgärder i motionärens anda.      

Bedömning 

Motionären skriver: ”Ronneby kommun har en underbar och välbesökt 

skärgård med många fina öar. Båtturismen har under åren ökat och turister 

från många olika länder rör sig längs vår skärgård. Även många av våra egna 

invånare i Ronneby kommun tar sig mer och mer ut i skärgården” 

Yttrande har inkommit från fritid- och kulturnämnden: 

Under vintern 2014-15 genomfördes ett par träffar med ett nybildat båtråd 

och dåvarande förvaltningschefen. Ett antal utvecklingsfrågor diskuterades. 

2015 fanns det 400 tkr budgeterade för skärgårdsutveckling. En del förslag 

togs fram men realiserades aldrig. Ett steg för att knyta ihop skärgården med 

centrum togs i samband med inköp av turisttåget. 

Förnyad kontakt har tagits inledningsvis med ordförande i Ronneby 

Segelsällskap. Mycket erfarenhet finns i de olika båtklubbarna som måste tas 

tillvara vid ett utvecklingsarbete. 

Fritid- och kulturnämnden behöver en ”Skärgårdsplan” som pekar ut 

riktningen med arbetet. Budgeterade medel skall sedan kopplas till planen så 

att uppföljningar på utförda insatser kan noteras.  

Fritid- och kulturnämnden beslutar att som svar på återremissen uppdra till 

förvaltningen att ta fram en ”Skärgårdsplan” i samverkan med 

båtföreningarna inför sommaren 2016, som ska redovisas för fritid- och 

kulturnämnden senast i maj 2016.       
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Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen vara besvarad med stöd av fritid- och kulturnämndens yttrande på 

återremiss 2015 § 171 och ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att i 

samverkan med båtföreningarna ta fram en ”Skärgårdsplan” inför sommaren 

2016.          

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Erik Ohlsson (V) och Claes Diurhuus-

Gundersen (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad med stöd av 

fritid- och kulturnämndens yttrande på återremiss 2015 § 171 och ge fritid- 

och kulturförvaltningen i uppdrag att i samverkan med båtföreningarna ta 

fram en ”Skärgårdsplan” inför sommaren 2016. 

________________ 

Exp: 

Roger Gardell 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 92 Dnr 2015-000400 109 

Besvarande av medborgarförslag från Christine 
Johansson angående ny skylt vid Bäckahästens 
uppställningsplats i Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag från Christine Johansson angående önskemål om ny skylt 

vid Bäckahästen där dess ursprung och konstnär förtydligas.      

Bedömning 

En begäran om yttrande på Christine Johanssons medborgarförslag skickades 

till tekniska förvaltningen och till infoenheten.  

Inkomna yttranden:  

Tekniska förvaltningen anser att efterfrågad skylt är positiv för både 

Bäckahästen som konstverk samt för Brunnsparken i stort som besöksmål. 

Infoenheten alternativt kultur- och fritidsförvaltningen bör tilldelas 

uppdraget att i enlighet med gällande bestämmelser inom kulturreservatet 

Ronneby Brunnspark ta fram förslag på utförande samt efter samråd med 

tekniska förvaltningen äska medel för genomförande. 

Infoenheten ställer sig positiva till tekniska förvaltningens förslag.      

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 

medborgarförslaget.  

Fritid- och kulturnämnden ges i uppdrag att i enlighet med bestämmelser 

inom kulturreservatet Ronneby Brunnspark och i samråd med tekniska 

förvaltningen ta fram förslag på utförande. 

Kostnader för skyltningen ska hanteras inom befintlig ram.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

Fritid- och kulturnämnden ges i uppdrag att i enlighet med bestämmelser 

inom kulturreservatet Ronneby Brunnspark och i samråd med tekniska 

förvaltningen ta fram förslag på utförande. 

Kostnader för skyltningen ska hanteras inom befintlig ram. 
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________________ 

Exp: 

Christine Johansson 

Fritid- och kulturnämnden 

Tekniska förvaltningen 
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§ 93 Dnr 2015-000213 732 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt  
4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f § 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 

 

Sammanfattning  

 Äldrenämnden § 9/2016: 

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

fyra att rapportera till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).       

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 94 Dnr 2016-000064 041 

Investeringsbudget 2016, Ronnebyhus 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2016 omsluter 33,3 mnkr. 

Indelat i kategorirelaterade åtgärder investeras det 17,3 mnkr i bygg, 9,5 

mnkr i energieffektivisering samt 6,5 mnkr i brandskydd. 

De största enskilda åtgärderna är: 

- ombyggnad folktandvård till gruppboende Kallingetorg, 3 mnkr 

- installation sprinkler och kök på Olsgården, 6,5 mnkr 

- primäranslutningar fjärrvärme på Lindvägen, 4,5 mnkr 

- installation FTX Vällarevägen 4, 6 och 8,5 mnkr 

- badrumsrenovering Espedalen 45 st. 5,6 mnkr 

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2016.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S) och Erik Ohlsson (V).  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner AB Ronnebyhus investeringsbudget för 

2016.   

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus 

Ekonomienheten 
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§ 95 Dnr 2016-000115 253 

Avyttring av fastighet Backaryd 1:81 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus § 8/2016: 

 

Avyttring av fastigheten Backaryd 1:81  

Föreligger ett aktuellt anbud på fastigheten Backaryd 1:81 på Kapellvägen 

12 i Backaryd och bilagd tjänsteskrivelse. 

 

Styrelsen beslöt 

 

att föreslå Kommunfullmäktige godkänna att AB Ronnebyhus avyttrar 

fastigheten Backaryd 1:81 på sätt som redovisats 

 

att uppdra åt VD och Ordförande att genomföra försäljningen om 

kommunfullmäktige godkänner den, samt 

 

att i samband med årsredovisning informera om hur försäljningen utfallit   

 

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige godkänna att AB 

Ronnebyhus avyttrar fastigheten Backaryd 1:81 på sätt som redovisats.      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Malin Norfall (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås.      

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Malin Norfall (S) förslag. 
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Omröstningsresultat 

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

tjugosex (26) ja-röster, tjugotvå (22) nej-röster och en (1) är frånvarande.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att AB Ronnebyhus avyttrar 

fastigheten Backaryd 1:81 på sätt som redovisats. 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus 
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§ 96 Dnr 2016-000059 042 

Kompletteringsbudget 2016 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och 

exploateringsutgifter avser överföring/reglering av investeringsmedel mellan 

budgetåren. 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommun-interna budgetmedel. 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning (tkr)      

Äskanden Drift Exploatering Investering Total 

(tkr) 

Kommunstyrelsen     

KS/KLF./Enheten för 

samordning, utveckling, 

sekretariat 

500 8 974 698 10 172 

KS/KLF/Kommunikations-

enheten 

  130 130 

KS/KLF/Personalenheten   250 250 

KS/Teknisk förvaltning   44 208 44 208 

KS Totalt 500 8 974 45 286 54 760 

     

Miljö- o byggnadsnämnd  771 241 1 012 

Fritid- och kulturnämnd 250  6 382 6 632 

Äldrenämnd   1 391 1 391 

Socialnämnd   883 883 

     

Totalsumma (tkr) 750 9 745 54 183 64 678 

 

Bedömning 

Kompletteringsäskandena till 2016 enligt ovan. För detaljer och motivering, 

se bilagor (bifogas inte kommunfullmäktiges protokoll). 

Fritid- och kulturnämndens driftäskande avser en utredning om 

kulturlokaler. Nämndens ekonomiska utfall 2015 var negativt, dvs att 

medlen är förbrukade. Det finns därmed inga driftmedel att äska över till 

2016.       

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  
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- att avslå anhållan från Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

samt Fritid- och kulturnämnden om att kompletteringsbudgetera driftmedel. 

- att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 9 745 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. 

- att kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 54 183 tkr i enlighet 

med lämnade förslag. 

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

- att avslå anhållan från enheten för samordning, utveckling och 

sekretariat samt fritid- och kulturnämnden om att 

kompletteringsbudgetera driftmedel. 

- att kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 9 745 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. 

- att kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 54 183 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

SUS-enheten 

Fritid- och kulturnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 97 Dnr 2016-000057 040 

Information om kommunens krediter 2015-12-31 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.       

Bedömning 

Av finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bolagens 

krediter.  

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december 2015 till 369 (411) 

mkr. Värde inom parantes avser per 31/12 2014. 63 (48) % av kommunens 

lånestock om 614 (627) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 63 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

Den högre andelen lån som har förfall inom 12 månader innebär en något 

större exponering mot osäkerhet i marknaden, om det finns tillgängligt 

kapital. Bedömningen är dock att det under det kommande året kommer att 

finnas kapital både för att omsätta lån och för eventuell nyupplåning. Vid 

kommande låneupphandlingar ska dock förfallotidpunkterna planeras så att 

inte mer än ½ av låneportföljen har förfall under ett enskilt år.   

Genomsnittlig kostnadsränta för 2015 uppgick till 1,1 % (1,9 %). 

Riksbankens styrränta låg per 2015-12-31 på -0,35 % (0,00 %). Efter nytt 

beslut ligger reporäntan på -0,50 % från och med 2016-02-17. 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.       

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige      
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 98 Dnr 2015-000635 042 

Omprioriterad investeringsplan 2016-2019 

 

Sammanfattning  

I budget 2016-2017 lämnar kommunfullmäktige ett uppdrag ”att ge 

Kommunstyrelsen i uppdrag att till Kommunfullmäktige i maj-2016 

presentera ett förslag på en investeringsplan t. o m 2019 som bedöms vara 

genomförbar”. De förslag som kommit fram har fokus på år 2016.       

Bedömning 

Totalt har inkommit förslag om att befintlig investeringsplan 2016 reduceras 

med 17,1 mkr, se tabell.      

 

Tekniska förvaltningen har lämnat förslag på reviderad investeringsbudget. 

De två enhetschefer på kommunledningsförvaltningen som har 

investeringsbudget 2016, har meddelat att man anser sig behöva tilldelade 

medel. 

Fritids- och kulturnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden har 

behandlat ärendet i nämnd. Äldrenämnden har inte behandlat frågan. För 

förslag i detalj och ärendenas behandling i nämnd, se bilagor (bifogas inte 

kommunfullmäktiges protokoll).   

Kapitalkostnaderna i budget 2016 ligger fast. Budgetberedningen kommer 

inför budget 2017 att åter pröva kommande års investeringsplaner. 

Kapitalkostnaderna räknas om inför år 2017. 

 

Sammanställning över förslag till revidering av investeringar 2016

Nämnd/förvaltning

Totala investeringar 

2016 enligt budget

Totala investeringar 

2016 enl förslag till 

revidering Förändring

KS/Kommunledningsförvaltningen 1 650 tkr 1 650 tkr 0 tkr

KS/Tekniska förvaltningen 90 975 tkr 73 915 tkr -17 060 tkr

Miljö- och byggnadsnämnden 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Fritids och kulturnämnden (§5) 6 520 tkr 6 520 tkr 0 tkr

Utbildningsnämnden (§2) 11 730 tkr 11 730 tkr 0 tkr

Äldrenämnden (ej besvarat) 3 460 tkr 3 460 tkr 0 tkr

Socialnämnden (§6) 275 tkr 275 tkr 0 tkr

Totalt 114 610 tkr 97 550 tkr -17 060 tkr
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Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

revidera investeringsplanen för år 2016-2019 enligt förslag innebärande att 

investeringsplanen minskas med 17 060 tkr år 2016. För planåren 2017-2019 

ska budgetberedningen pröva investeringsplanen i samband med höstens 

beredning. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att 

revidera investeringsplanen för åren 2016-2019 enligt förslag med justering 

på -150 tkr för utbildningsnämnden innebärande att investeringsplanen 

minskas med 18 210 tkr år 2016. För planåren 2017-2019 ska 

budgetberedningen pröva investeringsplanen i samband med höstens 

beredning.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar revidera investeringsplanen för åren 2016-

2019 enligt förslag med justering på -150 tkr för utbildningsnämnden 

innebärande att investeringsplanen minskas med 18 210 tkr år 2016. För 

planåren 2017-2019 ska budgetberedningen pröva investeringsplanen i 

samband med höstens beredning. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 99 Dnr 2015-000230 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut 2015 enligt 9 § 
och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade  

 

Sammanfattning  

Socialnämnden § 17/2016: 

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

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till visa funktionshindrade, fjärde 

kvartalet redovisas för ledamöterna.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen till 

protokollet.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 100 Dnr 2015-000522 049 

Socialnämndens anhållan om medel till en 
försörjningsstödshandläggartjänst 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden § 332/2015: 

Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fått medel från balanskonto 

600 till en socialsekreterartjänst för handläggning av försörjningsstöd till 

nyanlända. Från tidig vår 2015 har det varit ett stadigvarande tryck i intaget 

av nya ärenden till mottagningen på Vuxenenhetens Försörjningsgrupp. Av 

de ärende som kommer in till mottagningen är en stor del ärende avseende 

nyanlända 

Det kraftigt ökade antalet försörjningsstödsärenden gällande nyanlända har 

lett till en orimlig arbetssituation och påverkat kvalitén i handläggningen. 

Ökningen av antalet ärende kan helt och hållet hänföras till ett ökat antal 

nyanlända. Det är därför rimligt att personalförstärkningen bekostas av det 

schablonbidrag som kommunen får för alla nyanlända.  

Bedömning 

Det kraftigt ökade antalet försörjningsstödsärenden gällande nyanlända har 

lett till en orimlig arbetssituation och påverkat kvalitén i handläggningen. 

För att få en rimlig arbetssituation och kunna hantera ärenden på ett effektivt 

och rättssäkert sätt behöver Vuxenenhetens Försörjningsgrupp förstärka 

bemanningen.  

Ökningen av antalet ärende kan helt och hållet hänföras till ett ökat antal 

nyanlända. Det är därför rimligt att personal-förstärkningen bekostas av det 

schablonbidrag som kommunen får för alla nyanlända.  

Socialförvaltningen handlägger ärenden avseende försörjnings-stöd till 

nyanlända flyktingar. Personer betraktas som nyanlända det år de fick 

permanent uppehållstillstånd och ytterligare tre år. Kostnaden för eventuellt 

försörjningsstöd under den perioden bekostas i Ronneby av 

Kommunledningsförvaltningen via balanskonto 600.  

Bakgrund  

Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka fått medel från balanskonto 

600 till en socialsekreterare tjänst för handläggning av försörjningsstöd till 

nyanlända.  
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Nyanlända ska i huvudsak ska få sin försörjning via deltagande i sk 

etableringsinsatser från AF. Deltagare i etableringsinsatser får sk 

etableringsersättning som ska täcka försörjningsbehovet. 

Nuläge 

Från tidig vår 2015 har det varit ett stadigvarande tryck i intaget av nya 

ärenden till mottagningen på Vuxenenhetens Försörjningsgrupp. Av de 

ärende som kommer in till mottagningen är en stor del ärende avseende 

nyanlända. Under perioden jan tom aug 2015 öppnades 558 ärenden varav 

241 ärenden avseende nyanlända. Under samma period 2014 öppnades totalt 

382 ärenden varav 86 ärenden avsåg nyanlända. I stort sett hela ökningen 

mellan 2014 och 2015 består av nyanlända. 

De flesta ärenden är nyanlända som ligger i det sk ”Glappet”. ”Glappet” 

innebär att ett hushåll beviljats uppehållstillstånd men att deras etablerings-

ersättning samt övriga socialförsäkringsbidrag inte kommit igång och att de 

under denna period behöver sin försörjning tillgodosedd på annat sätt genom 

ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Tanken är att dessa ärenden inom 

några månader ska vara självförsörjande genom egna inkomster men då 

många av familjerna är stora samt att utbetalningarna av etablerings-

ersättning/socialförsäkringsbidrag dröjer klarar de sig inte utan 

kompletterande bidrag från Socialtjänsten. Antalet pågående ärenden 

avseende nyanlända har ökat kraftigt. Under perioden jan tom aug 2015 

fanns det totalt 1137 ärenden varav 384 avsåg nyanlända. Under samma 

period 2014 fanns det 923 ärenden varav 125 avsåg nyanlända. Hela 

ökningen beror på ett ökat antal nyanlända. 

Flertalet ärenden avseende nyanlända handläggs i Mottagningen som består 

av 4 tjänster. Handläggarna i mottagningsgruppen har under lång tid haft en 

orimligt hög arbetsbelastning vilket påverkat kvalitén på det arbete som de 

utför. Tanken är att mottagningen ska göra en grundutredning samt träffa alla 

nya ärenden inför varje ny ansökan för att snabbt kunna lotsa dem vidare 

mot självförsörjning/annan ersättning. I dagsläget hinner de inte träffa mer 

än ett mindre del av de nya ärende för information kring ekonomiskt 

bistånd/försörjningsstöd. Övriga klienter lämnar in sin ansökan och får den 

handlagd och bedömd utan besök. I praktiken innebär detta att handläggarna 

inte kommer igång med en planering för sina klienter vilket skulle kunna 

leda till att de stannar längre i ett bidragsberoende än nödvändigt.  

 

Kostnad 

Kostnaden för en socialsekreterartjänst beräknas till 550 tkr.       
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Socialnämndens beslut 2015-09-29 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar att från medel för 

flyktingmottagningen bekosta en handläggartjänst. 

 

Efter att kommunstyrelsen 2015-11-03 beslutat om återremiss lämnar 

socialnämnden i protokoll 2016-01-26, § 13, svar genom en redovisning av 

SSBTEK och dess effekter och vidhåller sin anhållan om medel för att 

bekosta en handläggartjänst. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige bevilja 

socialnämnden ett tilläggsanslag på 320 tkr för 7 månaders anställning av en 

försörjningsstödshandläggare. 

Medel tas från det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande.               

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag på 320 tkr för 

7 månaders anställning av en försörjningsstödshandläggare. 

Medel tas från det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 101 Dnr 2012-000396 214 

Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 m.fl. 
(Hulta Förskola) 

 

Sammanfattning  

Adress: Brunkullavägen 

Miljö- och Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ändring av detaljplan 

för del av Hulta 2:115, kv Eternellen mm i Ronneby. 

Samtliga handlingarna finns på följande länk:  

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-

detaljplaner/hulta-forskola/ 

Bedömning 

Planförslaget innebär att prickmark/u-område inom en mindre del av 

gällande plan upphävs så att den nya placeringen av förskola kan medges. 

Planen är utställd på samråd under tiden 19 februari tom 11 mars. 

Planförslaget bedrivs enligt standard planförfarande. Miljö- och 

byggnadsnämnden kan anta planförslaget i april 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot förslaget.  

Kommunfullmäktige förslås besluta att uppdra åt miljö- och 

byggnadsnämnden att anta planen.  

Beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att anta 

planen. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Stadsarkitekten 
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§ 102 Dnr 2015-000156 012 

IT-strategi och strategi för hållbar IT 

 

Sammanfattning  

På kommunfullmäktiges möte 2013-02-28 beslutades att Ronneby kommun 

ska utveckla en strategi för grön IT senare benämnt Strategi för hållbar IT. 

Ny strategi har utarbetats samt varit på remiss till samtliga nämnder och 

styrelser. 

Befintlig IT-strategi/e-strategi har även omarbetats i syfte att möta dagens 

behov och arbetssätt samt anpassats till strategin för hållbar IT.  

Bedömning 

Grön och hållbar IT är ett område som spänner över samtliga kommunala 

verksamheter inkl. de kommunala bolagen. För att få bra kvalitet i 

genomlysningen har det varit viktigt med deltagare från olika verksamheter 

både för att kunna ge ett bra underlag men även för att skapa en bred 

förståelse och förankring för arbetet inom kommunen. 

It-företaget Advania har genomfört genomlysningen samt tagit fram en 

handlingsplan. Analysmodellen som använts har varit GITaudit 2.0. 

Resultatet av arbetet utmynnade i en rapport som TCO Development stå 

bakom och som i dag är svensk standard (SS 895400). Med GITaudit som 

grund utarbetades en strategi för hållbar IT med tillhörande handlingsplan. 

Handlingsplanen skall revideras årligen och föreslås beslutas av 

kommunstyrelsen. 

Befintlig IT-strategi/e-strategi, antagen av kommunfullmäktige 2008-02-06, 

inte är anpassad till intentionerna i strategin för hållbar IT eller nuvarande 

arbetssätt. Ny IT-strategi har därför framtagits för att möta dagens behov och 

arbetssätt.   

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan Hållbar IT. 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

- att anta Strategi för Hållbar IT i Ronneby kommunkoncern. 

- att anta ny IT-strategi Ronneby Kommunkoncern.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar  

- Strategi för hållbar IT i Ronneby kommunkoncern, samt 

- ny IT-strategi Ronneby kommunkoncern. 

________________ 

Exp: 

Kommunikationsenheten 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 2016-000186 119 

Anmälan av motion från Sverigedemokraterna 
angående kamerabevakning i centrum 

 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har, genom kommunfullmäktigeledamot Christer 

Leksell (SD), gett in en motion angående kamerabevakning i centrum: 

 

Otryggheten i Ronneby upplevs av många som ett stort ökande problem. 

Även om polisen pratar om att antalet brott har minskat, så är nog inte detta 

hela sanningen. En bidragande orsak till minskningen av anmälda brott är 

säkert att det känns meningslöst att sitta i en telefonkô i 2 timmar för att 

anmäla ett brott som med största sannorlikhet inte kommer att utredas. 

Helgen 11-13 mars stals ett stort antal cyklar i Ronneby, bl.a 5 el-cyklar. Det 

är många cykelstölder som äger rum runt stationen där en massa cyklar 

parkeras av folk som pendlar. 

 

Centrum runt torget upplevs av många så stökigt och oroligt att de drar sig 

för att passera där kvällar och nätter. Nog borde väl allmänhetens rätt till 

säkerhet och att få ha sina tillhörigheter ifred, klassas högre än motiveringen 

att man inte får kränka den enskildes integritet. Har man "rent mjöl i påsen" 

har man säkert inget emot kamerabevakning. 

 

Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att: 

 

Ronneby kommun sätter upp kamerabevakning runt stationen och vid torget.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Leksell (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr 2016-000187 119 

Anmälan av motion från Sverigedemokraterna 
angående nattvandring "Politiker på stan" 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har, genom kommunfullmäktigeledamot Christer 

Leksell (SD), lämnat följande motion angående nattvandring "Politiker på 

stan": 

 

Nattvandring är en viktig del i arbetet att få till ett lugnare centrum. 

Vuxna personer kvälls- och nattetid får ungdomar att känna sig tryggare. 

Utanförskapets kostnad per årskull i Ronneby är 595.000.000 sek. 

I år börjar 316 sexåringar grundskolan i Ronneby. Enligt statistiken hamnar 

40 av dem utanför samhället senare i livet. Titta på beloppet ovan. Så mycket 

har utanförskapet kostat Ronneby när de 40 barnen fyllt 65 år. Och då finns 

inte den största kostnaden med - den som de drabbade får betala. 

Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet. 

Ett flertal föreningar har redan anmält sig att börja nattvandra i Ronneby, 

men fler behövs. 

 

Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att: 

 

Även vi politiker drar vårt strå till stacken genom att starta "Politiker på 

stan". 

 

Meningen är inte att vi ska starta någon ny organisation utan att vi ställer upp 

och nattvandrar inom den befintliga nattvandringen som redan finns i Ronneby. 

Vi tycker inte att det är lämpligt att enskilda partier sätter upp sig och 

nattvandrar, men om vi kunde slå oss ihop så att någon representant för varje 

parti bildade en grupp som anmäler sig att nattvandra.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Leksell (SD) och Kenneth Michaelsson (C). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remitterar motionen till kommunstyrelsen, 

brottsförebyggande rådet för vidare hantering. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Brottsförebyggande rådet 
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§ 105 Dnr 2016-000180 101 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamoten 
Ola Robertsson (S) angående fria surfzoner 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamoten Ola Robertsson (S) har lämnat följande 

motion angående fria surfzoner: 

Fria surfzoner ár en naturlig del i ett modernt samhälle. Tillgången till 

internet är en fråga om demokrati. l ett öppet samhälle ska alla kunna sprida 

och ta till sig information. Ingen människa ska på grund av sin ekonomiska 

situation stängas ute. Men i Ronneby kommun saknas idag fria surfzoner på 

offentliga platser. 

Det en fråga om service och välkomnande. Ett öppet wifi innebär i de flesta 

fallen en snabbare uppkomling samtidigt som man kan undvika avgifter för 

datatrafik. Vilket också är viktigt för att turister ska känna sig välkomna i 

Ronneby. 

Genom att erbjuda fria surfzoner på icke-kommersiella mötesplatser så som 

torg, turistbyråer, idrottshallar, parker m.m skapas ett öppnare och mer 

välkomnande samhälle. 

 

Därför vill jag 

- att det inrättas öppna surfzoner där människor träffas runt om i kommunen.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 106 Dnr 2016-000209 014 

Anmälan av motion från Vänsterpartiet om avgiftsfri 
kollektivtrafik 

 

Sammanfattning  

Vänsterpartiet har, genom kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin (V) 

Angela Leyton (V) och Erik Ohlsson, lämnat in följande motion om 

avgiftsfri kollektivtrafik: 

Ett flertal kommuner har tagit beslut om avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns 

många bra skäl till att låta kollektivtrafiken vara kostnadsfri för alla. 

 Miljöskäl - kostnadsskäl gör att fler lämnar bilen och åker kollektivt. 

Minskat utsläpp och slitage på vägarna.  

 Utveckling av landsbygden - när fler åker kollektivt ökar behovet av 

fler turer vilket leder till att man kan bo i ytterområden och ändå ta 

del av centralortens utbud av service, handel, kultur, idrott med mera. 

 Ökad tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser - minskat 

bilberoende för personer som lever i tätorter. 

 Genusperspektiv - det finns statistik som visar att det ofta är mannen 

som mest använder familjens bil. Med satsning på kollektivtrafiken 

gynnar det kvinnors resande. 

 Ökad attraktionskraft - en väl utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik 

kan bidra till ökad inflyttning till vår kommun samt stärka 

besöksnäringen. 

 Ekonomiskt - minskat behov av upphandling av skolskjutsar. Det har 

ipraktiken även visat sig att behovet av färdtjänst minskar. 

 Socialt - äldre tar sig ut oftare och knyter sociala kontakter och håller 

sig därigenom friskare. 

 

Vi yrkar därför: 

att Ronneby kommun utreder förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik 

inom kommunen. 

 

Utredningen bör belysa, utöver de aspekter som nämns i motionen, för- och 

nackdelar som avgiftsfri kollektivtrafik skulle innebära.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 
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________________ 
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§ 107 Dnr 2016-000184 101 

Upphävande av beslut 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson redogör för de rättsliga 

förutsättningarna avseende ärendena §§ 107-154 och lämnar följande 

beslutsförslag. 

 

Bevis om justering av protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden i 

september, oktober och november 2015 samt i januari 2016, har tagits bort 

från kommunens anslagstavla före det att tiden för överklagande enligt 

kommunallagens bestämmelser har löpt ut.  

  

Har ett anslag om protokolljustering tagits ner för tidigt vinner i protokollet 

redovisade beslut inte laga kraft, vilket innebär att klagotiden inte begränsas, 

10 kap. 6 § kommunallagen (1991:900). Om detta inträffat kan fullmäktige 

eller nämnden upphäva sitt beslut och fatta ett nytt beslut med samma 

innebörd. Det förnyade beslutet vinner i sin tur laga kraft under förutsättning 

att bevis om justering anslås under hela den lagstadgade tiden.   

      

Bedömning 

De beslut kommunfullmäktige fattat vid de aktuella sammanträdena, där det 

är av betydelse att besluten vinner laga kraft, föreslås upphävas och tas på 

nytt, se bifogad sammanställning. 

 

Upphävande av besluten tas som ett samlingsbeslut medan de förnyade 

besluten tas som enskilda ärendepunkter. 

 

Upphävande av fullmäktiges beslut om budget, skattesats och taxor, se dnr 

KS 2014/189.          

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige upphäver följande beslut: 

 

- kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, §§ 229-240, 

- kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, §§ 271-276, 282, 285 och 287, 

- kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, §§ 300, 302, 303, 307-311 och 313, 

samt 

- kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, §§ 19, 21, 22 och 24-31. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Erik Olsson (V), 

Peter Bowin (V) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar att ärendet ska tas upp till 

behandling utan föregående beredning. 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till beslutsförslaget med 

ändringen att i fråga om kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29 ska §§ 229 

och 231-240 upphävas.  

Propositionsordning 1 

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

om behandling av ärendet utan föregående beredning, bifall mot avslag, och 

finner att kommunfullmäktige enhälligt bifaller detsamma.   

Propositionsordning 2 

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

avseende besluten fattade 2015-09-24, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige enhälligt bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

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

avseende besluten fattade 2015-10-29, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige enhälligt bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 

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

avseende besluten fattade 2015-11-26, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige enhälligt bifaller detsamma. 

Propositionsordning 5 

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

avseende besluten fattade 2016-01-28, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige enhälligt bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras utan föregående 

beredning. 

Kommunfullmäktige upphäver följande beslut (se bilaga D): 

 

- kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, §§ 229 och 231-240, 

- kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, §§ 271-276, 282, 285 och 287, 
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- kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, §§ 300, 302, 303, 307-311 och 313, 

samt 

- kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, §§ 19, 21, 22 och 24-31. 

________________    
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§ 108 Dnr 2016-000189 101 

Upphävande av beslut avseende budget, skattesats 
och taxor 

 

Sammanfattning  

 Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag.  

Bevis om justering av protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden i 

september, oktober och november 2015 samt i januari 2016, har tagits bort 

från kommunens anslagstavla före det att tiden för överklagande enligt 

kommunallagens regler har löpt ut.  

Har ett anslag om protokolljustering tagits ner för tidigt vinner i protokollet 

redovisade beslut inte laga kraft, vilket innebär att klagotiden inte begränsas, 

10 kap. 6 § kommunallagen (1991:900). Om detta inträffat kan fullmäktige 

eller nämnden upphäva sitt beslut och fatta ett nytt beslut med samma 

innebörd. Det förnyade beslutet vinner i sin tur laga kraft under förutsättning 

att bevis om justering anslås under hela den lagstadgade tiden.    

Bedömning 

 De beslut kommunfullmäktige fattat vid de aktuella sammanträdena, där det 

är av betydelse att besluten vinner laga kraft, föreslås upphävas och tas på 

nytt, se dnr KS 2014/184. 

När det gäller beslut vid de aktuella sammanträdena som avser budget, 

skattesats och taxor (se bilaga E; i det omedelbart justerade protokollet 

bilaga B), bör beslut om upphävande och förnyade beslut justeras 

omedelbart. Upphävande av dessa beslut tas som ett särskilt samlingsbeslut 

medan de förnyade besluten tas som enskilda ärendepunkter.   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras utan föregående 

beredning. 

Kommunfullmäktige upphäver följande beslut (se bilaga E; i det omedelbart 

justerade protokollet bilaga B): 

- kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, §§ 270, 

- kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, §§ 294, 295 och 312, samt 

- kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, §§ 3.  

 

Kommunfullmäktige förklarar beslutet omedelbart justerat.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Olsson (V). 

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar att ärendet ska tas upp till 

behandling utan föregående beredning. 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till beslutsförslaget.     

Propositionsordning 1 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige enhälligt 

bifaller detsamma.   

Propositionsordning 2 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige enhälligt 

bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet ska tas upp till behandling 

utan föregående beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att upphäva följande beslut  

(se bilaga E; i det omedelbart justerade protokollet bilaga B): 

- kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, §§ 270, 

- kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, §§ 294, 295 och 312, samt 

kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, §§ 3. 

 

Kommunfullmäktige förklarar beslutet omedelbart justerat. 

________________ 
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§ 109 Dnr 2015-000491 041 

Budget 2016-2017 plan 2018-2019 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag.  

Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2016-2017 och plan för  

2018-2019 m.fl. beslut föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 108.  

Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 294, dnr KS 2015/491 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 108, dnr KS 2016/189   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2016 ska 

vara 0,35 %. I övrigt hänvisas till ”Borgenspolicy för Ronneby 

kommun”  

- från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 0 tkr år 2016, 10 

540 tkr år 2017, 19 040 tkr år 2018 och år 2019, till de centrala 

kontona (finansieringskonton), enligt bifogat förslag 

- fastställa drift- och investeringsbudget 2016-2017, plan 2018-2019 i 

enlighet med fullmäktiges beslut 2015-10-26, § 294 bilaga 1 

- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2016 med 

totalt 75 mkr 

- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2016  

- investeringsbudgeten för reservkraft Knut Hahn ändras från 1,6 

miljoner till 2,4 miljoner kronor på sidan 35 i dokumentet Budget 

2016-2017, Plan 2018-2019 

- uppdra till nämnderna att utefter visionen, de strategiska 

målområdena och dess indikatorer utarbeta nämndsmål inför 2016 års 

budgetarbete, samt  
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- uppdra till kommunens kvalitetsgrupp, som består av 

kvalitetssamordnare eller dylikt på förvaltningar och bolag samt 

verksamhetsutvecklare, utredare och kommundirektör, att till 

Kommunstyrelsen, senast i juni 2016, redovisa hur måluppföljning 

och analys enligt kommunens styrmodell är tänkt att fungera på ett 

strukturerat och effektivt sätt. 

- att förklara beslutet omedelbart justerat. 

Yrkanden 

 Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Sune 

Håkansson (RP), Willy Persson (KD), Anna Carlbrant (RP) Nicolas Westrup 

(SD) m. fl. yrkar bifall till beslutsförslaget. 

 Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP) m. fl. yrkar att 

beslut fattas i enlighet med det förslag som lades fram av 

Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet de Gröna vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26, § 294: 

“Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), 

Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S), Jan-Eric 

Wildros (S), Bo Johansson (S) och Erik Ohlson (V) yrkar bifall 

till Röd/Grön budget avseende den tredje strecksatsen från 

kommunstyrelsens förslag, samt textmassan på sidorna 3-8 och 

konsekvensändring i resterande delar av dokumentet.”     

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer yrkandena mot varandra och 

finner att kommunfullmäktige bifaller Roger Fredrikssons (M) yrkande.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2016 ska 

vara 0,35 %. I övrigt hänvisas till ”Borgenspolicy för Ronneby 

kommun”  

- från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 0 tkr år 2016, 10 

540 tkr år 2017, 19 040 tkr år 2018 och år 2019, till de centrala 

kontona (finansieringskonton), enligt bifogat förslag 

- fastställa drift- och investeringsbudget 2016-2017, plan 2018-2019 i 

enlighet med fullmäktiges beslut 2015-10-26, § 294 bilaga 1 

- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2016 med 

totalt 75 mkr 
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- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2016  

- investeringsbudgeten för reservkraft Knut Hahn ändras från 1,6 

miljoner till 2,4 miljoner kronor på sidan 35 i dokumentet Budget 

2016-2017, Plan 2018-2019 

- uppdra till nämnderna att utefter visionen, de strategiska 

målområdena och dess indikatorer utarbeta nämndsmål inför 2016 års 

budgetarbete, samt  

- uppdra till kommunens kvalitetsgrupp, som består av 

kvalitetssamordnare eller dylikt på förvaltningar och bolag samt 

verksamhetsutvecklare, utredare och kommundirektör, att till 

Kommunstyrelsen, senast i juni 2016, redovisa hur måluppföljning 

och analys enligt kommunens styrmodell är tänkt att fungera på ett 

strukturerat och effektivt sätt. 

- att förklara beslutet omedelbart justerat. 

Reservation 

 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna reserverar sig 

mot beslutet i enlighet med sin reservation mot kommunfullmäktiges beslut 

2015-11-26, § 294.     

________________ 

Exp:  

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar 
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§ 110 Dnr 2015-000490 042 

Skattesats år 2016 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag.  

Kommunfullmäktiges beslut om skattesats för år 2016 föreslås upphävas, se 

dagens sammanträde § 108. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i 

ärendet. 

Underlag  

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 295, dnr KS 2015/490 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 108, dnr KS 2016/189    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2016, d.v.s. oförändrat från 

2015, samt 

- att förklara beslutet omedelbart justerat.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till beslutsförslaget.      

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2016, d.v.s. oförändrat från 

2015, samt 

- att förklara beslutet omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar 
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§ 111 Dnr 2015-000603 170 

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

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om taxor för tillsyner och tillstånd år 2016 för 

Räddningstjänsten Östra Blekinge föreslås upphävas, se dagens 

sammanträde § 108. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 3, dnr KS 2015/603  

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 108, dnr KS 2016/189    

Förslag till 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 31 mars 

2016, 

- att fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt 

lagom skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den  

31 mars 2016, samt 

- att förklara beslutet omedelbart justerat.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.        

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 31 mars 

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

lagom skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den  

31 mars 2016, samt 

- att förklara beslutet omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
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§ 112 Dnr 2015-000527 346 

Förslag till beslut om taxa och investeringsbudget för 
Elnät, VA och renhållningen inom Ronneby Miljö och 
Teknik AB samt investeringsbudget för Ronneby 
Miljöteknik Energi AB 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om taxa och investeringsbudget för Elnät, VA 

och renhållningen inom Ronneby Miljö och Teknik AB samt 

investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi AB föreslås upphävas, 

se dagens sammanträde § 108.  Med anledning härav ska förnyade beslut 

fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 312, dnr KS 2015/527 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 108, dnr KS 2016/189     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

- följande taxor för 2016: 

a) Elnät - ingen taxehöjning i förhållande till 2015 års taxor, 

b) Vatten och avlopp - ingen taxehöjning i förhållande till 2015 års taxor, 

c) Renhållning - för fraktionerna Osorterat och Latrin höjs taxorna med 20 % 

i förhållande till 2015 års taxor. Övriga renhållningstaxor – ingen 

taxehöjning i förhållande till 2015 års taxor. 

 

- enligt föreslagen investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik 

AB för 2016-2025 

- enligt föreslagen investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi 

AB för 2016 

- att samtliga taxor ska gälla från och med den 31 mars 2016 

- att förklara beslutet omedelbart justerat.    
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Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut med 

ändringen att andra strecksatsen ska omfatta investeringsbudget för 2016.       

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.        

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

- följande taxor för 2016: 

a) Elnät - ingen taxehöjning i förhållande till 2015 års taxor, 

b) Vatten och avlopp - ingen taxehöjning i förhållande till 2015 års taxor, 

c) Renhållning - för fraktionerna Osorterat och Latrin höjs taxorna med 20 % 

i förhållande till 2015 års taxor. Övriga renhållningstaxor – ingen 

taxehöjning i förhållande till 2015 års taxor. 

 

- enligt föreslagen investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik 

AB för 2016 

- enligt föreslagen investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi 

AB för 2016 

- att samtliga taxor ska gälla från och med den 31 mars 2016 

att förklara beslutet omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö och Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 
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§ 113 Dnr 2015-000420 376 

Fjärrvärmetaxa för 2016 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om fjärrvärmetaxa för 2016 föreslås upphävas, 

se dagens sammanträde § 108.  Med anledning härav ska förnyat beslut 

fattas i ärendet.     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar   

- om oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016 

- att beslutet ska gälla från och med den 31 mars 2016, samt 

- att förklara beslutet omedelbart justerat.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.    

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

- om oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016 

- att beslutet ska gälla från och med den 31 mars 2016, samt 

att förklara beslutet omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 114 Dnr 2015-000360 731 

Servicebostad till vissa funktionshindrade samt 
äskande av medel till installation av sprinklersystem 
och automatiskt brandlarm 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om bl. a. servicebostad till vissa 

funktionshindrade föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med 

anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 229, dnr KS 2015/360 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- teckna ett 5-årigt hyresavtal, för hela byggnaden, med 

Blekingebostäder AB, 

- kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), undertecknar 

bifogad avsiktsförklaring, 

- för 2015 anslå medel på 600 tkr för installation av sprinklersystem 

och automatiskt brandlarm och att detta finansieras via extern 

upplåning.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- teckna ett 5-årigt hyresavtal, för hela byggnaden, med 

Blekingebostäder AB, 

- kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson (M), undertecknar 

bifogad avsiktsförklaring, 
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- för 2015 anslå medel på 600 tkr för installation av sprinklersystem 

och automatiskt brandlarm och att detta finansieras via extern 

upplåning. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 115 Dnr 2015-000221 214 

Ändring av Detaljplan för Väbynäsområdet 

 

Sammanfattning  

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  

________________ 
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§ 116 Dnr 2015-000222 299 

Kvalitetssäkring av köksutredningen 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut med anledning av genomförd kvalitetssäkring 

av köksutredningen föreslås upphävas, se tjänsteskrivelse dagens 

sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 231, dnr KS 2015/222 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Saxemaraskolans köksombyggnad flyttas 

till 2019.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Saxemaraskolans köksombyggnad flyttas 

till 2019. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 117 Dnr 2015-000389 000 

Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 

föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska 

förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 232, dnr KS 2015/389 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun 

önskar betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta 

insatsnivån på 900 kronor per invånare per 1/1 2015 

- för 2015 anslå 10 375 630 kronor att efter anfordran utbetalas som 

andelskapital 

- finansiering sker genom eget kapital.  

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.       

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- meddela Kommuninvest ekonomisk förening att Ronneby kommun 

önskar betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta 

insatsnivån på 900 kronor per invånare per 1/1 2015 

- för 2015 anslå 10 375 630 kronor att efter anfordran utbetalas som 

andelskapital 

- finansiering sker genom eget kapital. 
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________________ 

Exp: 

Kommuninvest ekonomisk förening 

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr 2015-000128 109 

Besvarande av medborgarförslag från Bengt-Allan 
Jeppsson gällande trafiken på Knektabacken och 
Volontärbacken 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 233, dnr KS 2015/128 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.       

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 

________________ 

Exp: 
Bengt-Allan Jeppsson 
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§ 119 Dnr 2014-000421 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson 
angående Ornäsbjörken i Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 234, dnr KS 2014/421 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget i enlighet med 

tekniska förvaltningens redovisning, se kommunfullmäktiges beslut  

2015-09-24, § 234.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.     

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget i enlighet med 

tekniska förvaltningens redovisning, se kommunfullmäktiges beslut  

2015-09-24, § 234. 

________________ 

Exp: 
Lisa Johansson 
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§ 120 Dnr 2014-000544 109 

Besvarande av medborgarförslag från Föräldrarådet, 
Fredriksbergskolan genom Ingela Kindblad gällande 
tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för regnskydd  

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 235, dnr KS 2014/544 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- bifalla medborgarförslaget 

- uppdra tekniska förvaltningen att uppföra väderskydd 

- finansiering sker genom Utbildningsförvaltningens försorg.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- bifalla medborgarförslaget 

- uppdra tekniska förvaltningen att uppföra väderskydd 

- att finansiering sker genom Utbildningsförvaltningens försorg. 
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________________ 

Exp: 

Föräldrarådet, Fredriksbergsskolan/Ingela Kindblad 

Tekniska förvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 
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§ 121 Dnr 2015-000053 109 

Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren 
gällande en ny förbindelselänk över eller vid sidan om 
asfalttippen på Bruksområdet  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 236, dnr KS 2015/53 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget med det yttrande 

från tekniska förvaltningen som redovisats i kommunfullmäktiges beslut 

2015-09-24, § 236.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.       

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget med det yttrande 

från tekniska förvaltningen som redovisats i kommunfullmäktiges beslut 

2015-09-24, § 236. 

________________ 

Exp: 

Kirsten Lindgren 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

95(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 2013-000392 109 

Besvarande av medborgarförslag från Filip Mathisson 
om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken som 
förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och 
sjukhusbesök 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet.  

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 237, dnr KS 2013/392 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget vara besvarat med 

redovisningen i fullmäktiges beslut 2015-09-24, § 237.  

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.         

Propositionsordning 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande, 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget vara besvarat med 

redovisningen i fullmäktiges beslut 2015-09-24, § 237.  

________________ 

Exp: 

Filip Mathisson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

96(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2014-000436 109 

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson 
gällande vägbulor på Stenbocksvägen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 238, dnr KS 2014/436 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget.    

Yrkanden 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.       

Propositionsordning 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande, 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Sara Johansson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

97(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2015-000229 109 

Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson 
gällande översikt av hastigheter i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 239, dnr KS 2015/229 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget samt avvakta tills 

utvärderingarna från de kommuner som har implementerat detta är klara.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.       

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget samt avvakta tills 

utvärderingarna från de kommuner som har implementerat detta är klara.   

________________ 

Exp: 

Agne Petersson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

98(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2013-000162 730 

LOV, lagen om valfrihet, Fastställande av 
ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 
valfrihetsystem inom hemtjänst i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut om fastställande av ersättningsmodell och 

ersättningsnivåer för valfrihetsystem inom hemtjänst i Ronneby kommun 

föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska 

förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 240, dnr KS 2013/162 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att kommunfullmäktige ställer sig bakom svaret på återremissen i 

enlighet med äldrenämndens beslut den 19 augusti 2015,  

ÄN § 115, 

- att kommunfullmäktige beslutar enligt äldrenämndens beslut den  

20 april 2015, vilket i sin tur var i enlighet med 

tjänstemannaförslaget, sidorna 1-10,14,16-21, samt 

- att äldrenämnden själv får bestämma om områdesindelning samt 

avgränsningar tätort-landsbygd.   

Yrkanden 

 Kommunfullmäktigeledamöterna Sune Håkansson (RP) m. fl. yrkar bifall 

till beslutsförslaget. 

Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson (S) m. fl yrkar att ärendet 

återremitteras.   

Propositionsordning 1 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Tommy 

Anderssons (S) m.fl. yrkande om återremiss av ärendet och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkandet.     



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

99(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 2 

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

(RP) m.fl. yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att kommunfullmäktige ställer sig bakom svaret på återremissen i 

enlighet med äldrenämndens beslut den 19 augusti 2015,  

ÄN § 115, 

- att kommunfullmäktige beslutar enligt äldrenämndens beslut den  

20 april 2015, vilket i sin tur var i enlighet med 

tjänstemannaförslaget, sidorna 1-10,14,16-21, samt 

- att äldrenämnden själv får bestämma om områdesindelning samt 

avgränsningar tätort-landsbygd. 

Reservation 

 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna reserverar sig 

mot beslutet.     

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

100(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 126 Dnr 2014-000604 011 

Förslag om funktionshinderpolitiskt program för 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut att anta Funktionshinderpolitiskt program 

Ronneby kommun m. fl. beslut föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 

107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag  

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 276, dnr KS 2014/604 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § xxx, dnr KS 2016/184    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun 

- kommundirektören utser lämplig person på kommunledningsförvaltningen 

som får som uppgift att internt samordna arbetet med 

funktionshinderpolitiska programmet 

- korrigera de versaler som framgår i programmet, samt korrigera 

benämningen på funktionshinder så att rätt benämning används konsekvent.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun 

- kommundirektören utser lämplig person på kommunledningsförvaltningen 

som får som uppgift att internt samordna arbetet med 

funktionshinderpolitiska programmet 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

101(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

- korrigera de versaler som framgår i programmet, samt korrigera 

benämningen på funktionshinder så att rätt benämning används konsekvent. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

102(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr 2014-000375 109 

Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson om 
att informera om Psykiatrireformen 1995, en okänd 
reform 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag  

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 275, dnr KS 2014/375 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med den 

bedömning som redovisats i fullmäktiges beslut 2015-10-29, § 275.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med den 

bedömning som redovisats i fullmäktiges beslut 2015-10-29, § 275. 

________________ 

Exp: 

Pär Eliasson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

103(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2015-000009 109 

Besvarande av medborgarförslag från Bo Robertsson 
gällande att vägvisare från E 22 och väg 27 till rastplats 
Viggen i Sörby borde uppföras 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag  

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 274, dnr KS 2015/9 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- medborgarförslaget med den bedömning som redovisas i 

fullmäktiges beslut 2015-10-29, § 274, ska anses besvarat, samt 

- ge tekniska förvaltningen i uppdraget att redovisa hur platsen går att 

skylta i kommunal regi till arbetsutskottet senast 2015-10-31.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- medborgarförslaget med den bedömning som redovisas i 

fullmäktiges beslut 2015-10-29, § 274, ska anses besvarat, samt 

- ge tekniska förvaltningen i uppdraget att redovisa hur platsen går att 

skylta i kommunal regi till arbetsutskottet senast 2015-10-31.    

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

104(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

-  

________________ 

Exp: 

Bo Robertsson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

105(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr 2014-000464 109 

Besvarande av medborgarförslag från Sanela Kazma 
angående fler cykelpumpstationer i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 273, dnr KS 2014/464 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat i 

och med att fyra manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat i 

och med att fyra manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.    

________________ 

Exp: 

Sanela Kazma 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

106(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr 2014-000463 109 

Besvarande av medborgarförslag från Morgan Karlsson 
angående cykelpumpstationer i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 272, dnr KS 2014/463 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat i 

och med att fyra manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat i 

och med att fyra manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.    

________________ 

Exp: 

Morgan Karlsson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

107(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 131 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut avseende ny översiktsplan föreslås upphävas, se 

dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i 

ärendet.  

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 271, dnr KS 2015/447 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- godkänna att arbetet med översiktsplanen utgår från projektplan och 

kommunikationsplan, 

- telefoni inkluderas som rubrik under teknisk försörjning i dokumentet 

Förslag till dokumentstruktur, och 

- miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag 

på hur nämnderna kan involveras i arbetet med översiktsplanen.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- godkänna att arbetet med översiktsplanen utgår från projektplan och 

kommunikationsplan, 

- telefoni inkluderas som rubrik under teknisk försörjning i dokumentet 

Förslag till dokumentstruktur, och 

miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag på hur 

nämnderna kan involveras i arbetet med översiktsplanen. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2016-03-31  
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________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

109(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 2015-000454 049 

Anhållan om kompensation avseende lönekostnader 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut i fråga om fritid- och kulturnämndens anhållan 

om kompensation avseende lönekostnader föreslås upphävas, se dagens 

sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag  

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 282, dnr KS 2015/454 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå anhållan då kostnaden för tjänsten ska 

belasta kommunledningsförvaltningen enligt tidigare beslut i samband med 

anställningen.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå anhållan då kostnaden för tjänsten ska 

belasta kommunledningsförvaltningen enligt tidigare beslut i samband med 

anställningen.    

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

110(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 2015-000482 012 

Verksamhetsetablering Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om ställningstagande avseende AB Ronneby 

Instustrifastigheters investering för nybyggnation av omlastningscentral till 

PostNord på Viggenområdet föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 

107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag  

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 285, dnr KS 2015/482 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka en investering om 60 miljoner kr för 

nybyggnation av omlastningscentral till PostNord under förutsättning att 

hyresavtal upprättas.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka en investering om 60 miljoner kr för 

nybyggnation av omlastningscentral till PostNord under förutsättning att 

hyresavtal upprättas. 

________________ 

Exp: 

ABRI 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 134 Dnr 2015-000556 049 

Ronneby Miljöteknik Energi AB ändring av 
bolagsordning 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om reviderad bolagsordning för Ronneby 

Miljöteknik Energi AB och om instruktioner till kommunens 

bolagsstämmoombud föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med 

anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag  

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29, § 287, dnr KS 2015/556 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/18     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att reviderad bolagsordning för Ronneby 

Miljöteknik Energi AB och instruktioner till kommunens 

bolagsstämmoombud inför extra bolagsstämma för bolaget (fullmäktiges 

beslut 2015-10-29, § 287 bilaga C och D) fastställs.   

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att reviderad bolagsordning för Ronneby 

Miljöteknik Energi AB och instruktioner till kommunens 

bolagsstämmoombud inför extra bolagsstämma för bolaget (fullmäktiges 

beslut 2015-10-29, § 287 bilaga C och D) fastställs.   

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Nils Ingmar Thorell 

Bo Johansson 
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§ 135 Dnr 2015-000504 012 

Ny styrmodell inför 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om ny styrmodell inför 2017 föreslås upphävas, 

se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas 

i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 300, dnr KS 2015/504 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184    

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar godkänna styrmodell enligt till fullmäktige 

överlämnat förslag 2015-11-26, § 330, för implementering 2016-2017.     

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna styrmodell enligt till fullmäktige 

överlämnat förslag 2015-11-26, § 330, för implementering 2016-2017. 

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.     

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar 

Jonas Persson 
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§ 136 Dnr 2013-000231 022 

Förslag till ny central vaktmästarorganisation 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om ny vaktmästarorganisation föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 302, dnr KS 2013/231 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.07.2016 till 

tekniska förvaltningen 

- Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

fritids- och kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen, äldreförvaltningen 

och kommunledningsförvaltningen överförs till Tekniska förvaltningen 

fr.o.m. 01.01.2016. Budget för arbetsledningen inkluderas. 

- Tekniska förvaltningens ram reduceras med 2 500 tkr fr o m 2017 

- Besparingspost centrala konton reduceras med 2 500 tkr fr o m 2017 

- Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i februari 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med årsredovisningen 

2016.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlsson (V). 

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Erik Ohlsson yrkar att beslut fattas i enlighet med hans yrkande vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26, § 302: 
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”…första strecksatsen utökas med ’med undantag för 

utbildningsförvaltningens vaktmästartjänster’, samt att andra 

strecksatsen förändras med att stryka 

‘utbildningsförvaltningen’.”     

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer yrkandena mot varandra och 

finner att kommunfullmäktige bifaller ordförandens yrkande.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.07.2016 till 

tekniska förvaltningen 

- Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

fritids- och kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen, äldreförvaltningen 

och kommunledningsförvaltningen överförs till Tekniska förvaltningen 

fr.o.m. 01.01.2016. Budget för arbetsledningen inkluderas. 

- Tekniska förvaltningens ram reduceras med 2 500 tkr fr o m 2017 

- Besparingspost centrala konton reduceras med 2 500 tkr fr o m 2017 

- Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i februari 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med årsredovisningen 

2016. 

Reservation 

 Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Erik Ohlssons (V) yrkande.     

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

Fritid- och kulturförvaltningen 

Äldreförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 137 Dnr 2014-000551 730 

Återremiss privata pensionsförsäkringar, 
äldreomsorgen 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om avgifter inom äldreomsorgen vad avser 

privata pensionsförsäkringar föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 

107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015/11/26, § 303, dnr KS 2014/551 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare inte föreslå att personer med 

privat pensionsförsäkring får ett högre förbehållsbelopp.    

Yrkanden 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.           

Propositionsordning 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande, 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.           

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare inte föreslå att personer med 

privat pensionsförsäkring får ett högre förbehållsbelopp.   

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 
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§ 138 Dnr 2014-000555 252 

Inköp av mark för anläggande av crossbana:  
begäran om omvandling av projektmedel till driftmedel 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om omvandling av projektmedel till driftmedel 

föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska 

förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 307, dnr KS 2014/555 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184    .  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för budgetåret 2015 omvandla 300 tkr från 

investeringsbudget för motocrossbana till driftbudget inom ramen för samma 

projekt.    

Yrkanden 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.           

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för budgetåret 2015 omvandla 300 tkr från 

investeringsbudget för motocrossbana till driftbudget inom ramen för samma 

projekt.    

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 139 Dnr 2015-000082 101 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och 
Christer Leksell, Sverigedemokraterna, angående 
nämndernas sammanträdestider i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av motionen föreslås upphävas, 

se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas 

i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 308, dnr KS 2015/82 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.    

Yrkanden 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.       

Peter Bowin (V) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.      

Propositionsordning 

  Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer yrkandena mot varandra och 

finner att kommunfullmäktige bifaller ordförandens yrkande.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.  

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.   

________________ 

Exp: 

Nicolas Westrup 

Christer Leksell 
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§ 140 Dnr 2015-000287 101 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
genom kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas 
Westrup och Christer Leksell gällande ändring av 
fullmäktiges sammanträdestider 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av motionen föreslås upphävas, 

se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas 

i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 309, dnr KS 2015/287 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

Yrkanden 

Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Nicolas Westrup (SD) yrkar att motionen ska anses vara bifallen.      

Propositionsordning 

  Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer yrkandena mot varandra och 

finner att kommunfullmäktige bifaller ordförandens yrkande.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   

________________ 

Exp: 

Nicolas Westrup 

Christer Leksell 
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§ 141 Dnr 2015-000496 101 

Uppräkning av ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 2016 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om uppräkning av ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda 2016 föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med 

anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 310, dnr KS 2015/496 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- arvodena till förtroendevalda för 2016 ska räknas upp med 2,95 % utifrån 

de nivåer som gäller för 2015. Budgetanslag omfördelas i budget och plan 

från centralt konto för lönerevision. 

-  de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda i fortsättningen ska 

beräknas enligt följande; för det nästkommande året ska ersättningsnivån 

räknas upp med det innevarande årets genomsnittliga utfall för 

lönerevisionen. Beslutet gäller tills vidare.     

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Nicolas Westrup (SD) yrkar att arvodena för år 2015 ska vara desamma för 

år 2016.     

Propositionsordning 

  Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer yrkandena mot varandra och 

finner att kommunfullmäktige bifaller ordförandens yrkande.              

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- arvodena till förtroendevalda för 2016 ska räknas upp med 2,95 % utifrån 

de nivåer som gäller för 2015. Budgetanslag omfördelas i budget och plan 

från centralt konto för lönerevision. 
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-  de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda i fortsättningen ska 

beräknas enligt följande; för det nästkommande året ska ersättningsnivån 

räknas upp med det innevarande årets genomsnittliga utfall för 

lönerevisionen. Beslutet gäller tills vidare. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Personalenheten 
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§ 142 Dnr 2015-000495 045 

Revidering av Borgenspolicy för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om revidering av borgenspolicy för Ronneby 

kommun föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning 

härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 311, dnr KS 2015/495 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande formulering i Borgenspolicy för 

Ronneby kommun, § 5 Avgifter, första stycket, ändras till följande lydelse: 

 

”För kommunens helägda företag utgår en marknadsmässig borgensavgift 

beräknad på utnyttjad borgen och på respektive bolags bedömda villkor att 

erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen. Principerna för 

beräkning av borgensavgiften fastställs i kommunfullmäktiges beslut om 

budget för det kommande året. Samma avgifter ska gälla vid direkt utlåning 

till kommunens bolag (undantaget den utlåning som sker genom 

koncernkontot och regleras genom särskilda avtal).”    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande formulering i Borgenspolicy för 

Ronneby kommun, § 5 Avgifter, första stycket, ändras till följande lydelse: 

 

”För kommunens helägda företag utgår en marknadsmässig borgensavgift 

beräknad på utnyttjad borgen och på respektive bolags bedömda villkor att 

erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen. Principerna för 
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beräkning av borgensavgiften fastställs i kommunfullmäktiges beslut om 

budget för det kommande året. Samma avgifter ska gälla vid direkt utlåning 

till kommunens bolag (undantaget den utlåning som sker genom 

koncernkontot och regleras genom särskilda avtal).” 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 143 Dnr 2015-000526 014 

Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om bredbandsstrategi för Ronneby kommun 

föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska 

förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 313, dnr KS 2015/526 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- godkänna föreslagen bredbandsstrategi 

- ge Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att bilda en koncerngemensam 

arbetsgrupp för bredbandsfrågor 

- ge Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till 

och med år 2020 

- ge Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlsson. 

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Erik Ohlsson (V) yrkar att beslut fattas i enlighet med hans tilläggsyrkande 

vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26, § 313: 

”…tilläggsyrkande på den tredje att-satsen med: ’att uppmana 

styrelsen att informera ägaren om beräknade resultatpåverkan 

innan utbyggnaden av de ej kommersiella delarna för 

ställningstagande.’ ”     
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Propositionsordning 1 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på yrkandet 

avseende beslutsförslaget, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Propositionsordning 2 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Erik Ohlssons 

(V) tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

avslår detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- godkänna föreslagen bredbandsstrategi 

- ge Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att bilda en koncerngemensam 

arbetsgrupp för bredbandsfrågor 

- ge Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till 

och med år 2020 

- ge Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 144 Dnr 2015-000560 045 

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

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om utökat borgensansvar för Ronneby Miljö 

och Teknik AB föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med 

anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 19, dnr KS 2015/560 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förslaget om utökat borgenansvar 

med 100 Mkr för Ronneby Miljö och Teknik AB.     

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka 

förslaget om utökat borgenansvar med 100 Mkr för Ronneby Miljö och 

Teknik AB.  

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

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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§ 145 Dnr 2015-000088 236 

Rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 

föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska 

förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 21, dnr KS 2015/88 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

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

att rivningen finansieras med intäkter från fastighetsförsäljning.     

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut. 

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

Propositionsordning 

  Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer yrkandena mot varandra och 

finner att kommunfullmäktige bifaller ordförandens yrkande.      

Beslut 

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

att rivningen finansieras med intäkter från fastighetsförsäljning. 

Reservation 

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

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

127(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 146 Dnr 2015-000493 109 

Besvarande av medborgarförslag om Ronneby Stads 
utveckling 2016-2030. 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om besvarande av medborgarförslaget föreslås 

upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat 

beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 22, dnr KS 2015/493 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget bedöms/hanteras inom ramen 

föröversiktplanearbetet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget bedöms/hanteras inom ramen 

föröversiktplanearbetet och att medborgarförslaget därmed är besvarat.    

________________ 

Exp: 

Lars Saager 

Lennart Gustafsson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

128(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr 2015-000589 030 

Förslag till insatser statliga integrationsmedel 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om fördelning av statliga integrationsmedel 

föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska 

förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 24, dnr KS 2015/589 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för budgetåret 2016 att 

- 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.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

129(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för budgetåret 2016 att 

- 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 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

130(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr 2014-000409 264 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om markbyte avseende aktuella markområden 

föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska 

förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 25, dnr KS 2014/409 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184      

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalen för fastigheterna 

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

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalen för fastigheterna 

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

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

131(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 149 Dnr 2015-000602 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut om försäljning av del av fastigheten Ronneby 

22:1, belägen på Viggenområdet, föreslås upphävas, se dagens sammanträde 

§ 107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 26, dnr KS 2015/602 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet för fastigheten Ronneby 

22:1.     

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalet för fastigheten Ronneby 

22:1.     

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

132(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr 2015-000595 022 

Äskande av medel för en assistenttjänst, 
Överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om medel till överförmyndarnämnden för en 

assistenttjänst föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med 

anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 27, dnr KS 2015/595 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2016 bevilja överförmyndarnämnden 

medel på 422 tkr för en hel assistenttjänst. Finansiering sker genom tillfälligt 

statsbidrag för flyktingmottagande.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2016 bevilja överförmyndarnämnden 

medel på 422 tkr för en hel assistenttjänst. Finansiering sker genom tillfälligt 

statsbidrag för flyktingmottagande.    

________________ 

Exp: 

Överförmyndarnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

133(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 Dnr 2015-000620 049 

Äskande av medel till utbildning av gode män. 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om medel till överförmyndarnämnden för 

utbildning av gode män föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. 

Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet.    

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 28, dnr KS 2015/620 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2016 bevilja överförmyndarnämnden 

medel till utbildning av gode män på 90 tkr. Finansiering sker genom 

tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2016 bevilja överförmyndarnämnden 

medel till utbildning av gode män på 90 tkr. Finansiering sker genom 

tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.    

________________ 

Exp: 

Överförmyndarnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

134(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr 2015-000626 049 

Äskande av medel till inköp av arkivskåp, 
Överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om medel till överförmyndarnämnden för inköp 

av arkivskåp m.m. föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med 

anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 29, dnr KS 2015/626 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2015 bevilja överförmyndarnämnden 

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

ensamkommande barn.  Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagande.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för 2015 bevilja överförmyndarnämnden 

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

ensamkommande barn.  Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagande. 

________________ 

Exp: 

Överförmyndarnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

135(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr 2015-000611 001 

Kallinge Torg -  Hyresavtal 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut att teckna nytt hyresavtal med Ronnebyhus AB 

föreslås upphävas, se dagens sammanträde § 107. Med anledning härav ska 

förnyat beslut fattas i ärendet. 

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 30, dnr KS 2015/611 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att teckna nytt hyresavtal med AB Ronnebyhus 

på 10 år gällande gruppbostad vid Kallinge torg…. 

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att teckna nytt hyresavtal med AB Ronnebyhus 

på 10 år gällande gruppbostad vid Kallinge torg. 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus 

Socialnämnden 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

136(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr 2015-000610 001 

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

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut om nya förskoleplatser i Kallinge och 

utbyggnad av förskolan i Kallinge föreslås upphävas, se dagens 

sammanträde § 107. Med anledning härav ska förnyat beslut fattas i ärendet.  

Underlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28, § 31, dnr KS 2015/610 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med AB 

Ronnebyhus, och 

- att bevilja utbildningsnämnden medel på 2 452 tkr för 2016. 

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagande.    

Yrkanden 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till förslag till beslut.          

Propositionsordning 

 Ordföranden Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.          

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

- att ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med AB 

Ronnebyhus, och 

- att bevilja utbildningsnämnden medel på 2 452 tkr för 2016. 

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagande. 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

137(137) 
2016-03-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus 

Utbildningsnämnden 
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KOMMUN Datum 2016-03-22 
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Kungörelse från Ronneby kommun 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 31 mars 2016, k1 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 
för behandling av följ ande ärenden: 

l. 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. Anhållan om entledigande från upjodraget som ersättare i utbildningsnämnden, Emelie 
Olsson (C) 

4. Fyllnadsval efter Stefan Jonasson (M) från uppdrag som ersättare i fritid- och 
kulturnämnden 

5. F yllnadsval efter Ann Arleklo (S) från uppdrag som ledamot i socialnämnden 
6. Anmälan av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt angående att anordna en fritids och 

trivselmässa 

7. Anmälan av medborgarförslag från Annica Johansson angående taggsystem på 
sporthallens ytterdörr 

8. Anmälan av medborgarförslag från Gunnar Jönsson angående återplantering av träd 

9. Medborgarförslag 

1 0. Frågor 

1 1. Interpellationer 

12. Aktuellt från revisorerna 2016 

13. Redovisning av författningssamling - Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen 
14. Tillfällig undervisningsenhet 2016 

15. Nya förskoleavdelningar i tätorten 
16. Flytt av vuxenutbildningen från Knut Hahnskolan till Soft Center 

17. Överföring av budgetmedel avseende skogsvård 

18. Hulta 2:115, del av - försäljning av tomt 

19. Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby 
20. Besvarande av medborgarförslag från Ronny Palmqvist angående växtlighet längs med 

Karlshamnsvägen 

“Ü Ronneby kommun 
Postadress SE-372 80 Ronneby Telefon 0457-61 80 00 
Besöksadress; BesoksAdress Telefax 0457-61 86 33 
Webbplats www.ronneby.se] E-post E—post till enheten eller person 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

Naïf”, 
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Besvarande av motion från kommunfullmäktige ledamot Willy Persson, (KD) angående 
röjning av träd och buskar vid industriområdet norr om E22 
Besvarande av motion från Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (FP) gällande 
anläggande av nya bryggor på öar i Ronneby skärgård 

Besvarande av medborgarförslag angående ny skylt vid Bäckahästens uppställningsplats i 

Brunnsparken 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. l § och rapportering enligt 16 
kap. 6 f § socialtjänstlagen, äldrenämnden 

Investeringsbudget 20 l 6, Ronnebyhus 

Avyttring av fastighet Backaryd 1:81 

Kompletteringsbudget 20 l 6 

Information om kommunens krediter 201 5- l 2-3 l 

Omprioriterad investeringsplan 201 6-20 l 9 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 

Socialnämndens anhållan om medel till en försörjningsstödshandläggartj änst 
Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl (Hulta Förskola) 

IT-strategi och strategi för hållbar IT 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) angående 
kamerabevakning i centrum 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) angående 
nattvandring "Politiker på stan" 

Amnälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Ola Robertsson (S) angående fria 
surfzoner 

Anmälan av motioner 
Upphävande av beslut 
Upphävande av beslut avseende budget, skattesats och taxor 

Budget 2016-2017 plan 2018-2019 

Skattesats år 20 l 6 

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

Förslag till beslut om taxa och investeringsbudget för Elnät, VA och renhållningen inom 
Ronneby Miljö och Teknik AB samt investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi 
AB. 
Fj ärrvärmetaxa för 2016 

Servicebostad till vissa funktionshindrade samt äskande av medel till installation av 
sprinklersystem och automatiskt brandlarm 

Ändring av Detaljplan för Väbynäsområdet 

. Kvalitetssäkring av köksutredningen 
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48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 
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Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 
Besvarande av medborgarförslag från Bengt-Allan Jeppsson gällande trafiken på 
Knektabacken och Volontärbacken 
Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson angående Ornäsbj ôrken i 

Brunnsparken 

Besvarande av medborgarförslag från Föräldrarådet, Fredriksbergskolan genom Ingela 
Kindblad gällande tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för regnskydd 
Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren gällande en ny förbindelselänk 
över eller vid sidan om Asfalttippen på Bruksområdet 
Besvarande av medborgarförslag från Filip Mathisson om nytt bokningssystem för 
Blekingetrafiken som förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och 
sjukhusbesök 

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson gällande vägbulor på 
Stenbocksvägen 

Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson gällande översikt av hastigheter i 

Ronneby kommun 
LOV, lagen om valfrihet, Fastställande av ersättningsmodell och ersättningsnivåer för 
valñihetsystem inom hemtjänst i Ronneby kommun 
Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun 
Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson om att Informera om 
Psykiatrireforrnen 1995, en okänd reform 
Besvarande av medborgarförslag från Bo Robertsson gällande att Vägvisare från E 22 och 
väg 27 till rastplats Viggen .i Sörby borde uppföras 
Besvarande av medborgarförslag från Sanela Kazma angående fler cykelpumpstationer i 

Ronneby kommun 
Besvarande av medborgarförslag från Morgan Karlsson angående cykelpumpstationer i 

Ronneby kommun 
Översiktsplan 

Anhällan om kompensation avseende lönekostnader 
Verksamhetsetablering Viggenområdet 

Ronneby Miljöteknik Energi AB ändring av bolagsordning 
Ny styrmodell inför 2017 
Förslag till ny central vaktmästarorganisation 
Äterremiss privata pensionsförsäkringar, äldreomsorgen 

Begäran om omvandling av projektmedel till driftmedel 
Besvarande av motion ñån kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och 
Christer Leksell, Sverigedemokraterna, angående nämndernas sammanträdestideri 
Ronneby kommun 
Besvarande av motion från Sverigedemokraterna genom kommunfullmäktigeledamöterna 
Nicolas Westrup och Christer Leksell gällande ändring av fullmäktiges 
Sammanträdestider 

Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2016 
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84. 
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. Revidering av Borgenspolicy för Ronneby kommun 
. Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 
Ansökan om utökat borgenansvar med 100 Mkr för Ronneby Miljö och Teknik AB. 
Rivning av byggnad på fastigheten Ulf l 

Besvarande av medborgarförslag om Ronneby Stads utveckling 2016-2030. 
Förslag till insatser statliga integrationsmedel 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 — Markbyte 
Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet 
Äskande av medel för en assistenttj änst, Överförmyndarnämnden 
Äskande av medel till utbildning av gode män. 
Äskande av medel till inköp av arkivskåp, Överförmyndarnämnden 
Kallinge Torg - Hyresavtal 
Underlag nya förskoleplatser i Kallinge samt behov av utbyggnad av förskolan i Kallinge. 

Kommunledningsförvaltningen 

201 6-03 -22 

Nils Ingmar Thorell / Anna-Clara Eriksson 
— . Ordförande Kommunjurist 
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KONTRAKT FÔR KÔP AV DEL AV FASTIGHET 

Parter 

Sälj are: 

Adress: 

Telefon: 

Org.nr: 

Köpare: 

Adress: 

Tel: 

2.2 

2.3 

2.4 

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. 
Stadshuset, 372 80 Ronneby 
0457 61 80 00 
212000-0837 

Môllan fastigheter, enskild firma, org nr 690112-3312, 
nedan kallad köparen 
Tomas Svensson pers.nr. 690112-3 312 och 
Annette Svensson, pers.nr. 690314-3367 
Raskens väg 11, 372 94 Listerby 

0457 - 31224 

Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 

Kommunen överlåter och försälj er härmed till köparen den del av fastighetenHulta 2:115 
om ca 3005 kvm som markerats med svart på bifogad karta, bilaga 1, härefter kallad 
Fastigheten. 

Köpeskilling 
Köpeskillingen på 100 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på 
tillträdesdagen. 

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

Om köparen inte betalar köpeskillingen i tid har kommunen rätt att häva köpet. 
Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra 
handlingar jml 4 kap 20 § JB.



3 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4.2 

4.3 w 

5.2 

5.3 

7.2

W 

Avstyckning mm 
Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. 

Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen. 

Kommunen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten Vilken 
hänned biträds av köparen. 

Kommunen svarar för kostnaden för fastighetsbildningen. 

Köparen ska ensamt svara för samtliga övriga åtgärder och kostnader, t ex 
lagfartskostnader, som krävs för att genomföra det här avtalet. 

Äganderättens övergång och tillträde mm 
Äganderätten till Fastigheten går över från Kommunen till Köparen när 
fastighetsbildning enligt 3.1 vunnit laga kraft. Köparens tillträde till Fastigheten sker vid 
samma tidpunkt. 

Parterna kan komma överens om att Köparen ges förtida tillträde till Fastigheten efter 
det att Ronneby kommuns Kommunfullmäktiges godkännande av avtalet vunnit laga 
kraft. Sådan överenskommelse ska vara skriftlig och förutsätter att handpenning erläggs. 

Faran för Fastigheten går över till Köparen vid tidpunkten för äganderättens övergång. 

Exploateringsskyldighet m.m. 
Köparen ska exploatera markområdet för byggande av radhus med bostadslägenheter. 
Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan 
byggnadsskyldigheten har fullgj orts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord när 
platta och stomme till byggnaden är uppförd. 

Om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen har fullgjort 
byggnadsskyldigheten eller om han innan denna fullgj orts utan kommunens medgivande 
överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 50 procent av köpeskillingen. 
Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av 
kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen. 

Fastighetens skick 
Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon 
form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. 

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 
Kommunen. 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 
Köparen. 
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8 Nyttjanderätter 

8.1 I lantmäteriförrättningen ska Kommunen och Köparen Verka för att fastigheterna 
tillförsäkras sådana rättigheter som behövs för att de ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt. 

8.2 Kommunen garanterar per tillträdesdagen att: 
o Regleringsområdet inte är belånat eller pantsatt, 

o Regleringsområdet inte är belastat med andra inteckningar eller andra inskrivningar än 
de som framgår av utdrag ur fastighetsregistret, bilaga 2, 

o det inte föreligger tvist eller process rörande Regleringsområdet. 

8.3 Köparen avstår från alla anspråk mot Kommunen med anledning av de nyttj anderätter, 
inskrivningar och inteckningar som belastar Regleringsområdena efter att 
lantmäteriförrättningen har genomförts. 

9 Inskrivningsåtgärder mm 
9.1 Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och - 

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

9.2 Köparen ska lämna grannemedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande 
fastigheter i enlighet med gällande plan för området. 

10 Tvist 
10.1 Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. 

11 Förutsättningar för avtalets giltighet 
l l.l För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige 

godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats, 
ska avtalet, under förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är 
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges 
justerade protokoll satts upp på anslagstavla. 

11.2 Avtalets giltighet förutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till 
grund för genomförande av en avstyckning. 

11.3 Om förutsättningarna enligt ll.l och 11.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. 

12 Anslutningsavgifter 
12.1 Avgifter för anslutning till el, fiber, vatten, avlopp och fjärrvärme ingår ej i 

köpeskillingen och skall erläggas i särskild ordning enligt taxor. 
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13 Avtalsexemplar 
13 .1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 

För Kommunen För Köparen 

Ronneby den 

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

Lydin. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

.S.;,enS.s.(.)£1. 
................... .. 

Sälj arens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

. . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡o 
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Bilaga ..
C 
.... .. till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omrôstningslîsta nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2016 klockan 18:50:37. 

26. Avyttring av fastighet Backaryd 1:81 

Ledamöter i Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Àsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Fôrberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla Magnus Persson X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla Kerstin Haraldsson X 
Mats Paulsson (C) Alla Bengt Holm X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla Margareta Yngvesson X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla X 
Annette Rydell (S) Alla Agnetha Wildros X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla Ann-Margret Olofsson X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Österhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla Nils Nilsson X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 

(MP) Alla /1/5;/3 0/5 59,4 X 
Chrlster Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Therese Lagerkvist (SD) Alla Haide Friberg X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 26 22 0 1 

Justeringsmännens Signatur; 
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Bilaga D 
Kommunfullmüktiges beslut 2016-03-31, § 107, dnr KS 2016/184 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-24 

§ 229 Dnr 2015-000360 731 

Servicebostad till vissa funktionshindrade samt äskande av medel till installation av sprinklersystem 
och automatiskt brandlarm 

§ 231 Dnr 2015-000222 299 

Kvalitetssäkring av köksutredningen 

§ 232 Dnr 2015-000389 OOO 

Förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest 

§ 233 Dnr 2015—OO0128 109 

Besvarande av medborgarförslag från Bengt-Allan Jeppsson gällande trafiken på Knektabacken och 
Volontärbacken 

§ 234 Dnr 2014-000421 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson angående Ornäsbjörken i Brunnsparken 

§ 235 Dnr 2014-000544 109 

Besvarande av medborgarförslag från Föräldrarådet, Fredriksbergskolan genom Ingela Kindblad 
gällande tillbyggnad med tak på skolbyggnaden för regnskydd 

§ 236 Dnr 2015-000053 109 

Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren gällande en ny förbindelselänk över eller vid 
sidan om Asfalttippen på Bruksområdet 
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§ 237 Dnr 2013-000392 109 

Besvarande av medborgarförslag från Filip Mathisson om nytt bokningssystem för Blekingetrafiken 
som förenklas genom uppdelning i närtrafik, färdtjänst och sjukhusbesök i 

n_ wDnr2g014i-rO0O435 109 — z 

Besvarande av medborgarförslag från Sara Johansson gällande vägbulor på Stenbocksvägen 

§ 239 Dnr 2015-000229 109 

Besvarande av medborgarförslag från Agne Petersson gällande översikt av hastigheter i Ronneby 
kommun 

§ 240 Dnr 2013-000162 730 

LOV, Iagen om valfrihet, Fastställande av ersättningsmodell och ersättningsnivåer för valfrihetsystem 
inom hemtjänst i Ronneby kommun 
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Kommunfullmäktîges sammanträde 2015-10-29 

§ 271 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan 

§ 272 Dnr 2014-000463 109 

Besvarande av medborgarförslag från Morgan Karlsson angående cykelpumpstationer i Ronneby 
kommun 

§ 273 Dnr 2014-000464 109 

Besvarande av medborgarförslag från Sanela Kazma angående fler cykelpumpstationer i Ronneby 
kommun 

§ 274 Dnr 2015-000009 109 

Besvarande av medborgarförslag från Bo Robertsson gällande att Vägvisare från E 22 och väg 27 till 
rastplats Viggen i Sörby borde uppföras 

§ 275 Dnr 2014-000375 109 

Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson om att Informera om Psykiatrireformen 1995, en 
okänd reform 

§ 276 Dnr 2014-000604 011 

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun 

§ 282 Dnr 2015-000454 049 

Anhållan om kompensation avseende lönekostnader 

§ 285V Dnr 2015-000482 012 

Verksamhetsetablering Viggenområdet 

namn/ä



§ 287 Dnr 2015-000556 049 

Ronneby Miljöteknik Energi AB ändring av bolagsordning 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26 

§ 300 Dnr 2015-000504 O12 

Ny styrmodell infôr 2017 

§ 302 Dnr 2013-000231 022 

Förslag till ny central vaktmästarorganisation 

§ 303 Dnr 2014-000551 730 

Äterremiss privata pensionsförsäkringar, äldreomsorgen 

§ 307 Dnr 2014-000555 252 

Begäran om omvandling av projektmedel till driftmedel 

§ 308 Dnr 2015-000082 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och Christer Leksell, 
Sverigedemokraterna, angående nämndernas Sammanträdestider i Ronneby kommun 

§ 309 Dnr 2015-000287 101 

Besvarande av motion frân Sverigedemokraterna genom kommunfullmäl<tigeledamöterna Nicolas 
Westrup och Christer Leksell gällande ändring av fullmäktiges Sammanträdestider 

§ 310 Dnr 2015-000496 101 

Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2016 

§ 311 Dnr 2015-000495 045 

Revidering av Borgenspolicy för Ronneby kommun 

§ 313 Dnr 2015-000526 014 

Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 
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Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-28 

§ 19 Dnr 2015-000560 045 

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

5 21 Dnr 2015-000088 236 

Rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 

§ 22 Dnr 2015-000493 109 

Besvarande av medborgarförslag om Ronneby Stads utveckling 2016-2030. 

§ 24 Dnr 2015-000589 O30 

Förslag till insatser statliga integrationsmedel 

§ 25 Dnr 2014-000409 264 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 

§ 26 Dnr 2015—00O602 253 

Ronneby 22:1 — Ivlarkförsäljning Viggenomrädet 

5 27 Dnr 2015-000595 022 

Äskande av medel för en assistenttjänst, Överförmyndarnämnden 

5 28 Dnr 2015-000620 049 

Äskande av medel tiII utbildning av gode män. 

§ 29 Dnr 2015-000626 049 

Äskande av medel till inköp av arkivskåp, Överförmyndarnämnden 
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§ 30 Dnr 2015-000611 O01 

Kallinge Torg - Hyresavtal 

§ 31 Dnr 2015—OO061O 001 

Underlag nya förskoleplatser i Kallinge samt behov av utbyggnad av förskolan i Kallinge. 
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Bilaga E (bilaga B i det omedelbart justerade protokollet) 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-03-31, § 108, dnr KS 2016/189 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-29 
§ 270 Dnr 2015-000420 376 

Fjärrvä rmetaxa för 2016 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26 

§ 294 Dnr 2015-000491 041 

Budget 2016-2017 plan 2018-2019 

§ 295 Dnr 2015-000490 042
l 

ä 

Sl<attesats år 2016
l 

l 

§ 312 Dnr 2015-000527 346 

Förslag till beslut om taxa och investeringsbudget för Elnät, VA och renhållningen inom Ronneby 
Miljö och Teknik AB samt investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-28 

§ 3 Dnr 2015—OOO603 170 

Hemställan om beslut 0m taxor för tillsyner och tillstånd år 2016 för räddningstjäanstenöstrameakingem- v i a


