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§ 191 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Norfall (S) och Anna Carlbrant (RP) utses till justerare för dagens 

protokoll. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Malin Norfall (S) och Anna Carlbrant 

(RP) till justerare för dagens protokoll. 

________________ 
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§ 192 Dnr 2016-000016 101 

Allmänhetens frågestund 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga frågor har ställts.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 
___________ 
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§ 193 Dnr 2016-000278 109 

Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson 
angående anläggande av näridrottsplats kring 
Espedalsskolan. 

 

Sammanfattning  

Mats Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag angående 

anläggande av näridrottsplats kring Espedalsskolan.  

En del ungdomar söker sig till Espedalsskolan efter att skolan är avslutad. 

Man åker på olika sorters brädor och försöker efter bästa förmåga sysselsätta 

sig. 

Att skolområdet besöks även efter skoltid ska vi vara positiva till. Och efter 

att ha följt vad som hänt på Fredriksbergsskolan och den näridrottsplats som 

byggts där, finns bara ett enda ord: succé. 

Jag vill att kommunen samtalar med ungdomarna kring Espedalsskolan, som 

är ett mycket stort upptagningsområde, och anlägger såväl en näridrottsplats 

som andra aktiviteter, där exempelvis brädåkare också kan vara delaktiga. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden. 

 ________________ 

Exp:  

Mats Karlsson 

Fritid- och kulturnämnden. 
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§ 194 Dnr 2016-000286 109 

Anmälan av medborgarförslag från Martina Laz 
angående trottoarer/gålinjer och vägbulor på 
Utmarksvägen 

 

Sammanfattning  

Martina Laz har lämnat in följande medborgarförslag angående 

trottoarer/gålinjer och vägbulor på Utmaksvägen. 

Vi bor på Utmarksvägen och det är bara en tidsfråga innan en riktig olycka 

kommer att hända på denna våg. Vägen är idag avstängd att passera från och 

till Lindblomsvågen för all trafik förutom buss och taxi, samt alla som bor på 

Utmarksvägen som givits tillstånd att köra på denna lilla väg. 

Problemet och faran är att Alla ändå genar här över och de håller aldrig 

30km/h som är den satta hastigheten. l området bor det många 

småbarnsfamiljer och det passerar ett stort antal barn och ungdomar/vuxna, 

gåendes/cyklandes, hår varje dag. Det måste göras en trottoar i grönområdet, 

där finns det plats att bredda om det behövs. igenom hela bostadsområdet 

Måste det dras gålinjer, det Måste byggas vägbulor för att hålla nere 

hastigheten och det Måste komma upp fler hastighethetsskyltar och att det 

finns lekande barn. 

Senast förra helgen fick polis tillkallas då det inträffade en allvarlig incident 

av ett fordon som passerade i närmre 90km/h. 

Är det ni som ska bära ansvaret när något av våra barn är med i en olycka?l?! 

För det ska inte behöva hända någons familj någonting innan något görs åt 

saken. Vad väntar ni på?l?!?! Vi är många som länge påpekat problematiken 

om denna lilla väg, så KOM IGÅNG!!!  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp:  

Martina Laz 

Kommunstyrelsen. 
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§ 195 Dnr 2016-000289 109 

Anmälan av medborgarförslag från Nils Persson 
angående gratis buss för pensionärer genom 
Blekingetrafiken eller rabatt. 

 

Sammanfattning  

Nils Persson har lämnat in ett medborgarförslag angående gratis buss för 

pensionärer genom Blekingetrafiken eller rabatt.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen.  

________________ 

Exp:  

Nils Persson  

Kommunstyrelsen. 
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§ 196 Dnr 2016-000308 109 

Anmälan av medborgarförslag från Jan Hansen 
angående rivning av stallarna i Ronnebyhamn 

 

Sammanfattning  

Jan Hansen har lämnat in följande medborgarförslag angående rivning av 

stallarna i Ronnebyhamn. 

Ronneby är en skärgårdskommun. Detta bör utnyttjas genom att tex främja 

hamnverksamheten och dess entreprenörer. Lokalerna i Ronnebyhamn är 

relativt billiga och kan därför konkurrera väl med intilliggande kommuners 

näringsverksamhet som vänder sig mot båtägare. Strövområden och parker 

av högsta kvalitet finns i Brunnsparken och på Ekenäs/Karön. 

Badplatser finns även det på Ekenäs/Karön. 

Att bygga en ny småbåtshamn i hamnen ser jag inte som lämpligt, dels för 

att det är ett blåshål, dels för att det vore lämpligare att bygga vidare och 

renovera Blekinges bäst skyddade naturliga "hamn" Ekenäs. 

Lite argument. 

-Att renovera byggnaderna på östra kajen är relativt billigt. Bra stommar som 

behöver kläs med nytt väderskydd. Priser skall enligt uppgift finnas 

framtagna av Abri. 

-Att riva och återställa marken på östra kajen är dyrare än att renovera. Priser 

skall finnas även för detta. 

-Platsen är inte lämplig som småbåtshamn (blåshål). På östra sidan mot 

Aspan kommer att kräva stora dyra muddringsarbeten. 

-Att satsa på ytterligare en plats som i sig är olämplig istället för att vårda det 

som finns är slöseri med skattemedel. På Ekenäs/Karön finns nu, en ny 

gästhamnsbyggnad med dusch och toa. Stugorna med en relativt ny 

servicebyggnad. Nyrenoverad Villa Vassen med restaurangkök. 

-En underbar miljö med en jättefina badplatser 

Ja, det finns många argument. Men framförallt ber jag er att tänka om och 

tänka rätt. Kontakta människor som kan branschen. Inte en landskapsarkitekt 

eller designfirma. 

Bygg rätt, marknadsför attraktiva båtplatser och billig båtförvaring i 

Småland och i grannkommuner. 
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Det finns en hel del personer som kör hit och vinterförvarar pga. ett 

konkurrenskraftigt pris. 

Detta ger inkomster till kommunen genom skattemedel 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp:  

Jan Hansen  

Kommunstyrelsen. 
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§ 197 Dnr 2016-000307 109 

Anmälan av medborgarförslag från Lillian Orrgen 
angående flera bänkar utmed promenadstråk 

 

Sammanfattning  

Lillian Orrgen har lämnat in följande medborgarförslag angående flera 

bänkar utmed promenadstråk. 

Att ”promenera främjar hälsan” är ett känt faktum. Stärker ben, muskler och 

psykets välbefinnande. Detta är i slutänden en ekonomisk vinst för kommun 

och landsting. 

Minskar skador och kostnader i form av sjukhuskostnader, medicin, 

hemtjänst och div. hjälpmedel. 

Unga mammor kan ta en amningspaus. 

Ex. 1 bänk vid Hultagölen, många promenerar i detta område. 

Ex. 2. Utmed Ronnebyån, ”Påtorpsrundan”finns det bänkar. MEN vill man 

gå ”golfsidan” finns inga bänkar. 

Det finns säker många flera ställen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp:  

Lillian Orrgen  

Kommunstyrelsen. 
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§ 198 Dnr 2016-000017 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga ytterligare medborgarförslag lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 199 Dnr 2016-000324 101 

Fråga ställd till överförmyndarnämndens ordförande 
Krister Holmqvist (C) från tjänstgörande ersättaren 
Rune Kronkvist (S) angående rutiner för agerande vid 
misstankar om oegentligheter 

 

Sammanfattning  

Tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige Rune Kronkvist (S) har lämnat 

följande fråga till överförmyndarnämndens ordförande Krister Holmqvist 

(C). 

Med bakgrund på vad som rapporterats i massmedia angående att det finns 

godemän som missbrukar sitt förtroende mot sina klienter, och gör saker som 

kan vara utanför lagens ramar, så vill jag ställa två enkla frågor till 

överförmyndarnämndens ordförande. 

Har ni rutiner hur ni ska agera då misstankar finns om oegentligheter? 

Har ni rutiner för att följa upp samtliga godemän och den förvaltning de 

bedriver för någon klient? 

Detta är en mycket viktig fråga då det rör de mest utsatta personerna i vårt 

samhälle.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan besvaras på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 16 juni 2016. 

________________ 

Exp:  

Rune Kronkvist 

Krister Holmqvist 
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§ 200 Dnr 2016-000332 101 

Fråga ställd till fritids- och kulturnämndens ordförande 
Lena Marhle (L) från kommunfullmäktigeledamoten 
Amani El-Ali (S) angående nämndens reglemente för 
bidrag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Amani El-Ali Mazloum (S) har lämnat in 

följande fråga till ordförande i Fritids- och kulturnämnden Lena Marhle (L) 

angående nämndens reglemente för bidrag.  

Den 21 april hade vi uppe på vårt nämndmöte en ansökan från två 

privatpersoner som sökte bidrag för att arrangera "Stadsfesten" på Ronneby 

torg i juni 2016. 

Nämnden återremitterade ärendet då vi inte kunde veta om dessa personer 

sökte som en förening eller som privata näringsidkare. 

Efter återremissen fick vi svaret från förvaltningschefen att dessa personer 

söker som privata näringsidkare. 

Vi avslog ärendet då vårt regelverk säger att privata näringsidkare ej är 

berättigade till ett sådant bidrag. Alla i nämnden var överens om detta fr. 

början. 

Alla var för avslag förutom ordföranden Lena Marhle då hon önskade ett 

förlustbidrag. Så hon tillsammans med några andra valde att reservera sig 

mot beslutet. 

Vi kan ha olika åsikter om detta samt vad det ger Ronneby. Bra evenemang 

är det, ingen tvekan och det är vi inte oense om då vi alla vill lyfta upp och 

marknadsföra vår kommun på allra bästa sätt. 

Men regelverk finns till för att hållas. 

Så min fråga till Lena Marhle är: 

Är det OK att ibland göra undantag från vårt regelverk?  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan besvaras på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 16 juni 2016. 

________________ 

Exp: 

Amani El-Ali 

Lena Marhle 
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§ 201 Dnr 2016-000323 101 

Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger 
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamoten 
Malin Norfall (S) angående egenanbud vid kommande 
upphandling av städning 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) har lämnat in följande fråga 

till kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M). 

För några år sedan konkurrensutsattes städningen av kommunens lokaler 

efter initiativ av moderaterna med flera. Kommunen fick inte själva avtalet 

och all utrustning är också såld. Avtalstiden går snart ut och städningen ska 

upphandlas på nytt. 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson är: 

Kommer vi själva dvs. kommunen lägga anbud på städningen?  

Deltar i debatten 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera svaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Malin Norfall 

Roger Fredriksson (M) 
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§ 202 Dnr 2016-000265 759 

Besvarande av interpellation ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) 
från kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall (S) 
angående bostäder till skyddat boende och 
akutbostäder till socialtjänsten. 

 

Sammanfattning  

Vid kommmunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016, § 164, har 

kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall (S) ställt en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från angående 

bostäder till skyddat boende och akutbostäder till socialtjänsten. Fullmäktige 

beslutade att interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 26 maj 2016.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2016.  

________________ 

Exp: 

Malin Norfall 

Roger Fredriksson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(72) 
2016-05-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 203 Dnr 2016-000208 400 

Besvarande 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  

Ordförande i Miljö-och byggnadsnämnden Knut Svensson (C) har lämnat 

följande svar på kommunfullmäktigeledamoten Erik Ohlsons (V) 

interpellation angående nämndens möjlighet att fullgöra sin plikt som 

tillsynsmyndighet.  

Interpellationen från Erik Ohlson angående enskilda avlopp är en angelägen 

fråga för kommunen. Fosfortillförseln till Östersjön är ett miljöproblem. 

Varje år tar Östersjön emot mer än 30 000 ton fosfor och nästan en miljon 

ton kväve. Det bor mer än 85 miljoner människor i avrinningsområdet och 

mer än 55 miljoner människor är bosatta nära kusterna eller vid de 

Vattendrag som mynnar ut i havet. (Källa: Havet.nu) 

Erik Ohlson hänvisar till SMED:s rapport nr 4, 2006. SMED utgör en 

förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan 

IVL, SCB, SLU och SMHI. 

Från denna rapport framgår att fosforbelastning till enskilda avlopp i 

Sverige, inom "Egentliga Östersjöns" avrinningsområde är 234 695 kg 

Utgående belastning till "Egentliga Östersjön" är 102 498 kg P, vilket 

motsvarar en rening med 56 %. Hänsyn till retention är då ej tagen. 

Om Ronneby kommuns enskilda avlopp släpper ifrån sig likartat med övriga 

Sveriges enskilda avlopp motsvarar detta ca 6 600 kg P per år då retentionen 

( avskiljning av ämnen genom fastläggning i sediment och växtupptag) inte 

är frånräknad. Per avloppsanläggning motsvarar det ca 1,5 kg P per âr. 

Kostnaden för anläggande av ett enskilt avlopp inkluderande 

trekammarbrunn, markbädd med infiltration samt arbete uppskattas variera 

mellan 5 0 000 och 75000 kr inklusive ansökan/anmälan där Ronneby 

kommun för närvarande tar ut en avgift på 4 944 kr för WC-anläggning. 

Av Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan som nyligen tagits 

framgår följ ande: "Om kommunen ska komma tillrätta med de 2200 dåliga 
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avloppsanläggningarna som finns i kommunen, och som inte kommer att få 

kommunalt avlopp inom 10 är, behöver antalet 

inspektörer ökas. Ambitionen är att under 2016 öka antalet avloppsärenden 

så långt som resurserna medger. Uppskattat resursbehov är 1,3 

årsarbetskrafter, jämfört med tilldelat 0,8 åa. Pä längre sikt behövs 2, 0 

ärsarbetskrafter. Genom tillsyn bör inkommande ansökningar om att inrätta 

avloppsanordningar kunna tillskapas. De tjänster som bedriver tillsynen och 

ska handlägga tillständsärendena finansieras i hög grad genom de avgifter 

som taxan medger för tillsyn och prövning. " 

I vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun, fastställd av fullmäktige 

2014-04-24 behandlas även små enskilda avloppsanläggningar. Planen finns 

att hämta på kommunens hemsida och är på 71 sidor. Den finns även i en 

sammanfattning "Ronnebys VA-plan i korthet", 4 sidor. Av redovisningen i 

planen framgår målsättningen att bristfälliga avlopp bör vara åtgärdade inom 

en 20-årsperiod. 

Det innebär att ca 200 bristfälliga avlopp behöver åtgärdas och 

tillståndsprövas årligen. 

Inom ramen för nuvarande bemanning (0,8 tjänst fördelat på två 

handläggare) planeras det utökade tillsynsarbetet inledas under hösten 2016. 

Arbetet planeras inledas med att de entreprenörer som är verksamma i 

kommunen med att anlägga avlopp inbjuds till samrådsmöte om det 

kommande arbetet med tillsyn och åtgärder. Därefter planeras tillsynsarbetet 

inledas inom ett utvalt delornråde med information till berörda 

fastighetsägare och tillsyn av bristfälliga anläggningar. 

Under förutsättning att utökningen med en tjänst kan ske från och med 2017 

kan arbetet med tillsyn inom övriga delområden intensifieras med 

målsättningen att inom ca 20 år ha åtgärdat anhopningen av bristfälliga 

avlopp. 

Som underlag för tillsynen finns uppgifter om de enskilda 

avloppsanläggningarna från de inventeringar som i olika omgångar har 

genomförts som en del av den hittillsvarande tillsynen. I samband med 

inventeringarna har ägarna till bristfälliga avlopp informerats om 

åtgärdsbehoven och uppmanats att vidta åtgärder. Det har medfört att en del 

fastighetsägare har vidtagit åtgärder men för att nå målet behövs såväl 

utökad information som tvingande åtgärder. Som ex. kan nämnas att under 

april 2016 behandlades 5 st enskilda avloppsärenden. 

På miljö- och byggnadsförvaltningens hemsida finns information för dem 

som har enskilt vatten och/eller avlopp. Man når detta via länkar på Ronneby 

kommuns hemsida.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Knut Svensson (C) samt Erik Ohlson (V) och Christer 

Leksell (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationssvaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Erik Ohlson 

Knut Svensson 
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§ 204 Dnr 2016-000019 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga fler interpellationer lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(72) 
2016-05-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 205 Dnr 2016-000032 007 

Aktuellt från revisorerna 2016 

 

Sammanfattning  

Revisor Birger Petersson (S) redogör för revisorernas granskningsrapport 

avseende fritid- och kulturnämndens säkerställande av kommunens 

tillgångar vid skötsel av Gjuteri- och Emaljmuseet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Birger Petersson (S) samt Peter Bowin (V) och Tommy 

Andersson (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 206 Dnr 2016-000070 052 

Konsekvens av uppskjuten köksentreprenad på 
Snäckebacksskolan 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att revidera och kostnadsberäkna ny 

ombyggnadsplan för köken av Ksau 2016-02-08. Anledningen till 

revideringen är att ett nytt kunskapscentrum skall byggas i Ronneby och 

därför har man valt att dra ur ombyggnaden av Snäckebackskolan ur 

befintlig ombyggnadsplan. 

När vi lägger Snäckbackskolan sist i planen så räcker inte total befintlig 

produktion till när man ska bygga om Kallingeskolan. Därför behöver vi 

behålla viss produktion på Vidablick under ett extra år. För att detta ska bli 

strategiskt bra, både ekonomiskt och produktionsmässigt, föreslår vi att 

produktion av äldreomsorgens mat blir kvar på Vidablick och att 

produktionen av all skolmat samlas på Knut Hahn under läsåret 2016/2017. 

Detta medför tillkommande drift och investeringskostnader. Genomförandet 

av denna plan innebär även en tidigareläggning av Kallingeskolans 

ombyggnation. Se nedan ny tidsplan: 

 

 

Fortsatt produktion på Vidablick medför att vi behöver göra en del extra 

åtgärder för att kunna hålla igång köket ytterligare ett år. Det innebär att vi 

inte kan flytta viss utrusning från Vidablick till Knut Hahn som planerat. 

Konsekvensen blir tillkommande kostnader för investeringar. 

 

Vi behöver även bygga Kallingeskolans kök för större produktion för att 

klara ombyggnad av Hobyskolan och Espedalsskolan enligt ny 

ombyggnadsplan. Detta ger oss i framtiden ett flexibelt kök som har 

kapacitet för överproduktion vid t ex driftstopp i andra kök eller snabbt 

tillkommande antal portioner. 

 

Vi föreslår att Kallinges produktion flyttas till Knut Hahn och att all 

produktion av skolmat blir varm mat vilket upplevs som en kvalitetshöjning 

bland våra matgäster tillika elever. Detta innebär även att vi uppnår målet 

med varm mat till alla skolelever tidigare än beräknat. För att slippa dyra 
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reparationer på Kallingeskolans kylanläggningen föreslår vi att detta startar 

redan till hösten 2016 medan ombyggnad av Kallingeskolans kök beräknas 

till våren 2017. En konsekvens blir ökade transportkostnader då Kallinge 

idag levererar mat till skolorna 3 gånger i veckan på obestämd leveranstid. 

Med varm mat kommer vi leverera 5 dagar per vecka på bestämd tid. Vi 

kommer även få ett ökat matsvinn.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer en ökad driftskostnad på 550 tkr för 2016.  

Tekniska förvaltningen bedömer en ökad driftskostnad på 670 tkr för 2017.  

Tekniska förvaltningen bedömer att ombyggnaden av Kallingeskolans kök 

för den ökande produktionen ökar med 3,8 msek 2017. 

Tekniska förvaltningen bedömer att man behöver köpa in extra utrusning på 

Knut  Hahn för 1,1 msek för 2016. 

 

Tekniska förvaltningen bedömer att ändringen medför ett tillkommande 

investeringsbehov på totalen om 4,9 msek. Den nya ombyggnadsplanen 

kommer även att kräva en omfördelning av budgetbelopp mellan åren, se 

nedan. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

- den nya investerings- och ombyggnadplanen fastslås och nya 

budgetposterna hanteras i budgetprocessen för 2017 - 2019. 

- tilldela Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag gällande driftsmedel på 

550 tkr för 2016. Finansiering sker via kommunfullmäktiges konto för 

oförutsedda kostnader. 

- tillkommande driftsmedlen för 2017 hanteras i budgetprocessen för 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 

 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- den nya investerings- och ombyggnadplanen fastslås och nya 

budgetposterna hanteras i budgetprocessen för 2017 - 2019. 

- tilldela Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag gällande driftsmedel på 

550 tkr för 2016. Finansiering sker via kommunfullmäktiges konto för 

oförutsedda kostnader. 

- tillkommande driftsmedlen för 2017 hanteras i budgetprocessen för 2017. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S).  

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

- den nya investerings- och ombyggnadplanen fastslås och nya 

budgetposterna hanteras i budgetprocessen för 2017 - 2019. 

- tilldela Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag gällande driftsmedel på 

550 tkr för 2016. Finansiering sker via kommunfullmäktiges konto för 

oförutsedda kostnader. 

- tillkommande driftsmedlen för 2017 hanteras i budgetprocessen för 2017. 
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________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

Elena Johansson 

William Lavesson 

Ekonomienheten 
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§ 207 Dnr 2016-000195 233 

Beslut avseende renovering av skolrestaurangerna – 
skolrestaurangen på Kallingeskolan 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har upphandlat renovering av skolrestaurangerna på 

Kallingeskolan, Fredriksbergskolan och Skogsgårdskolan för genomförande 

under sommaren 2016. På Kallingeskolan har man även upphandlat 

tillgänglighetsanspassning. 

Tekniska förvaltningen kommer även att genom främst målning fräscha upp 

ett antal övriga skolrestauranger under sommaren.  

I väntan på att beslut fattats om nytt kunskapscentrum kommer Tekniska 

förvaltningen att föreslå att de medel som budgeterats för att renovera 

Snäckebacksskolans restaurang kompletteringsäskas framåt i kommande 

budgetprocess. 

På grund av pågående diskussion kring nya behov av skolenheter, där ett 

troligt förslag innebär stora förändringar på Skogsgårdsskolan, anser 

Tekniska förvaltningen efter samråd med Utbildningsförvaltningen att den 

omfattande renoveringen av Skogsgårdsskolans restaurang skall ställas in 

tills inriktningsbeslut fattats. 

På grund av platsbrist i Kallingeskolans restaurang, där ca 70 platser uppges 

saknas, har Utbildningsförvaltningen påtalat att det är omöjligt att via 

schemaläggning klara av lunchserveringen inom acceptabel tidsrymd. Extra 

platser bedöms endast kunna tillgodoses via tillbyggnad, något som ur 

kostnadseffektivitetssynpunkt skall genomföras i samband med den beställda 

renoveringen. För genomförande av detta krävs kompletterande 

investeringsmedel om 2,5 Mkr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska 

förvaltningen ett investeringsanslag på 2,5 mkr 2016 för genomförande av 

tillbyggnad till Kallingeskolans restaurang.  
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Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska 

förvaltningen ett investeringsanslag på 2,5 mkr 2016 för genomförande av 

tillbyggnad till Kallingeskolans restaurang. Finansieras genom extern 

upplåning. 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska förvaltningen ett 

investeringsanslag på 2,5 mkr 2016 för genomförande av tillbyggnad till 

Kallingeskolans restaurang. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Tekniska förvaltningen. 
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§ 208 Dnr 2016-000107 812 

Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby 

 

Sammanfattning  

Vid sitt sammanträde i mars beslutade kommunfullmäktige att sammanföra 

tekniska förvaltningens poster på 1 mkr för ”Extra gräsyta inom 

Brunnsvallens område”, 2 mkr för ”Omläggning av B-planen Brunnsvallen” 

med fritid- och kulturnämndens post på 0,6 mkr för ”Målning löparbanor” 

till en sammanlagd post om 3,6 mkr på tekniska förvaltningen för utveckling 

av Brunnsvallen. 

Beslutet föregicks av ett beslut av fritids- och kulturnämnden som utöver 

förslag om överföring av budgetpost till kommunstyrelsen, tekniska 

förvaltningen, även beslutade att ställa sig positiv till en fortsatt skyndsam 

utredning gällande centrala alternativa platser i närområdet för en 

konstgräsplan i anslutning till Brunnsvallen, samt att en återrapport ska 

lämnas till fritid- och kulturnämnden senast i mars 2016. 

I samband med nyligen genomförd träff med berörda föreningar inför 

kommande förändringar framkom synpunkter som innebar att är det inte 

möjligt att få konstgräs på B-planen så ser man att den nya 7-mannaplanen 

bör få konstgräs. En skrivelse är inlämnad i frågan. 

Genom att slå samman anläggning av 7–mannaplan med konstgräsyta kan nu 

gällande uppdrag att finna en lämplig plats för en konstgräsplan avslutas och 

den investeringen behöver inte göras i närtid.  

Arbetsutskottets beslut 2016-04-18 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

tekniska förvaltningen beviljas investeringsanslag om 750 tkr för anläggande 

av konstgräs på planerad 7-mannaplan vid Brunnsvallen.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska 

förvaltningen beviljas investeringsanslag om 750 tkr för anläggande av 

konstgräs på planerad 7-mannaplan vid Brunnsvallen efter inhämtat yttrande 

från fritid- och kulturförvaltningen. 

Peter Bowin (V) deltar ej i beslutet. 
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Fritid- och kulturnämnden har 2016-05-19 (§ 75, dnr FKN 2016/15) lämnat 

följande yttrande. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar  

- att ställa sig positiv till att anlägga en konstgräsplan på planerad 7-

mannaplan vid Brunnsvallen, att behovet av en 11-mannaplan, 

konstgräsplan, kvarstår och att frågan hanteras och lämplig plats föreslås i 

samband med framtagandet av översiktsplanen 

- att fritid- och kulturnämnden får en ramuppräkning för ökade 

driftskostnader avseende konstgräsplan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Roger Fredriksson (M), Roger 

Gardell (L), Peter Bowin (V), Anna Carlbrant (RP), Tommy Andersson (S), 

Erik Ohlsson (V). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L), Anna Carlbrant (RP) och Erik Ohlson (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med 

tillägg av två att satser: 

- att kommunstyrelsens ges kontinuerlig uppföljning under 

anläggningsprocessen. 

- att val av material för anläggandet av konstgräsplanen ska göras på ett så 

miljömässigt hållbart sätt som möjligt, med ett naturligt material utan inslag 

av granulat och plast.   

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Lova Necksten (MP) förslag. 

Roger Fredriksson (M) och Roger Gardell (L) yrkar avslag på Lova 

Necksten (MP) förslag.  

Propositionsordning 1 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på Lova Neckstens (MP) första tilläggsyrkande: 

– Att kommunstyrelsen ges kontinuerlig uppföljning under 

anläggningsprocessen. 

Och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
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Propositionsordning 3  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på Lova Neckstens (MP) andra tilläggsyrkande: 

– Att val av material för anläggandet av konstgräsplanen ska göras på ett så 

miljömässigt hållbart sätt som möjligt, med ett naturligt material utan inslag 

av granulat och plast. 

Och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska förvaltningen beviljas 

investeringsanslag om 750 tkr för anläggande av konstgräs på planerad  

7-mannaplan vid Brunnsvallen. 

Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Thomas Lähdet (MP), Ingrid 

Karlsson (S) och Amani El-Ali (S) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 209 Dnr 2016-000190 806 

Taxor och regelöversyn inom fritid- och kulturnämnden 
– tillfälliga taxor Ronneby Horse Center samt 
Kulturcentrum och Bruket 

 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016-02-18 § 27 att Fritid- och 

kulturförvaltningen ska genomföra en översyn av nu gällande Taxor och 

avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och anläggningar för 

Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde och inkomma med ett 

förslag som ska börja gälla från och med 2017-01-01.  

Bedömning 

Redan inför kommande sommarsäsong och till höstsäsongen finns behov att 

göra en översyn av vissa taxor. 

Förslag till taxa för Turisttåget har Fritid- och kulturnämnden lämnat till 

Kommunstyrelsen i ett särskilt ärende. 

Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med Ronneby Ryttarförening 

kommit fram till att taxorna för Ronneby Horse Center ändras enligt förslag i 

bilaga 1, (till handlingarna).  

Fritid- och kulturförvaltningen föreslår att taxorna för verkstäder ändras 

enligt förslag och anpassas i förhållande till de befintliga verkstäderna, 

vidare har förvaltningen tagit fram förslag till taxor för repetetionslokalerna 

på plan 2 ovanför fritidsgården Bruket. Under hösten har dialog genomförts 

med studieförbunden som utan kostnad hittills har disponerat 

repetitionslokalerna. Tre av fyra studieförbund har meddelat att de vill hyra 

lokalerna enligt det förslag som framgår av bilagan. Det fjärde förbundet har 

anmält att de inte har behov av sin lokal då de hyr andra lokaler för sin 

verksamhet. Förslaget till taxor för lokalerna i Kulturcentrum och på Bruket 

framgår av bilaga 2, (till handlingarna). 

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tillfälliga 

taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01 

samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i de taxor som 

ska gälla från och med 2017-01-01 

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tillfälliga 
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taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01 

samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i de taxor som 

ska gälla från och med 2017-01-01. 

.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att tillfälliga taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och 

med 2016-07-01 samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas 

i de taxor som ska gälla från och med 2017-01-01.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlson (V) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att fullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillfälliga taxor enligt förslag i bilaga 1 och 

2 ska gälla från och med 2016-07-01. Bilagorna bifogas protokollet, bilaga 1 

och 2. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Ekonomienheten. 
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§ 210 Dnr 2015-000585 101 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
genom kommunfullmäktigeledamoten Nicolas Westrup 
(SD) angående åtgärder som Ronneby kommun vidtar 
för att skydda kommuninvånarna mot såväl islamisk 
radikalisering med därpå följande terrorhot och andra 
våldsbejakande organisationer 

 

Sammanfattning  

Motionen utmynnar i förslaget att Kommunstyrelsens ordförande ger lämplig 

nämnd i uppdrag att inför kommunstyrelsen redovisa vilka preventiva 

åtgärder som vidtas eller planeras för att förhindra att kommuninvånare 

rekryteras till IS, Boko Haram, AL Qaida, Hizbollah, Hamas eller andra 

våldbejakande organisationer 

Ronneby kommun klart och tydligt tar ställning mot ovan nämnda 

våldsbejakande organisationer 

Kommunstyrelsen ger lämplig nämnd i uppdrag att upprätta en 

handlingsplan som stöd i det förebyggande arbetet mot radikalisering och 

våldsam extremism.  

Bedömning 

Våldsbejakande terrorism brukar delas in i tre grupper presumtiva grupper. 

Autonoma Vänstergrupper, Vitmaktrelaterade grupperingar och Jihadister.  

Den främsta målsättningen med det förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism är att värna om demokratin och det öppna 

samhället. Arbetet måste bedrivas med respekt för grundläggande 

demokratiska principer, såsom yttrande- och åsiktsfriheten samt förenings- 

och religionsfriheten 

Ingen enskild organisation eller aktör kan ensam bära eller ansvara för det 

förebyggande arbetet mot våldsbejakande terrorism. På lokal nivå är 

kommunen en viktig men inte ensam aktör. 

Exempel på parter som är viktiga i det lokala arbetet är socialtjänst, skola, 

polis, fritidsverksamhet, skilda organisationer inom det civila samhället 

inklusive trossamfund. 

Kommunen har upparbetade samarbetskanaler med lokala och nationella 

myndigheter för att verka mot etablering av våldsbejakande terrorism. 
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Vidare har kommunledningsförvaltningen redan sedan tidigare initierat ett 

arbete för att till kommunstyrelsen under Mars/april redovisa ett 

handlingsprogram mot våldsbejakande extremism 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad med ovanstående. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Tim Svanberg (C), Nicolas Westrup (SD) 

och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen vara besvarad med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Nicolas Westrup 

Anders Engblom 
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§ 211 Dnr 2015-000263 001 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående turistbyrån i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) har lämnat in en motion 

angående Turistbyrån i Ronneby. Motionären yrkar på att Turistbyrån flyttar 

tillbaka, från Kulturcentrums lokaler, till de ursprungliga lokalerna på Västra 

Torggatan. 

Motionssvaret behandlades av KS/AU 2015-08-17 och beslut om att 

återremittera ärendet för komplettering med underlag om situationen inför 

2016 togs.  

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden har beslutat om placering för 2016, det vill säga 

placering av turistinformationen på biblioteket, vilket får utgöra den 

komplettering som KS/AU efterfrågade. Fritid- och kulturnämnden anser 

därmed motionen vara besvarad.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Arbetsutskottets beslut 2016-04-18 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Christer Leksell 

Fritid- och kulturnämnden 
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§ 212 Dnr 2015-000473 109 

Besvarande av medborgarförslag från Niklas 
Håkansson angående förslag att bygga crossbana på 
Ballasts nerlagda område, norr om F17:s startbana 

 

Sammanfattning  

Niklas Håkansson har lämnat in ett medborgarförslag angående att bygga 

crossbana direkt väster om F17 start/landningsbana där gamla Ronneby 

Lastbils centrals tidigare har haft verksamhet.  

Bedömning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-07 att utreda 

lokaliseringen och förutsättningar för placering av motocrossverksamhet. 

Utredningen redovisades för Kommunfullmäktige i februari 2016 och i 

protokollet 2016§53 står följande” under förutsättning att fritid- och 

kulturnämnden ställer sig bakom förslaget, besluta att en etablering av 

motocross ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22 under förutsättning att ev. 

markköp, tillstånd, regler, undersökningar och övriga förutsättningar tillåter 

en etablering ”. 

Med utredningen ”Motorcrossbana-placering och förutsättningar” och till KF 

2016§53 som underlag görs bedömningen att Nicklas Håkanssons 

medborgarförslag avslås.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå Niclas 

Håkanssons medborgarförslag att bygga crossbana på Ballasts nedlagda 

område norr om F17 startbana.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå Niklas 

Håkanssons medborgarförslag att bygga crossbana på Ballasts nedlagda 

område norr om F17 startbana. 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
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Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå Niklas Håkanssons medborgarförslag. 

________________ 

Exp: 

Niklas Håkansson 

Kommunstyrelsen 
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§ 213 Dnr 2010-000074 140 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamoten Christer Stenström (M) 
angående hemvändarhelg 

 

Sammanfattning  

Christer Stenström i Moderaterna har lämnat in en motion om att utreda att 

anordna hemvändarhelg i Ronneby för att tillsammans med det lokala 

näringslivet för att bidra till kommunens befolkningstillväxt. Motionen har 

sänts för remissyttrande av Kommunikationsenheten och 

Näringslivsenheten. 

Motionssvaret behandlades av KS AU 2015-05-11som beslutade att 

återremittera ärendet för redovisning av hur hemvändaraktiviteten förhåller 

sig till helheten avseende marknadsföring och kommunikation.  

Bedömning 

Svar från fritid- och kulturnämnden efter återremiss. 

”Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Christer Stenström (M) har i en motion förslagit att man skall utreda frågan 

om att anordna en hemvändarhelg i Ronneby för att tillsammans med det 

lokala näringslivet bidra till kommunens befolkningstillväxt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2015-05-11 för 

redovisning av hur hemvändaraktiviteten förhåller sig till helheten avseende 

marknadsföring/kommunikation. Remissyttrandet ska samordnas mellan 

Fritid- och kulturförvaltningen, Näringslivsenheten och Infoenheten samt där 

till med remissyttrandet för Ulf Ahlstedts medborgarförslag angående 

”Sensommarfestival”.    

Hemvändaraktiviteter rör inflyttningsfrågor och arbetet med att utveckla 

kommunen positivt mot en ökande befolkning under det övergripande målet 

attraktivt boende. Kommunikationsenheten och Näringslivsenheten bedömer 

att hemvändaraktiviteter innebär en möjlighet att marknadsföra kommunen 

och har visat sig positivt i andra kommuner så som Jönköping, Älvdalen och 

Umeå. Dock innebär dessa aktiviteter en liten del i ett större arbete för att 

strategiskt arbeta med inflyttning. 

För hemvändaraktivitet föreslås en helgaktivitet i anslutning till Hela 

Ronneby svänger (oktober 2016) vilket bedöms som en existerande aktivitet 

med hemvändande besökare. Arbetet sker i samarbete med kommunala 

verksamheter, de kommunala bolagen samt näringslivsföreningar och bygger 
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på erfarenheter och material från marknadsföringskampanjen Guldlägen i 

Ronneby. Aktiviteten hålls under lördagen i Ronneby Gallerian där boenden, 

tomter, lokaler samt arbetsmöjligheter marknadsförs för att visa på 

möjligheterna med att besöka, bo och verka i Ronneby. Enligt 

Kommunikationsenheten och Näringslivsenhetens bedömningar skulle 

kostnaden för aktiviteten personalkostnader, hyror, annonsering och material 

vara ca 80 tkr. Näringslivsenheten bedömer en möjlig samfinansiering från 

lokala företag och mäklare på ca 5-10 %. 

Utifrån andra kommuners erfarenheter bör denna aktivitet vara en del i ett 

större strategiskt arbete för att öka inflyttningen till kommunen. Detta enligt 

tidigare bedömning i tjänsteskrivelsen KS 140 2010-000074. 

 

Den ”Sensommarfestival” som handläggs i ett medborgarförslag kan och bör 

samordnas med ”Hemvändarhelgen”. 

De personella resurserna som finns att tillgå inom ramen för budgeterade 

evenemang innebär att ytterligare idéer kring aktiviteter bör samordnas med 

andra befintliga evenemang. 

Huvudansvarig för genomförandet förslås den nya kommunikationsenheten 

med stöd av såväl näringslivsenheten och fritid- och kulturförvaltningen. 

Det övergripande budskapet för hemvändaraktiviteten i samband med Hela 

Ronneby svänger är Guldlägen i Ronneby. Det är en fortsättning av 

marknadsföringskampanjen Guldlägen i Ronneby som påbörjades under 

2015. Kampanjens primära syfte är att öka stoltheten över platsen Ronneby 

kommun. Det pågående varumärkesarbetet är en viktig del i utvecklingen av 

evenemang. 

Detta yttrande har utarbetats i samverkan med kommunikationsenheten och 

näringslivsenheten.   

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att 

ställa sig positiv till en riktad hemvändarhelg  

hemvändarhelgen föreslås samplaneras med ”Hela Ronneby svänger” 

den nya kommunikationsavdelningen blir ansvarig för genomförandet 

kommunstyrelsen avsätter 80 tkr, avseende hemvändarhelgen, för den 

kommunala delen av finansieringen 

aktiviteterna för att locka hemvändare utarbetas i samverkan mellan berörda 

enheter/förvaltningar.”   
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Då hemvändaraktiviteter innebär en möjlighet att marknadsföra och positivt 

utveckla kommunen föreslås att motionen bifalls. Mot bakgrund av fritid och 

kulturnämndens yttrande föreslås att enheten för kommunikation och 

Medborgarservice får i uppdrag att anordna en hemvändaraktivitet i 

samverkan med berörda förvaltningar. För aktiviteten avsätts 80 tkr. För 

hantering av kostnaden hänskjuts frågan till budgetberedningen.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med hänsyn 

till ovan svar bifalla motionen och ge enheten för kommunikation och 

medborgarservice i uppdrag att anordna en hemvändaraktivitet i samverkan 

med berörda förvaltningar. För hantering av kostnaden hänskjuts frågan till 

budgetberedningen.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med hänsyn 

till ovan svar bifalla motionen och ge enheten för kommunikation och 

medborgarservice i uppdrag att anordna en hemvändaraktivitet i samverkan 

med berörda förvaltningar. För hantering av kostnaden hänskjuts frågan till 

budgetberedningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Stenström (M). 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge enheten för 

kommunikation och medborgarservice i uppdrag att anordna en 

hemvändaraktivitet i samverkan med berörda förvaltningar. För hantering av 

kostnaden hänskjuts frågan till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Christer Stenström 

Enheten för kommunikation och medborgarservice 

Ekonomienheten 
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§ 214 Dnr 2016-000092 019 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

 

Sammanfattning  

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 

eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som 

främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. En våldsbejakande 

extremismmiljö förändras och utvecklas, uppkommer på nya orter och 

försvinner på andra. Våld, förtryck, diskriminering, vandalisering och terror 

anses vara en legitim metod för att påverka samhället och demokratiska 

lösningar förkastas. 

För att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället krävs ett väl 

fungerande och långsiktigt samarbete mellan de olika aktörer som berörs av 

frågan, vanligtvis kommun, skola, fritidsverksamheter, socialtjänst, 

polismyndighet och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället så som 

idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. 

Ronneby kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism avser att 

värna om samt stärka demokratin och därmed göra samhället 

motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Framtagen handlingsplan 

ämnar att bidra till ökad trygghet och samhörighet för invånarna i samhället 

samt en beredskap mot krafter som på olika sätt avser att störa det 

demokratiska samhällets grundläggande värderingar. 

Handlingsplanen delas upp i två delar. Den första delen är en utbildande och 

informativ del av begreppet samt området våldsbejakande extremism. Den 

andra delen består av själva handlingsplanen där struktur, ansvarsområden 

och arbetssätt för både främjande, förebyggande samt avhjälpande arbete 

behandlas. Dokumentet avslutas med presentation av rutiner för samtlig 

personal samt kontaktinformation. Sammanställningar avseende 

informationsutbyte mellan Säkerhetspolis, Polismyndighet och kommun 

samt sekretess i samverkan bifogas handlingsplanen 

Bedömning 

Ronneby kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en 

dokumenterad beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande 

extremism.  

Föreliggande handlingsplan beskriver det arbete som idag bedrivs i 

kommunen samt tydliggör hur Ronneby kommun kan arbeta för att påbörja 

ett strukturerat arbete mot våldsbejakande extremism genom att tydliggöra 
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ansvarsfördelning och rutiner vid identifiering av propagandaspridning, 

tecken på radikalisering samt klart konstaterat fall av radikalisering. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till handlingsplan har sin 

utgångspunkt från de tolv definierade rekommendationer som den Nationella 

samordnaren förespråkar att kommuner utgår ifrån vid upprättandet av en 

lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

För att få effektivitet i arbetet med implementering av handlingsplanen i 

kommunens verksamhet, samordning av utbildningsinsatser, framtagning av 

informationsmaterial, kunskapsspridning till kommunens medborgare samt 

initierandet av samarbete med civilsamhället samt andra myndigheter finns 

det under ett inledande implementeringsstadie behov av en extra resurs i 

form av en samordningsfunktion.  

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism  

kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra implementering av 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

 

Arbetsutskottets beslut 2016-04-18 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- godkänna förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism  

- kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra implementering av 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism.  

 

I kommunstyrelsen yrkade styrelseledamoten Kenneth Michaelsson (C) på 

tillägg och förändringar i handlingsplanen som bör genomföras till 

kommunfullmäktige, 

- 10.3 att kommunala medel ej går till föreningar som är kopplade till 

våldsbejakande extremism.  

- 10.6 att ansvarsfördelning bör förtydligas 

- samt ny punkt för revidering under 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
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- godkänna förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism efter 

föreslagna ändringar  

- kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra implementering av 

handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), 

Tim Svanberg (C), Roger Fredriksson (M), Anna Carlbrant (RP) och Bengt 

Holm (C). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Tim Svanberg 

(C), Roger Fredriksson (M) och Anna Carlbrant (RP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Bengt Holm (C) yrkar på att texten under kapitel 10.3, första stycket, sista 

meningen, s 17 i handlingsplanen mot våldsbejakande extremism utökas med 

”samt föräldrar/vårdnadshavare”.  

Propositionsordning 1 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande av Bengt Holm (C) och finner att kommunfullmäktige 

avslår detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.  

Ja-röst för bifall av Bengt Holms (C) tilläggsyrkande. 

Nej-röst för avslag av Bengt Holms tilläggsyrkande.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges till detta protokoll bifogad bilaga B, tolv 

(12) ja-röster, trettiofem (35) nej-röster och två (2) är frånvarande.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

________________ 

Exp: 

SUS-enheten 
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§ 215 Dnr 2013-000270 252 

Bulten 3 - Ansökan om köp av mark  

 

Sammanfattning  

Ägaren till Bulten 3 ansökte och beviljades redan 2004 ett arrende för den 

mindre delen. Dock skickades avtalet aldrig tillbaka till kommunen. Ägaren 

till Bulten 3 önskar nu i första hand köpa till ca 320 kvm mark i anslutning 

till sin tomt eller i andra hand den mindre bit som diskuterades 2004, ca 112 

kvm. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-26 att skicka ärendet på 

remiss till Miljö- och byggnadsnämnden.  

Bedömning 

Miljö- och Byggnadsnämndens yttrande: ”Området är ej detaljplanerat. Det 

har tidigare förekommit diskussioner om att skapa en ny tomt mellan 

Ronneby 24:7 i väster och Bulten 3,4 och 5 i öster. En ny tomt här bedöms 

vara möjlig men försäljning är svår om man inte styckat av tomten i förväg. 

Nämndens förslag är att kommunen genom Tekniska förvaltningen söker 

förhandsbesked. Vid ett positivt förhandsbesked ansöker man om 

avstyckning hos lantmäteriet. I samband med förrättningen kan man även 

reglera del av marken till Bulten 3.” 

Miljö- och Byggnadsnämnden anser alltså att marken är lämplig för en ny 

tomt. Förfrågningar till Miljöteknik visar att det är fullt möjligt att dra dit 

VA, marken ligger dock utanför VA-verksamhetsområde. 

Enligt Miljö- och byggnadsnämnden är det lämpligt att sälja den mindre 

delen till Bulten 3.  

Marken till den nya tomten är kuperad. Den flackaste delen är närmast 

Bulten 3, 4 och 5 och den nya tomten borde nog ligga där. Den skulle också 

behöva vara ungefär lika djup som tomten bredvid, Ronneby 24:27. Ett litet 

släpp till de befintliga tomterna skulle ändå innebära att en försäljning av 

mark till Bulten 3 kan innebära problem att skapa en ny bra tomt.  

För att ändå gå ägaren till Bulten 3 till mötes bör kommunen erbjuda hen ett 

arrende av den mindre biten, ca 112 kvm. Arrendet bör dock sägas upp om 

en ny tomt bildas 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 
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att avslå ansökan om köp av mark enligt stora förslaget, 320 kvm 

att avslå ansökan om köp av mark enligt lilla förslaget 

att erbjuda ägaren till Bulten 3 ett 1-årigt lägenhetsarrende för ca 112 kvm.  

1-årig förlängning, 3 månaders uppsägningstid, arrendeavgift enligt 

riktlinjerna: 1200 kronor/år. Arrendet ska sägas upp när det bildas en ny 

tomt.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- avslå ansökan om köp av mark enligt stora förslaget, 320 kvm 

- avslå ansökan om köp av mark enligt lilla förslaget 

- erbjuda ägaren till Bulten 3 ett 1-årigt lägenhetsarrende för ca 112 kvm, 

 1-årig förlängning, 3 månaders uppsägningstid, arrendeavgift enligt 

riktlinjerna: 1200 kronor/år. Arrendet ska sägas upp när det bildas en ny 

tomt. 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- avslå ansökan om köp av mark enligt stora förslaget, 320 kvm 

- avslå ansökan om köp av mark enligt lilla förslaget 

- erbjuda ägaren till Bulten 3 ett 1-årigt lägenhetsarrende för ca 112 kvm,  

1-årig förlängning, 3 månaders uppsägningstid, arrendeavgift enligt 

riktlinjerna: 1200 kronor/år. Arrendet ska sägas upp när det bildas en ny 

tomt. 

________________ 

Exp: Magnus Olsson 

Tekniska förvaltningen 

Eva Lydin.    
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§ 216 Dnr 2015-000609 042 

Budgetomfördelning med anledning av 
effektiviseringspost 

 

Sammanfattning  

I budget 2016-2017 plan 2018-2019 har budgeterats en post på centralt konto 

som avser effektivisering av verksamheten. Effektiviseringen ska 

genomföras i första hand avseende personalkostnader, år 2016 motsvarande 

3 mkr och åren därefter med helårseffekten 6 mkr i förhållande till beslutade 

ramar. 

Den centrala effektiviseringsposten ska omfördelas till verksamheterna 

genom att nämndernas befintliga ramar sänks.  

Bedömning 

I budgetbeslutet angavs inte hur ramreduktionen skulle fördelas. Föreslås att 

posten fördelas efter respektive nämnds andel av personalkostnadsbudgeten 

år 2016, enligt antagen KF-budget. Föreslås att Överförmyndarnämnden, 

Näringslivsenheten och Revisionen undantas från fördelningen. 

Effektiviseringsposten föreslås fördelas enligt: 

Nämnd/förvaltning/enhet 

Budget 2016 personal- 

kostnad (tkr) 

Andel % 

Ramreduktion 2016 (tkr) 

Ramreduktion 2017- (tkr) 

 

KS-kommunledningsförvaltningen 

74 315 

7% 

-210 

-420 

 

KS-tekniska förvaltningen 
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66 273 

6% 

-188 

-376 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

13 389 

1% 

-38 

-76 

 

Fritid- och kulturnämnden 

21 223 

2% 

-60 

-120 

 

Utbildningsnämnden 

407 379 

38% 

-1 153 

-2 306 

 

Äldrenämnden 

297 575 

28% 

-842 

-1 684 

 

Socialnämnden 
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179 773 

17% 

-509 

-1 018 

 

Totalt 

1 059 927 

100% 

-3 000 

-6 000 

 

 

 

 

 

 

 

KS-näringslivsenhet 

2 014 

 

 

 

 

Överförmyndarnämnden 

3 275 

 

 

 

 

Revisionen 
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637 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Totalt 

1 065 853 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas/förvaltningarnas ramar 

enligt ovanstående tabell. År 2016 med -3 mkr samt åren 2017 och därefter 

med -6 mkr enligt följande: 

- Kommunstyrelsen -kommunledningsförvaltningen -210 tkr resp -420 tkr 

- Kommunstyrelsen -tekniska förvaltningen -188 tkr resp -376 tkr 

- Miljö och byggnadsnämnden -38 tkr resp -76 tkr 

- Fritid och kulturnämnden -60 resp -120 tkr 

- Utbildningsnämnden -1 153 tkr resp -2 306 tkr 

- Äldrenämnden -842 tkr resp -1 684 tkr 

- Socialnämnden -509 tkr resp -1 018 tkr 

- Effektiviseringsposten på centralt konto reduceras med 3 mkr resp 6 mkr. 

 

Berörda nämnder ska, i samband med bokslutsgenomgången för år 2016, 

redovisa för Kommunstyrelsen vilka åtgärder som har vidtagits/planeras för 

att verkställa effektiviseringen. 

Arbetsutskottets beslut 2016-04-18 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att justera 

nämndernas/förvaltningarnas ramar enligt ovanstående tabell. År 2016 med -

3 mkr samt åren 2017 och därefter med -6 mkr enligt följande: 

KS-kommunledningsförvaltningen -210 tkr resp -420 tkr 

KS-tekniska förvaltningen -188 tkr resp -376 tkr 

Miljö och byggnadsnämnden -38 tkr resp -76 tkr 

Fritid och kulturnämnden -60 resp -120 tkr 

Utbildningsnämnden -1 153 tkr resp -2 306 tkr 

Äldrenämnden -842 tkr resp -1 684 tkr 

Socialnämnden -509 tkr resp -1 018 tkr 

 

Effektiviseringsposten på centralt konto reduceras med 3 mkr resp 6 mkr. 

Berörda nämnder ska, i samband med bokslutsgenomgången för år 2016, 

redovisa för Kommunstyrelsen vilka åtgärder som har vidtagits/planeras för 

att verkställa effektiviseringen.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- justera nämndernas/förvaltningarnas ramar enligt reviderad tabell nedan där 

överförmyndarnämnden samt näringslivsenheten inkluderas. År 2016 med  

-3 mkr samt åren 2017 och därefter med -6 mkr enligt följande: 

Nämnd/förvaltning/enhet 

Budget 2016 

personal- 

kostnad (tkr) 

Andel 

% 

Ramreduktion 

2016 (tkr) 

Ramreduktion 

2017- (tkr) 

KS-kommunledningsförvaltningen 74 315 7% -209 -418 

KS-tekniska förvaltningen 66 273 6% -187 -374 

KS-näringslivsenhet 2 014 0% -6 -12 

Miljö- och byggnadsnämnden 13 389 1% -38 -76 

Fritid- och kulturnämnden 21 223 2% -60 -120 

Utbildningsnämnden 407 379 38% -1 147 -2 294 

Äldrenämnden 297 575 28% -838 -1 676 

Socialnämnden 179 773 17% -506 -1 012 

Överförmyndarnämnden 3 275 0% -9 -18 

          

Totalt 1 065 216 100% -3 000 -6 000 

     Revisionen 637 
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Totalt 1 065 853 

    

- effektiviseringsposten på centralt konto reduceras med 3 mkr resp 6 mkr. 

- berörda nämnder ska, i samband med bokslutsgenomgången för år 2016, 

redovisa för Kommunstyrelsen vilka åtgärder som har vidtagits/planeras för 

att verkställa effektiviseringen, samt 

- att överförmyndarnämnden och näringslivsenheten ska ses över i 

effektiviseringshänseende likt övriga förvaltningar. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlson (V), Sune Håkansson (RP) och Roger 

Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovan angivet direktiv. 

________________ 

Exp: 

Samtliga förvaltningschefer 

Samtliga nämnder 

Ekonomienheten 
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§ 217 Dnr 2014-000045 253 

Försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, lada 
till Fridhems gård 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade § 310/2010 om fortsatt utredning och att ett nytt 

ställningstagande skulle göras i avvaktan vad som händer med f.d. kårhuset. 

I kommunfullmäktige 2013-11-11 § 226 beslutades att Fridhem 1, f.d. 

kårhuset skall säljas. Nu är f.d. kårhuset sålt till Mandeltårtan Fastighets AB. 

Kommunstyrelsen beslutade § 53/2014 att i nuläget ej försälja annexet och 

ladan vid Fridhems gård, del av fastigheten Ronneby 25:16.  

Bedömning 

AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) är ägare till byggnaden som är 

närmaste granne till försäljningsobjektet. VD Dennis Roberteus lämnar 

följande synpunkter: 

”ABRI har inget att invända mot föreslagen fastighetsbildning, avstyckning 

eller försäljning. 

Ser inte att detta kommer att påverka BCC (Blekinge Convention Center) 

negativt. 

Eventuell nattklubbsverksamhet som ibland kan upplevas som störande är 

sedan länge predestinerad till Hotellets huvudbyggnad”.  

Förslag till beslut 

Med inkomna remissvar som grund föreslås Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en försäljning av en 

avstyckad del, enligt karta bilaga 3, av Ronneby 25:16, ladan, 

Fridhemsvägen 2, Ronneby samt beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att 

ge delegation till Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av 

Ronneby 25:16. 

Arbetsutskottets beslut 2016-04-18 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av annex och lada 

Fridhemsvägen 2 och 4, Ronneby, enligt förslag till avstyckning enligt karta 

i bilaga 4 samt beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige ger delegation till 

Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen av en del av Ronneby 25:16.   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(72) 
2016-05-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03  

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av lada 

Fridhemsvägen 4, Ronneby, enligt förslag till avstyckning enligt karta samt 

beslutar föreslå att Kommunfullmäktige ger delegation till kommunstyrelsen 

att slutföra försäljningen av en del av Ronneby 25:16 samt att 

remissyttranden från samtliga förvaltningar skickas med till 

kommunfullmäktige. 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Roger Fredriksson (M), Tim Svanberg 

(C), Lova Necksten (MP), Roger Gardell (L), Erik Ohlson (V), Christer 

Leksell (SD), Willy Persson (KD), Peter Bowin (V) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S), Ola Robertsson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar avslag 

till kommunstyrelsens förslag. 

Roger Fredriksson (M), Tim Svanberg (C), Roger Gardell (L), Christer 

Leksell (SD) och Willy Persson (KD) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) 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 avslag till kommunstyrelsens förslag.  

Omröstningsresultat 

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

tjugosju (27) ja-röster, tjugoen (21) nej-röster och en (1) är frånvarande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

- tillstyrka en försäljning av lada Fridhemsvägen 4, Ronneby, enligt förslag 

till avstyckning enligt karta, bilaga 3,  

- ger delegation till kommunstyrelsen att slutföra försäljningen av en del av 

Ronneby 25:16. 

. 
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Reservation 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 218 Dnr 2012-000071 253 

Försäljning av fastigheterna Kalleberga 9:50 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade § 85/2012 att sälja fastigheterna Kalleberga 

9:50, 9:51 och 9:52, hyreshus, Flottiljvägen 11, 13 och 15, Kallinge. 

Kalleberga 9:51 och 9:52 såldes 2013, återstår således att sälja Kalleberga 

9:50. 

I försäljningsprocessen 2013 meddelade Socialförvaltningen att de inte hade 

behov av fastigheterna och Ronnebyhus meddelade att de inte hade intresse 

att förvärva dem. 

Den nu aktuella fastigheten har tidigare disponerats av föreningen 

Skogsvandrarna som sedan blev en kommitté i Ronneby Orienteringsklubb, 

kommittén upphörde med sin verksamhet hösten 2015, de har utrymt 

lokalerna och hyreskontraktet har upphört. 

Fastigheten Kalleberga 9:50 har varit utannonserad genom Sydostfastigheter 

Mäklarbyrå i Ronneby under februari 2016 med en budgivning som 

avslutades 2016-03-16.  

Bedömning 

Budgivningen har givit vid handen att en budgivare Orhan Senyüz, 

Holmbogatan 8 B 212 32 Malmö har lagt det högsta budet. 

Orhan Senyüz har för avsikt använda fastigheten som en hyresfastighet.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en 

försäljning av Kalleberga 9:50 till Orhan Senyüz för en köpeskilling om  

643 000 kr samt beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation 

till Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

Arbetsutskottets beslut 2016-04-18 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sälja 

Kalleberga 9:50 till Orhan Senyüz för en köpeskilling om 643 000 kr 

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sälja 

Kalleberga 9:50 till Orhan Senyüz för en köpeskilling om 643 000kr. 
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Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja Kalleberga 9:50 till Orhan Senyüz för 

en köpeskilling om 643 000kr. 

________________ 

Exp: 

Orhan Senyüz 

Tekniska förvaltningen 
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§ 219 Dnr 2016-000199 007 

Årsredovisning för Cura Individutveckling 2015. 

 

Sammanfattning  

Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för 

år 2015. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin 

revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och att 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna 

upprättat förslag till årsredovisning för 2015 och att Kommunsamverkan 

Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 

I beslutet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund 
av jäv 

I beslutet deltar inte kommunfullmäktigeledamot Birgitta Larsson (M), 

tjänstgörande ersättare Kerstin Haraldsson (C) och kommunfullmäktiges 

andre vice ordförande Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till 

årsredovisning för 2015 och att Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunsamverkan Cura individutveckling 

Socialnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 220 Dnr 2016-000237 253 

Tomtköp Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Eva Lydin redovisar förslag till försäljning i Viggenområdet.  

Arbetsutskottets beslut 2016-04-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till försäljning 

och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen mer 

detaljerat redovisa ytor, pris samt köpeavtal.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med redovisade 

köpeavtal 

– besluta sälja fastighet Sörby 5:12 till ett pris om 20 kr/kvm 

– besluta sälja del av fastighet Ronneby 22:1 (ca 8485 kvm) till ett pris om 

20 kr/kvm. 

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

– sälja fastighet Sörby 5:12 till ett pris om 20 kr/kvm, bilaga 4 

– sälja del av fastighet Ronneby 22:1 (ca 8485 kvm) till ett pris om  

20 kr/kvm, bilaga 5. 

________________ 

Exp: 

Sköneviksbuss AB 

Tekniska förvaltningen 

Näringslivschefen 

Eva Lydin 
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§ 221 Dnr 2016-000263 817 

Ansökan om medel för utökade sommaraktiviteter 

 

Sammanfattning  

Folkhälsorådet har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande att göra 

en kartläggning av kommunens aktiviteter för barn- och unga under 

sommarlovet samt göra en bedömning av behovet av ytterligare aktiviteter. 

Utifrån den bedömningen uppmanades Folkhälsorådet att inkomma med en 

ansökan om medel för att bekosta sitt förslag. Bakgrunden till uppdraget är 

ett av målområdena i kommunens Folkhälsopolicy, ”Barns och ungas 

uppväxtvillkor” där ett mål inom detta område är att begränsa effekterna för 

barn som lever i ekonomisk utsatthet. Aktiviteterna i förslaget skall därför 

vara avgiftsfria för att öka möjligheten för alla barn- och unga att delta 

oavsett ekonomiska förutsättningar.  

Då Start Ronneby har ett nystartat samverkansprojekt som heter Aktivera 

mera! med syfte att kostnadsfritt aktivera nyanlända barn- och ungdomar 

under sommarlovet, bjöds projektledarna Sara Carlsson och Florence Obison 

in till ett möte för att presentera sitt projekt. Inom projektet hade redan en 

mindre kartläggning av befintliga aktiviteter under sommarlovet genomförts 

och detta hade kompletterats med aktiviteter som skulle genomföras som en 

del i projektet. Då Aktivera mera! inte har någon avsatt budget för projektet 

utan genomförs inom befintlig ram i Utbildningsförvaltningens budget sågs 

det som en stor möjlighet att, genom ansökta medel via Folkhälsorådet, 

utöka både målgruppen för aktiviteterna samt genomföra fler aktiviteter än 

planerat. Utifrån detta tog projektledarna för Aktivera mera! fram ett 

budgetförslag utifrån Folkhälsorådets kriterier:  

göra aktiviteterna tillgängliga för alla barn- och unga i Ronneby Kommun 

fortsatt avgiftsfria aktiviteter 

utöka antalet aktiviteter  

Som ett komplement till projektet Aktivera mera! föreslår Folkhälsorådet att 

Thomas Andersson, Förvaltningschef på Fritid och Kulturförvaltningen, får 

medel för att anställa två fritidsledare under sommarlovet för att stärka upp 

och genomföra kostnadsfria dagaktiviteter på fritidsgårdsbasis som är öppna 

för alla barn- och unga. Möjligheter finns att hålla i aktiviteter utomhus, i 

sporthallen, på skolor, i hyresgästföreningens lokaler runt om i Ronneby 

Kommun.  
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Bedömning 

Folkhälsorådet anser att Aktivera mera! bör ges förutsättningar att utöka sina 

sommaraktiviteter för att nå ut till fler barn- och unga i Ronneby Kommun 

och genom detta stärka möjligheten till sysselsättning under sommarlovet.  

Förslag till beslut 

Folkhälsorådet föreslår Kommunstyrelsen att bifalla förslaget att tillskjuta 99 

550 kr till projektet Aktivera Mera! för genomförande av föreslagna 

aktiviteter samt 200 000 kr till Fritid- och Kulturförvaltningen för 

tidsbegränsad anställning av två fritidsledare där 140 000 kr är 

personalkostnader och 60 000 kr är material-, transport samt matkostnader 

för deltagare.  

Fritid och Kulturförvaltningen har möjlighet att söka bidrag för 

sommarlovsaktiviteter hos MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor) fram till den 1 juli. Då sommarlovet närmar sig och 

rekrytering bör påbörjas snarast är Folkhälsorådets förslag att dessa pengar 

tas från Kommunstyrelsens budget tills sökta pengar inkommit.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-05  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. anslå 99 550kr till Start Ronnebys Akivera mera! 

2. bevilja 200 000kr till fritid- och kulturförvaltningen 

3. ovanstående ska finansieras genom tillfälligt statsbidrag. 

4. alla aktiviteter ska vara öppna för alla. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Roger Gardell (L), Roger  

Fredriksson (M), Christer Leksell (SD) och Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar på att kommunstyrelsens förslag till beslut 

gällande attsats 1 höjs med ett belopp om 3250 kronor. 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Lova 

Necksten (MP) förslag.  

Propositionsordning 1 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut vad gäller attsats 2,3 och 4 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
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Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition 

på Lova Neckstens (MP) tilläggsyrkande att kommunstyrelsens förslag till 

besluts vad gäller attsats 1 höjs med ett belopp om 3250 kronor och finner att 

kommunfullmäktige avslår detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- anslå 99 550kr till Start Ronnebys Akivera mera! 

- bevilja 200 000kr till fritid- och kulturförvaltningen 

- ovanstående ska finansieras genom tillfälligt statsbidrag. 

- alla aktiviteter ska vara öppna för alla. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Fritid- och kulturnämnden 
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§ 222 Dnr 2016-000331 101 

Motion från tjänstgörande ersättare Rune Kronkvist (S) 
angående ombyggnad av duscharna i lokaler som 
används av skolorna i Ronneby kommun 

Tjänstgörande ersättaren Rune Kronkvist (S) har lämnat in följande motion 

angående ombyggnad av duscharna i lokaler som används av skolorna i 

Ronneby Kommun. 

Sammanfattning  

Tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige Rune Kronkvist (S) har lämnat 

in följande motion angående ombyggnad av duscharna i lokaler som används 

av skolorna i Ronneby Kommun 

Det uppstår emellanåt problem då elever ska duscha efter ett idrottspass. 

Många elever vill 

inte Visa sig nakna inför sina kamrater av olika anledningar. Det kan bero på 

kroppsutseende 

eller att de är rädda för att bli fotograferade med mobilkamera och sedan bli 

utlagd på sociala 

media. Oftast är det en kombination av båda. 

Därför förekommer det att elever struntar i att duscha med efterföljande 

problem med 

hygienen. 

För att komma åt detta problem bör eleverna kunna duscha utan insyn, vilket 

kan åtgärdas 

med någon form av avskärmning 

Därför bör duscharna byggas om på samtliga skolor i Ronneby samt andra 

lokaler som 

används av eleverna, så att dessa får möjlighet att duscha enskilt utan insyn. 

Jag föreslår att 

- Kommunfullmäktige beslutar ge berörd verksamhet i uppdrag att utreda, 

planera och 

genomföra en ombyggnad av duscharna i de lokaler som används av skolan i 

Ronneby 

kommun.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till utbildningsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Rune Kronkvist  

Utbildningsnämnden 
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§ 223 Dnr 2016-000325 101 

Motion från kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall 
(S) angående höj- och sänkbara talarstolar i 
Ronnebysalen 

Kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall (S) har lämnat inte följande 

motion angående höj- och sänkbara talarstolar i Ronnebysalen. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamoten Malin Norfall (S) har lämnat inte följande 

motion angående höj- och sänkbara talarstolar i Ronnebysalen.  

I kommunfullmäktige ska alla Iedamöter kunna begära ordet och få sin röst 

hörd. Idag har vi inte möjlighet att justera mikrofon och talarstol efter 

ledamöternas längd vilket gör att vissa får stå på tå för att synas bakom 

talarstolen och andra får knäa för att höras i mikrofonen. Då detta tar 

uppmärksamhet från det som faktiskt sägs i talarstolen föreslår jag följande: 

Att Ronneby kommun inför höj- och sänkbara talarstolar i Ronnebysalen. 

Malin Norfall (S)  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 ________________ 

Exp: 

Malin Norfall 

Kommunstyrelsen 
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§ 224 Dnr 2016-000326 101 

Motion från Sverigedemokraterna genom 
kommunfullmäktigeledamoten Christer Leksell (SD) 
angående åldersbedömning av ensamkommande 
asylsökande ungdomar  

Sverigedemokraterna  har, genom kommunfullmäktigeledamoten Christer 

Leksell (SD), lämnat in följande motion angående åldersbedömning av 

ensamkommande asylsökande ungdomar. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamoten Christer Leksell (SD) har lämnat in följande 

motion angående åldersbedömning av ensamkommande asylsökande 

ungdomar  

l höstas klar gjorde Migrationsverket att kommuner får göra egna 

åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande ungdomar. Men ytterst 

få använder sig av möjligheten. Risk finns att flera barn kommer att fara illa 

på boenden, varnar personer som jobbar med ensamkommande. Det är både 

fegt och oansvarigt av kommunerna att inte vidta åtgärder när man har 

möjlighet. Det finns en uppenbar risk att barn utnyttjas av äldre på HVB-

hem, säger Johnny Samuelsson, ordförande i Riksföreningen gode män 

vårdnadshavare. 

I höstas kom beskedet från Migrationsverket att det står andra aktörer fritt 

att, oavsett verkets bedömning, själva ta ställning till asylsökandes ålder. Det 

handlar inte om medicinska åldersbedömningar utan om så kallade 

uppenbarhetsbedömningar. 

Men bara ett fåtal kommuner har aktivt agerat sedan dess. Sollefteå tycker 

att bedömningarna är viktiga. 

Migrationsverket accepterar i princip den ålder asylsökande uppger. Men 

Vår HV B-personal har gedigen erfarenhet av att jobba med den här gruppen 

och konstaterar de att en person omöjligt kan vara under 20 eller 25 år — då 

skrivs personen ut från boendet och återgår till Migrationsverket, säger Maj 

ed Safaee, kommunikationsstrateg i kommunen. 

Även Österåker gör egna bedömningar. En handfull personer har sedan i 

höstas återförts till Migrationsverket. 

Det handlar om att barn ska skyddas från att bo med Vuxna, säger Michaela 

Fletcher (M), kommunalråd i Österåker. 
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Konsekvenserna av att blanda ungdomar med vuxna kan bli allvarliga, säger 

Jonas Andersson, ungdomspedagog i Skellefteå som arbetat många år med 

ensamkommande. 

Äldre har en annan erfarenhet, de kan styra, manipulera, lura och tvinga 

yngre att utföra olika typer av tjänster. Vi har sett exempel på barn som 

utnyttjas sexuellt, säger han. Om endast ett barn blir utsatt för någon typ av 

våld från en äldre som inte borde bo på boendet, så är det en för mycket! 

Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att om Ronneby kommun 

inte redan nu gör denna åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn 

enligt ovan, omgående inför detta.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till socialnämnden. 

 ________________ 

Exp: 

Christer Leksell 

Socialnämnden. 

 


