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§ 52 Dnr 2015-000005 101 

Justering av dagordningen 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) meddelar 
följande ändring i dagordningen.    
  

Ett nytt ärende har tillkommit och läggs mellan punkt 15 och 16 i föredrag-
ningslistan. Inköp av strategisk mark gällande fastigheterna Gärestad 1:13 
med flera.                  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna den nya dagordningen. 

________________ 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(52) 

2015-03-26  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53 Dnr 2015-000035 101 

Allmänhetens frågestund 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att 
inga frågor ställts.     

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 54 Dnr 2015-000146 610 

Utbildningsnämndens föredragning av valfritt ämne 
enligt följande: Politiska utmaningar inom utbildnings-
nämndens område under de närmaste åren 
 

Sammanfattning  
Utbildningsnämndens presidie, Lennarth Förberg (M), Tim Svanberg (C) 
och Jan-Eric Wildros (S) tar upp ämnet politiska utmaningar inom 
utbildningsnämndens områd under de näramste åren till en temadebatt.  

    

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Lennarth Förberg (M), Tim Svanberg (C), Jan-
Eric Wildros (S), Erik Ohlson (V), Malin Norfall (S), Lena Mahrle (FP), 
Nicolas Westrup (SD), Lova Necksten (MP) och Peter Bowin (V).   

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera debatten till protokollet. 

________________ 
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§ 55 Dnr 2015-000136 007 

Aktuellt från Revisorerna  
 

Sammanfattning  
Revisonens ordförande JanAnders Palmqvist (S) informerar om bland annat: 
att revisorerna ska djupgranska 5 områden 2015.  

Följande 5 områden ska djupgranskas av revisonen med hjälp av sak-
kunniga: 

Socialnämnden: Granskning och bedömning om socialnämndens styrning 
när det gäller anmälningar av barn som far illa sker på ett ändamålsenligt 
sätt. Vilka rutinbeskrivningar, riktlinjer och övriga styrdokument finns? 

Utbildningsnämnden: Granskning och bedömning om utbildningsnämnden 
bedriver en ändamålsenlig verksamhet så att rektors roll som pedagogisk 
ledare möjliggörs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden: Granskning och bedömning om miljö- och 
byggnadsnämnden har en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande 
styrning, uppföljning och kontroll av bostadsanpassningsbidrag och 
verkställighet av anpassningsåtgärder. 
 

Äldrenämnden: Granskning och bedömning om äldrenämnden har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av biståndsbedömningen inom 
äldreomsorgen. 
 
Intern kontroll: Granskning av den interna kontrollen avseende hur den 
interna redovisningen/ uppföljningen i form av internbudget, tertialbokslut 
och så vidare används som ett aktivt verktyg i nämndernas styrning, upp-
följning och kontroll av verksamheten. Denna granskning är övergripande 
och gäller inte någon särskild nämnd. 
 

De 3 områden där revisorerna själv ska granska utan hjälp av sakkunniga är: 

Granska och följa upp verkställigheten av fattade beslut. 

Ärendehanteringen och vilka system som finns.  

Hanteringen av avtal mellan kommunen och föreningslivet när det gäller 
olika anläggningar. 
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Möjligen kan någon av dessa granskningar resultera i att det också kan 
komma att erfordra sakkunnigt biträde vid ett senare tillfälle.  

 

3 områden väljer revisionen att avvakta med:  

Granskning av fristående förskolor.  

Granskning kring kommunens arbete avseende mutor och bestickning. 

Kommunstyrelsen arbete med och uppsikt över den interna kontrollen i 
övrigt med undantag av den interna redovisningen. 

Kommunallagen kommer från och med 1 januari 2015 ange att fullmäktige 
varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för hur 
verksamhet genom avtal med privat utförare ska kontrolleras och följas upp. 

Beredningsansvaret för att detta ärende kommer fram ligger på 
kommunstyrelsen. 

 

Det finns heller inga djupgranskningar nämnda avseende de kommunala 
bolagen. Här kommer revisionsgruppen att återkomma då samtal ska föras 
med bolagsledningarna avseende lekmannarevisorernas ekonomiska 
möjligheter att verka. Den budget som fullmäktige anvisat gäller inte för 
lekmannarevisorernas arbete utan kostnaden för den granskningen ska bäras 
av bolagen. 

  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 56 Dnr 2015-000149 101 

Val av ledamot och ersättare till Samordningsförbundet 
i Blekinge 
 

Sammanfattning  
Val av ledamot och ersättare till Samordningsförbundet i Blekinge.   
 

Förslag till beslut 
 Valberedningens ordförande Sune Håkansson (RP) föreslår Birgitta Lager-
lund (M) till ny ledamot och ledamot Malin Norfall (S) föreslår Malin Måns-
son (S) till ny ersättare i Samordningsförbundet i Blekinge.    

     

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP) och Malin Norfall (S). 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Birgitta Lagerlund (M) till ny ledamot och 
till ny ersättare utses Malin Månsson (S) till Samordningsförbundet i Ble-
kinge. 

________________ 

Exp: 

Birgitta Lagerlund 

Malin Månsson 

Personalenheten  

Ekonomienheten 

Annbritt Olsson 
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§ 57 Dnr 2015-000152 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Ronneby Miljö & Teknik AB, ersättare i kommunfull-
mäktige, Socialnämnden och Räddningstjänsten östra 
Blekinge, Christoffer Laz (M), samt nyval   
 

Sammanfattning  
Christoffer Laz (M) anhåller om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Ronneby Miljö & Teknik AB samt som ersättare i kommunfullmäktige, 
socialnämnden och Räddningstjänsten östra Blekinge.                  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Anders Bromée (M). 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Christoffer Laz (M) som ledamot i 
Ronneby Miljö & Teknik AB samt som ersättare i kommunfullmäktige, so-
cialnämnden och Räddningstjänsten Östra Blekinge. Protokoll skickas till 
Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.  

Till ny ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB utses Linda Lantz (M). Ersät-
tare i socialnämnden och Räddningstjänsten östra Blekinge utses på Kom-
munfullmäktiges sammanträde den 29 april 2015. 

________________ 

Exp: 

Christoffer Laz 

Linda Lantz 

Länsstyrelsen 

Ronneby Miljö & Teknik AB  

Socialnämnden 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

Personalenheten  

Ekonomienheten 

Annbritt Olsson         
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§ 58 Dnr 2015-000106 109 

Anmälan av medborgarförslag från Ronny Palmqvist 
angående växtlighet längs med Karlshamnsvägen 
Ronny Palmqvist har lämnat in följande medborgarförslag angående 
växtlighet längs med Karlshamnsvägen. 

 

Sammanfattning  
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 Karls-
hamnsvägen 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 Risa-
torp.  
 
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.                   

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunsty-
relsen/Tekniska förvaltningen för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Ronny Palmqvist 

Kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen  
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§ 59 Dnr 2015-000114 823 

Anmälan av medborgarförslag från Ingemar 
Magnusson gällande upprustning av Blekingeledens 
Ronnebyetapper 
Ingemar Magnusson har lämnat in följande medborgarförslag gällande upp-
rustning av Blekingeledens Ronnebyetapper. 

Sammanfattning  
Blekingeleden är i sin helhet en eftersatt och bortglömd resurs för hela Ble-
kinge. Det finns stora möjligheter att få inkomst för entreprenörer och boen-
de i dess närhet.  
 
Tyvärr är kartmaterial, skyltning och led i ett mycket dåligt skick. På många 
håll är leden så dåligt utmärkt att det är lätt för den ovane vandraren att gå 
fel. 
 
Jag vill att kommunen ser över och rustar upp de delar av leden som finns 
inom kommunen. Om kartor är aktuella och leden är utmärkt på ett bra och 
tydligt sätt, är den en utmärkt tillgång för kommunen.  
 
Det finns en ökande mängd människor som varje år tar sig till Blekinge och 
Ronneby för att uppleva vår natur. Vi kan inte låta Blekingeleden förfalla. 
Gör gärna en ansträngning i samarbete med de övriga kommunerna för att 
rusta upp hela leden.  
 
Jag är övertygad om att leden är en inkomstkälla av stora mått om den sköts 
och underhålls. Kommunerna kan mycket väl få fler turister och övernatt-
ningar om leden marknadsförs bättre, vilket leder till mer intäkter även för 
kommunen.               
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Fritid- och 
kulturnämnden för vidare beredning. 

________________ 

Exp: Ingemar Magnusson, Fritid- och kulturnämnden 
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§ 60 Dnr 2015-000128 109 

Anmälan av medborgarförslag från Bengt-Allan 
Jeppsson gällande trafiken på Knektabacken och 
Volontäbacken 
Bengt-Allan Jeppsson har lämnat in följande medborgarförslag gällande tra-
fiken på Knektabacken och Volontärbacken. 

 

Sammanfattning  
”Trafiken på Knektabacken och Volontärbacken. Förslag är att en enkelrikta 
vägarna så att man kör in ifrån Lindblomsvägen på Knektabacken och ut på 
Götgatan ifrån Volontärbacken.  

 

De nya garagen skymer sikten när man kör ut på Lindblomsvägen, parkering 
på vägarna är också tillåten. Det är svårt att mötas.”                  

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunsty-
relsen/Tekniska förvaltningen för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Bengt-Allan Jeppsson 

Kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen  
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§ 61 Dnr 2015-000129 109 

Anmälan av medborgarförslag från Birgitta Rosenqvist 
gällande bad/räddningsstege på Karöbryggan 
Birgitta Rosenqvist har lämnat in följande medborgarförslag gällande 
bad/räddningsstege på Karöbryggan. 

 

Sammanfattning  
Det behövs en stege på bryggan på Karö-sidan (Gästhamnen). Skulle någon 
ramla i så är det mycket svårt att ta sig upp. 
 
Duschutrymmena behöver också göras vid. Det behövs krokar både inne och 
precis utanför duscharna samt en skärmvägg. Går man ut från duschen och 
någon öppnar dörren utifrån så år det fri sikt in!                             
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Fritid- och 
kulturnämnden för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Birgitta Rosenqvist 

Fritid- och kulturnämnden  
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§ 62 Dnr 2015-000138 109 

Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson om 
att släppa loss Sörbybäcken 
Mats Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag om att släppa loss 
Sörbybäcken. 

 

Sammanfattning  
Sörbybäcken försvinner i en kulvert vid korsningen Västra Industrigatan och 
Karlshamnsvägen.  
 
Genom att ta fram den i dagen igen får vi en trevligare och mer miljövänlig 
infartsled. Näringsämnen torde inte fastna när vattnet passerar i en kulvert.  
 
Som kvävefälla är ¡ag övertygad om att en öppen bäck ger ett bättre resultat. 
Reproduktionen av ny fisk till ån skulle förmodligen öka om vi kunde göra 
denna nödvändiga återställare,  
 
Kan man lägga en bäck i kulvert så kan också se till att återställa den.                   
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunsty-
relsen/Tekniska förvaltningen för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Mats Karlsson 

Kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen  
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§ 63 Dnr 2015-000036 109 

Medborgarförslag 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M)  konstaterar att 
inga nya medborgarförslag har lämnats in för denna perioden.        

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 64 Dnr 2015-000083 403 

Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet 
Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot 
Willy Persson (KD) angående markarbete vid 
Miljötekniks anläggning Angelskog 
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson har lämnat in följande interpella-
tion ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) angående markarbete 
vid Miljötekniks anläggning Angelskog. 

 

Sammanfattning  
Miljöteknik håller nu på med ett markarbete vid Angelskogsanläggningen. 
Det beräknas kosta runt 1 miljon enl. driftchefen på renhållningen. 
 

Det har inte gjorts någon offentlig upphandling, utan man valde att använda 
ramavtalet. 
 

Lagen om offentlig upphandling har varit en het fråga i kommunen, efter det 
att Miljöteknik tog över Centralförråden och gjorde en större renovering. 
Den upphandlades inte enligt de regler som dåvarande kommundirektören 
informerade om i skrift april 1999 till förvaltnings- och bolagschefer. 
 

Det genomfördes också utbildningar för berörda politiker och tjänstemän om 
hur upphandlingarna skulle gå till där även inköpsenheten var med. 
 

Näringslivsenheten har också haft informationskvällar för näringslivet vid 
olika tillfällen, senast november 2014. Kunskapen om offentlig upphandling 
finns i kommunen. Men efterlevandet är det däremot sämre med. 
 

Miljöteknik har vid flera tillfällen inte följt reglerna som finns i kommunen, 
trots att man från politiker påtalat om att reglerna ska följas. 
 

Vad finns för anledning till att Ronneby Miljö & Teknik AB inte följer reg-
lerna?       
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Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-26 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfull-
mäktiges sammanträde den 26 mars 2015. 

 

Kommunalrådet Roger Fredriksson (M) lämnar följande skriftliga svar på 
ledamot Willy Perssons (KD) interpellation. 

 
Miljöteknik gör många upphandlingar tillsammans med kommunens upp-
handlingssamordnare och övriga kommunala bolag. 
 
Dessutom använder man sig av Kommentus upphandlingar liksom Ronneby 
kommun i övrigt gör. 
 
Miljöteknik upphandlar antingen med Lag om offentlig upphandling (LOU), 
eller enligt Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster (LUF). 
 
Upphandlingarna görs med syfte att efter utvärdering av anbuden skall ett sk. 
Ramavtal tecknas. 
 
Dessa upphandlingar görs för att lättare kunna få arbeten utförda utan att 
behöva göra upphandlingar vid varje projekt, med andra ord tids- och kost-
nadsbesparingar görs. 
 
Vid ovanstående nämnd entreprenad används två stycken sk. Ramavtal. 
Ramavtal för markarbeten samt ramavtal för fordon. 
 
Ramavtalet för markarbeten är utformat så att den som den som placerats sig 
först efter utvärderingen är garanterad jobb upp till två basbelopp. Skulle 
denna entreprenör tacka nej går man till entreprenör två enligt utvärderingen 
osv. När det gäller markarbeten över två basbelopp har beställaren möjlighe-
ten att göra en separat upphandling eller välja att gå på ramavtalet. 
 
Ramavtalet för fordon är upplagt på samma sätt med skillnad att här har man 
ingen begränsning av belopp. Det är endast timpriset som anges. 
 
Jag kan mot denna bakgrund inte se att Miljöteknik har brutit mot några reg-
ler. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M), Willy Persson (KD) 
och Margareta Yngveson (S). 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Willy Persson  

Roger Fredriksson  
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§ 65 Dnr 2015-000172 133 

Anmälan av interpellation ställd till Kommunstyrelsens 
ordförande Roger Fredriksson (M), från Kommun-
fullmäktigeledamöterna i Vänsterpartiet om romsk 
inkludering i Ronenby 
Kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin (V), Erik Ohlson (V) och 
tjänstgörande ersättare Omid Hassib (V) har lämnat in följande interpellation 
ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) om romsk 
inkludering i Ronneby.    

 

Sammanfattning  
”Regeringen beslutade 2012-0216 om en samordnad och långsiktig strategi 
för romsk inkludering under 2012 – 2032. Kommunerna har en viktig och 
central roll i arbetet med att förbättra romers situation, eftersom de ansvarar 
för verksamheter som är avgörande för romernas möjligheter till inkludering 
i samhället. 

Med anledning av detta ansvar undrar vi hur Ronneby kommun hanterat 
regeringens beslut. 

Vilka åtgärder har blivit utförda av Ronneby kommun över den sista 3års-
perioden kring uppdraget? 

Vilken plan/strategi finns i Ronneby kommun och vilka insatser och 
rapporter om planens/strategins utveckling och förverkligande finns?”       

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Peter Bowin (V). 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfull-
mäktiges sammanträde den 29 april 2015. 

________________ 

Exp: Roger Fredriksson, Peter Bowin, Eric Ohlson, Omid Hassib       
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§ 66 Dnr 2015-000038 101 

Frågor 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att 
inga frågor har lämnats in.     

 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 67 Dnr 2014-000241 252 

Inköp av strategisk mark gällande fastigheterna 
Gärestad 1:13 m fl 
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Tekniska Förvaltningen har fortsatt jobba med markköp vid östra infarten 
och har förhandlat klart med ägarna till Gärestad 3:2    

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner köpeavtalen. 

Exploateringskontot för östra infarten utökas med 2.360.000 kronor. 

    

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-03 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna köpeavtalet. 

- utöka exploateringskontot för östra infarten med 2 360 000 
kronor 

-   vilket finansieras genom extern upplåning. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna köpeavtalet. 

- utöka exploateringskontot för östra infarten med 2 360 000 
kronor. 

-   vilket finansieras genom extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Ekonomienheten         
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§ 68 Dnr 2015-000085 049 

Ägardirektiv till bolagsstämmor 2015 för kommunens 
helägda bolag 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, 
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har 
framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2014.  
 
Enligt "Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebo-
lag" skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstäm-
morna för kommunens direktägda bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag. 

    

Bedömning 
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2014 
redovisas föreslås att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bo-
lagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolags-
stämmor) 2015. 
 
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 
val av ordförande vid stämman 
godkännande av röstlängd 
val av justeringsman 
prövning av om stämman blivit behörigen kallad 
 
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2014 skall ombudet, 
under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 
fastställa framlagda resultat- och balansräkningar   
fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och koncernbi-
drag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 
bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 
2014 års verksamhet. 
 
Vidare skall ombudet 
välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade revisorer) i enlighet med 
kommunens förtroendevalda revisorers förslag  
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besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande 
räkningsregler 
besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt lekmanna-
revisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens ersättningsreg-
lemente 
i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda 
reviderade bolagsordningar 
i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade 
ägardirektiv för respektive bolag.       

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
ovanstående direktiv. 

    

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta i enlighet 
med ovanstående direktiv. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP), Anders Bromée (M), 
Roger Fredriksson (M), Lena Mahrle (FP) och Eric Ohlson (V).  

 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att besluta i enlighet 
med ovanstående direktiv. 
________________ 

Exp: 

AB Ronneby Helsobrunn 

AB Ronneby Industrifastigheter  

AB Ronnebyhus  

Ronneby Miljö & Teknik AB  

Ronneby Brunn AB  

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(52) 

2015-03-26  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr 2014-000044 236 

Beslut om rivning av Oden 17, Gula huset 
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-04 § 52 att återremittera ärendet till 
Tekniska förvaltningen för utredning om möjlig försäljning 
En möjlig försäljning innebär en fastighetsreglering där det Gula huset av-
styckas från fastigheten Oden 17. Förslag till ny fastighetsbildningen fram-
går av bilaga 1. 
I huvudbyggnaden på fastigheten Oden 17 bedriver Socialförvaltningen dag-
centerverksamhet i den södra flygeln. Den norra flygeln hyrs ut till föräldra-
kooperativet Kotten, en ekonomisk förening som bedriver förskoleverksam-
het för 19 barn och med fyra heltidsanställda. 
Förskolan Kotten använder området norr om huvudbyggnaden och väster om 
Gula huset för uteverksamhet, se bilder bilaga 2, där finns lekanordningar 
och förråd för utomhusleksaker. Den gamla asfaltsytan i anslutning till Gula 
huset används som lekyta med trehjulingar. 
Föräldrakooperativet Kotten ange i sitt yttrande att den utredningsmässigt 
möjliga avstyckningen får ”långtgående stora konsekvenser. Konsekvenser 
som i förlängningen riskerar att hota hela verksamheten”. Yttrandet i sin 
helhet framgår av bilaga 3. 
Information om byggnaden framgår av bilaga 4, Fastighetsuppgifter, Gula 
huset, Oden 17. 

    

Bedömning 
Av den nuvarande hyresgästen i norra flygeln i Odens huvudbyggnad, för-
äldrakooperativet Kottens yttrande framgår det att vid en avstyckning enligt 
förslaget får de upphöra med sin verksamhet. 
 
Om en försäljning sker av den utredningsmässigt möjliga avstyckningen med 
Gula huset och förskolan Kotten är kvar så är det kanske inte helt uteslutet 
att friktioner kommer att uppstå om man har en bostad i omedelbar närhet till 
en förskola. 
 
Möjligheten finns att en annan hyresgäst får hyra den norra flygeln som inte 
har behov av utomhusytor för sin verksamhet. Då kan den utredningsmässigt 
möjliga avstyckningen t.o.m. utökas. 
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För närvarande bedömer Tekniska förvaltningen att nuvarande hyresgäst, 
föräldrakooperativet Kotten får fortsätta att hyra lokalerna i huvudbyggna-
dens norra flygel på Oden 17 och att förslaget om rivning av Gula huset 
kvarstår. 

    

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att Kom-
munstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Gula huset på fas-
tigheten Oden 17 rivs och att rivningen finansieras av intäkter från fastig-
hetsförsäljning. 

    

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Gula huset på 
fastigheten Oden 17 rivs och att rivningen finansieras av intäkter från fastig-
hetsförsäljning. 
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Gula huset på fastigheten Oden 17 rivs och 
att rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 
________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

Ekonomienheten   
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§ 70 Dnr 2014-000097 214 

Besvarande av motion från Willy Persson, KD 
angående översiktsplanen och detaljplanerna 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 
beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Willy Persson (KD) har inlämnat en motion angående översiktsplanen och 
detaljplaner. Han menar att många detaljplaner inte är längre relevanta och 
den hindrar utveckling och inflyttning till kommunen. Han menar även att 
översiktsplanen borde förnyas. Det saknas personella och ekonomiska resur-
ser till detta. Han föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en utredning 
görs på hur många detaljplaner som bör omarbetas. Det bör ske snarast och 
ekonomiska resurser bör anslås. 

    

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden har haft motionen på remiss. Nämnden skriver 
följande i sitt yttrande (2014-11-13 § 190): 
”Planenheten diskuterar ”planläget” kontinuerligt med miljö- och byggnads-
nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. Fördelning av personella re-
surser sker i samband med verksamhetsplanering samt i de diskussioner om 
”planlistan” som sker i planberedningen, där man kommer överens om vilka 
planer som skall prioriteras. Nuvarande planlista inkluderar detaljplaner som 
kan ses som exploateringsplaner, exempelvis Kilen och Östra Piren samt 
detaljplaner som kan ses som omarbetning av gamla planer som t.ex. Väby, 
Svanevik, Droppemåla och Trolleboda. Formerna för att påbörja en omar-
betning/aktualitetsförklaring av översiktsplanen diskuteras.  
Ett antal detaljplaner inom kustområdet samt inom resten av kommunen be-
höver omarbetas av olika anledningar. En utredning av vilka detaljplaner 
som behöver omarbetas, exempelvis med hänsyn till anslutning till kommu-
nala vatten- och avloppssystem eller på grund av kommande ökning av 
havsnivåer bör ske inom ramen för en översyn av översiktsplanen. En detalj-
plan kan ta från 6 månader till flera år att genomföra om man räknar tiden 
fram till laga kraft. Resurserna som anslås till planenheten påverkar natur-
ligtvis hur många projekt kan påbörjas.” 
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Nämnden beslutar att översända ovanstående synpunkter till kommunstyrel-
sen med tillägget att nämnden anser att resurser måste anslås för att annan 
lagstadgad myndighetsutövning inte ska bli lidande. 
 
Efter nämndens sammanträde har Kommunfullmäktige fattat beslut om bud-
get för 2015 och plan 2016-2017. I budgeten får Miljö- och byggnadsnämn-
den extra resurser om 600 tkr 2015, 1 200 tkr 2016 och 600 tkr 2017 för att 
sätta igång arbetet med ny översiktsplan samt framtagandet av ett bostads-
försörjningsprogram.  
 
Med hänseende till ovanstående föreslås att motionen kan anses vara besva-
rad. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. 

    

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse mo-
tionen vara besvarad. 
 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Willy Persson (KD) som tackar för svaret.  

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med ovanstå-
ende bedömning. 
________________ 

Exp: 

Willy Persson  
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§ 71 Dnr 2014-000361 620 

Besvarande av motion från Lena Mahrle (FP) och 
Christian Mahrle (FP) angående förstelärare i förskolan 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Lena Mahrle (FP) och Christian Mahrle (FP) har lämnat en motion med för-
slaget att utreda och definiera formerna för förstelärare på förskolan samt att 
införa förstelärare i Ronnebys förskolor under kommande mandatperiod. 
Motionen har remitterats till Utbildningsnämnden.  
 
Utbildningsnämnden beskriver i sitt yttrande att statlig finansiering är en 
förutsättning för att införa förstelärare i förskolan i Ronneby kommun. Om 
riktade stadsbidrag aviseras bör en partsammansatt grupp arbeta fram inne-
hållsliga frågor vid införandet. Vidare ges information om att förskolan är en 
skolform som i likhet med grundskolan både har ett kunskapsuppdrag och 
demokratiuppdrag att fullfölja samt att förskolan enligt läroplanen ska ha ett 
genusperspektiv i sitt arbete.  

   

Bedömning 
Med hänvisning till Utbildningsnämndens yttrande bedöms motionen besva-
rad.  
 
På grund av att jämställdhet är en av det viktigaste skyddsfaktorerna för en 
god hälsa är det av betydelse att jämställdhetsarbetet blir en tydlig och priori-
terad del i hela skolans verksamhet. För att säkerhetsställ kompetens på om-
rådet bör ledning och pedagoger i förskola och skola kontinuerligt erbjudas 
kunskaps- och metodstöd. Utbildningsnämnden föreslås därför se över beho-
vet av stöd samt möjligheten att erbjuda det. 

 .  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kom-
munfullmäktige att anse motionen besvarad. 
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Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att före-
slå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Lena Mahrle (FP), Eric Ohlson (V), Lennarth 
Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S), Sarah Bengtsson (S) och Peter Bowin 
(V). 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (FP) yrkar bifall till motionen. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktigeledamot Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag om att motionen anses besvarad. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposi-
tion på framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller de-
samma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med ovanstående 
sammanfattning och bedömning.  
________________ 

Exp: 

Lena Mahrle 

Christian Mahrle 
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§ 72 Dnr 2014-000034 109 

Besvarande av medborgarförslag från Thomas 
Svensson gällande att vid påfarten mot Karlskrona från 
Sörby handelsområde gallra bort allt sly så att grön-
området med en stor fin ek får en framträdande roll 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 
beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Thomas Svensson föreslår i ett medborgarförslag att det vid påfarten till E22 
mot Karlskrona vid Sörby handelsområde gallras bland slyet så att eken som 
står där får en med framträdande roll. Eken skulle enligt förslagsställaren 
också kunna belysas.  

   

Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen som sva-
rar att man anser att förslaget om att röja ned vegetation för att få den solitä-
ra eken att framträda enbart är positivt. Åtgärden ligger på kommunägd mark 
och kan utföras av Gatu- och Parkenheten under 2015 inom ramen för ordi-
narie verksamhet. När det gäller förslag om att belysa eken så anser Teknis-
ka förvaltningen att detta inte är lämpligt med hänsyn till Viggen planet som 
redan är effektbelyst och som ligger i direkt anslutning till denna plats på 
norra sidan av E22. Tekniska förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller medborgarförslaget vad avser röjning i syfte att få den solitära eken 
att framträda och att avslå begäran på effektbelysning av eken med hänsyn 
till det korta avstånd som är till det redan belysta Viggenplanet. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 
att besluta föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget i den 
del som avser röjning för att få den solitära eken att framträda och avslå för-
slaget i delen som rör belysning av eken. 
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Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla 
medborgarförslaget i den del som avser röjning för att få den solitära eken att 
framträda. 
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget i den del som 
avser röjning för att få den solitära eken att framträda. 
________________ 

Exp: 

Thomas Svensson 

Tekniska förvaltningen  
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§ 73 Dnr 2014-000433 109 

Besvarande av medborgsförslag från Per-Olof 
Berggren om en slöseriombudsman 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  
Medborgarförslaget är att det ska inrättas en slöseriombudsman. 

    

Bedömning 
Medborgarförslaget innehåller för lite information för det ska vara möjligt att 
göra någon bedömning av behov och nytta av en slöseriombudsman.  
 
När det gäller den kommunala organisationen, dess bolag samt kommunal-
förbund, finns förtroendevalda revisorer och utsedda sakkunniga revisorer 
som bland annat har till uppgift att kontrollera att verksamheterna bedrivs i 
enlighet med kommunallagen och god ekonomisk hushållning. För den 
kommunala organisationen, dess bolag och kommunalförbund bedöms det 
inte finnas något behov av ytterligare en kontroll eller besvärsinstans avse-
ende slöseri. 

    

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

    

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medbor-
garförslaget. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Per-Olof Berggren      
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§ 74 Dnr 2015-000024 040 

Information om kommunens krediter 2014-12-31 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

    

Bedömning 
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bo-
lagens krediter.  
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december 2014 till 411 (418) 
mkr. Värde inom parantes avser per 31/12 2013. 48 (39) % av kommunens 
lånestock om 627 (693) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre må-
nader. Av lånen har 46 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 
Genomsnittlig kostnadsränta för 2014 uppgick till 1,9 %. 
Riksbankens styrränta ligger per 2014-12-31 på 0,00 %.  
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskex-
ponering som ska gälla för kommunens lånestock. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
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. 
 
Beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter rapporteras 
till kommunfullmäktige. 
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående rapportering. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren 
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§ 75 Dnr 2015-000022 040 

Kompletteringsbudget 2015 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och exploateringsutgif-
ter 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/Kommunledn.förv. 405 8 974 2 056 11 435 
KS/Näringsliv   143 143 
KS/Teknisk förvalt-
ning   51 378 51 378 

KS Totalt 405 8 974 53 577 62 956 
     
Miljö- o byggnads-
nämnd  771 388 1 159 

Fritid- och kultur-
nämnd   2 686 2 686 

Utbildningsnämnd   1 848 1 848 
Äldrenämnd   1 090 1 090 
Socialnämnd   405 405 
     
Totalsumma (tkr) 405 9 745 59 994 70 144 

    

Bedömning 
Kompletteringsäskandena till 2015 ovan har inkommit från förvaltningsche-
ferna. För kommunledningsförvaltningen har äskandena lämnats av enhets-
cheferna. För detaljer och motivering, se bilagor.    
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag för 405 
tkr med hänvisning till att projektet fortfarande pågår. 
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för exploa-
tering, totalt 9 745 tkr. 
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag 
i enlighet med sammanställning ovan, totalt 59 994 tkr. 

    

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att åter-
komma till arbetsutskottet senast i juni 2015 med förtydligad beskrivning av 
kompletteringsäskandet samt lägesredovisning av hur man ligger till med 
investeringarna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 
exploatering, totalt 9 745 tkr. 

- Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera invester-
ingsanslag i enlighet med sammanställning ovan, totalt 59 688 tkr. 
Äskandet från Socialnämnden avseende verksamhetssystem reduce-
ras med 162 000 SEK 

- inte godkänna driftposten på 405 tusen kronor, hanteras som ett sär-
skilt ärende 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

- kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 9 745 tkr. 
 

- kompletteringsbudgetera investeringsanslag i enlighet med samman-
ställning ovan, totalt 59 688 tkr. Äskandet från Socialnämnden avse-
ende verksamhetssystem reduceras med 162 000 SEK. 
 

- inte godkänna driftposten på 405 tusen kronor, hanteras som ett sär-
skilt ärende. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren               
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§ 76 Dnr 2015-000072 049 

AB Ronnebyhus investeringsbudget 2015 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Bifogas förslag till investeringsbudget 2015 för AB Ronnebyhus samt kom-
mentarer. Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus bifogas för kännedom.  

   

Bedömning 
AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015 omsluter 46,7 mnkr. Några av 
investeringsprojekten leder till ökade underhållskostnader, totalt 2,66 mnkr 
som finansieras över årets resultat. 
Indelat i kategorirelaterade åtgärder investeras det 38,35 mnkr i bygg, 6,65 
mnkr i energi samt 1,7 mnkr i brand. 
De största enskilda åtgärderna är: 
 
• trygghetsboendet på Espedalen som omsluter 24 mnkr under 2015. 
   Byggnationen påbörjades under 2014 och kommer att färdigställas under 
   sensommaren 2015 
• badrumsrenoveringar på Volontärbacken, 4,05 mnkr 
• primäranslutningar fjärrvärme på Lindvägen, 4,5 mnkr 
• balkonger på Espedalen och Bålebrovägen 5,2 mnkr samt 
• ombyggnaden av tandkliniken till gruppboende på Kallinge torg, 2,5 mnkr.  

   

Förslag till beslut 
Styrelseordförande och VD i AB Ronnebyhus föreslår kommunfullmäktige 
att godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015.  
 
Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet.  

   

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015 
- Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2015 
- Driftbudget 2015 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus  

Ekonomienheten  
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§ 77 Dnr 2014-000488 169 

Kriskommunikationsplan 
Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande beslutsför-
slag: 

 

Sammanfattning  
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner 
ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Ronneby kommun 
har reviderat den kommunövergripande kriskommunikationsplanen. Planen 
har skickats på remiss till ett antal av länets interna och externa aktörer inom 
krisberedskapssystemet. De inkomna yttrandena har sammanställts. 

    

Bedömning 
De synpunkter som inkommit i remissvaren har markerats som kommentarer 
i planen. 
Ronneby Miljö & Teknik anser att föreslagen plan är ”sårbar eftersom sy-
stemet är uppbyggt helt att vara digitalt. Styrelsen anser att det bör komplet-
teras med ett manuellt förslag”. Bedömningen är att det finns en redundans i 
föreslagna kommunikationskanaler för att minska sårbarhet och att ingen 
ändring behöver göras; Kommunens webbplats ronneby.se och kommunväx-
eln 0457- 61 81 00 är våra primära kanaler. De är också grunden för alla 
övriga informationskanaler. Några exempel på andra kanaler är: Media 
(pressinformation, presskonferens, meddelande i radio och TV), intranätet, 
sociala medier, möten, särskild lokal för krisstöd, brev, flygblad, affischer, 
annonser. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta anta 
den kommunövergripande kriskommunikationsplanen. 

    

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta den 
kommunövergripande kriskommunikationsplanen. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige att anta den kommunövergripande kriskommunika-
tionsplanen. 
________________ 

Exp: 

Disa Kristinsdottir Käppi 
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§ 78 Dnr 2014-000229 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2014 
Socialnämnden § 26/2015 

 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 
 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 
enligt 28 f-g §§Lagom stöd och service till vissa funktionshindrade samt 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen 
fjärde kvartalet, redovisas för ledamöterna. 

    

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera redovis-
ningen till protokollet. 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet. 
________________ 

Exp: 

Socialnämnden 
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§ 79 Dnr 2015-000063 101 

Riktlinjer styrdokument 
Utredare Cecilia Birgersson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Utifrån ett behov av att skapa struktur för kommunens styrdokument har 
enheten Samordning, utveckling och sekretariat, Utredare Cecilia Birgersson 
på Kommundirektörens uppdrag utrett frågan.   
 
För att skapa en tydlighet framkom ett behov av att förutom skapa bättre 
tydlighet på hemsidan att ta fram riktlinjer för styrdokument och mallar.  
Dessa riktlinjer (Se bifogad fil) bygger på en struktur utifrån Vad och Hur. 
Vad handlar om måldokument; strategi, program och plan. Med hur menas 
förhållningsdokument; policy, riktlinje och rutin. I riktlinjerna framkommer 
även i vilken instans styrdokumentet ska beslutas samt en checklista som ska 
följas vid utformandet av nya styrdokument. Undantagna från riktlinjerna är 
lokala bestämmelser och olika regelverk där staten beslutat att ett styrdoku-
ment ska benämnas på ett speciellt sätt.  
 
Riktlinjerna har arbetats fram med hjälp av kommunens samordnare, jurist 
och informationsansvarig och varit på remiss till Kommundirektören och 
Koncernchefsgruppen. Mallar kommer arbetas fram utifrån riktlinjerna när 
de samt den grafiska profilen, är beslutad.    

 

Bedömning 
Det finns många styrdokument inom kommunen. Det används olika benäm-
ningar på styrdokument men framför allt används benämningar som inte 
alltid passar med innehåll. Det är även stor skillnad på rubriker inne i doku-
mentet och på layout på försättssidor som skapar otydlighet. 
  
Många kommuner har tagit fram riktlinjer för styrdokument som är beslutade 
av Kommunstyrelsen. De har även valt att utforma mallar för att göra det 
tydligt om ett styrdokument är en policy eller strategi osv.  
 
Utifrån den otydlighet som funnits om benämningar av styrdokument i Ron-
neby kommun anses dessa riktlinjer som innehåller en checklista kunna bidra 
till att skapa mer tydlighet.  
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Bedömningen är även att det behövs mallar som visar vart i hierarkin styrdo-
kumentet ligger. Dessa kommer som beskrivits tidigare tas fram när riktlin-
jerna är beslutade och grafiska profilen är antagen. Informationsavdelningen 
kommer bistå med att ta fram dessa och kostnaden bedöms kunna rymmas 
inom befintlig budget på enheten Samordning, utveckling och sekretariat.  
 
Undantagna från riktlinjerna är lokala bestämmelser och olika regelverk där 
staten beslutat att ett styrdokument ska benämnas på ett speciellt sätt.    

 

Förslag till beslut 
Att besluta att anta riktlinjer för Ronneby kommuns styrdokument avseende 
kvalitet och utveckling.  

   

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta riktlinjer 
för Ronneby kommuns styrdokument avseende kvalitet och utveckling. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för Ronneby kommuns styr-
dokument avseende kvalitet och utveckling. 
________________ 

Exp:  

Cecilia Birgersson 
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§ 80 Dnr 2015-000077 739 

Äldrenämndens begäran om ny detaljplan för Lindebo-
området 
Äldrenämnden § 13/2015 

 

Sammanfattning  
Utvecklingssamordnare Jenny Andersson redogör för sammanställning av-
långsiktig boendeplanering. 
 
Under 2014 har Ronneby kommun haft en alltför lång kö till de särskilda 
boendena. Vi har ofta legat nära den gräns, som gäller enligt lagen. Beslut 
skall verkställas inom tre månader. Klarar kommunen inte av att verkställa 
besluten inom denna tid, kan vi få sanktioner, innebärande att vi får betala 
omkring 2000 kronor per dygn och person till Staten. 
För att utreda det framtida behovet av platser på vård- och omsorgsboenden, 
beslöt äldrenämnden den 14/5 2014, § 72 att tillsätta en Arbetsgrupp för 
långsiktig boendeplanering. Äldrenämndens politiker har representerats av 
Sune Håkansson (RP)(ordf.), Anders Lund (M) samt Bo Johansson (S). 
Äldrechef Torill Skaar Magnusson har företrätt förvaltningen. Mats Du-Bar 
har företrätt Ronnebyhus. De fyra pensionärsorganisationema har haft varsin 
representant. Sekreterare har Elisabet Backström samt Jenny Andersson 
varit. Vid olika tillfällen har VD för AB Ronnebyhus deltagit. Kontakter har 
hållits med David Gillanders, stadsarkitekt. 
 
Uppdraget kan ses som en fortsättning av det arbete som utfördes av 
äldreboendeutredningen, vars resultat presenterades inför äldrenämnden den 
14/5 2014, § 72. 
Uppdraget för arbetsgruppen är att: 
a. beskriva utveckling, nuläge samt framtida behov 
b. diskutera möjligheterna att bygga om, respektive bygga till, 
befintliga boenden 
c. diskutera om något av de befintliga boendena behöver 
avvecklas, måhända genom omvandling till 
trygghetsboende och/eller seniorboende 
d. diskutera om någon större nybyggnation behöver göras. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar 
a) Äldrenämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att en ny 
detaljplan görs för Lindebo-området. Planen skall möjliggöra att Lindebo 
byggs ut med 30-40 lägenheter. 
b) Äldrenämnden beslutar att omvandla högst sex lägenheter på Backen till 
trygghetsboende. Omvandlingen skall ske i en sådan takt att det alltid finns 
minst en ledig lägenhet för särskilt boende, den dag då en lägenhet 
omvandlas till trygghetsboende. 
c) Äldrenämnden beslutar att ge Gruppen för långsiktig boendeplanering i 
uppdrag att även fortsättningsvis följa utvecklingen vad gäller behovet av 
äldreboenden. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-03 
Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att presentera en ny detaljplan inkluderat ut-
byggnation för 30-40 lägenheter. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 
att presentera en ny detaljplan inkluderat utbyggnation för 30-40 lägenheter. 
________________ 

Exp:  

Äldrenämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
50(52) 

2015-03-26  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Dnr 2014-000218 709 

Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f 
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014 
Äldrenämnden § 10/2015 

 

Sammanfattning  
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstla-
gen, kvartal tre, att rapportera till IVO (Inspektion för vård och omsorg). 
Trots att äldreförvaltningen har en kö att hantera finns inga beslut som inte 
kunnat verkställas under perioden oktober-december. 
    

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen till 
protokollet. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet. 
________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 82 Dnr 2014-000033 109 

Besvarande av medborgarförslag från Mikael Jönsson 
angående ändring av de allmänna bestämmelserna 
gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi lämnar följande beslutsför-
slag: 

 

Sammanfattning  
Mikael Jönsson föreslår en ändring av Ronneby kommuns allmänna ord-
ningsföreskrifter. Ändringen skulle medföra ett utökande av tillståndsplikten 
avseende bestämmelser för användande av fyrverkerier och andra pyrotek-
niska varor. 

    

Bedömning 
Kommunen har begärt in yttrande i ärendet från polismyndigheten i Ble-
kinge. Polismyndighetens uppfattning är att de bestämmelser som idag finns 
i de lokala föreskrifterna inte ska utökas ytterligare i enlighet med medbor-
garförslaget eftersom användning av pyroteknik får anses tillräckligt reglerat 
i befintlig lagstiftning. Bedömningen är att kommunen inte bör göra några 
ändringar i ordningsföreskrifterna och ärendet ska inte utredas vidare. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta över-
sända svar på medborgarförslaget och anse ärendet avslutat. 

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarför-
slaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 
________________ 

Exp: 

Mikael Jönsson, Kommunledningsförvaltningen               



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 83 Dnr 2015-000039 101 

Anmälan av motioner 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M)  konstaterar att 
inga motioner har lämnats in.  

    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

 

 

 

 

 



  

 Datum 2015-03-18 

  

Ronneby kommun 
Postadress SE-372 80 Ronneby  Telefon 0457-61 80 00  
Besöksadress  Karlshamnsvägen 4   Telefax 0457-61 86 33 
Webbplats  www.ronneby.se  E-post   stadshuset@ronneby.se 

Kungörelse från Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdag 2015-03-26, kl 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 

för behandling av följande ärenden: 

 

1. Val av justerare 

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

3. Föredragning av utbildningsnämnden: Politiska utmaningar inom 
utbildningsnämndens område under de närmaste åren 
 

4. Aktuellt från Revisorerna  
 

5. Val av ledamot och ersättare till Samordningsförbundet i Blekinge 
 

6. Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Ronneby Miljö & 
Teknik AB, ersättare i kommunfullmäktige, socialnämnden och 
Räddningstjänsten östra Blekinge, Christoffer Laz (M), samt nyval   
 

7. Anmälan av medborgarförslag från Ronny Palmqvist angående växlighet 
längs med Karlshamnsvägen 
 

8. Anmälan av medborgarförslag från Ingemar Magnusson gällande 
upprustning av Blekingeledens Ronnebyetapper 
 

9. Anmälan av medborgarförslag från Bengt-Allan Jeppsson gällande trafiken 
på Knektabacken och Volontäbacken 
 

10. Anmälan av medborgarförslag från Birgitta Rosenqvist gällande 
bad/räddningsstege på Karöbryggan 
 

11. Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson om att släppa loss 
Sörbybäcken 
 

12. Medborgarförslag 
 

13. Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson 
(M) från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående 
markarbete vid Miljötekniks anläggning Angelskog 
 

  



 2 

14. Interpellationer 
 

15. Frågor 
 

16. Beslut om aktieägardirektiv inför AB Ronneby Helsobrunns, AB Ronneby 
Industrifastigheters, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB 
Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) 2015 
 

17. Förslag till beslut-rivning Oden 17, Gula huset 
 

18. Besvarande av motion från Willy Persson, KD angående översiktsplanen och 
detaljplanerna 
 

19. Besvarande av motion från Lena Mahrle (FP) och Christian Mahrle (FP) 
angående förstelärare i förskolan 
 

20. Besvarande av medborgarförslag från Thomas Svensson gällande att vid 
påfarten mot Karlskrona från Sörby handelsområde gallra bort allt sly så att 
grönområdet med en stor fin ek får en framträdande roll 
 

21. Besvarande av medborgsförslag från Per-Olof Berggren om en 
slöseriombudsman 
 

22. Information om kommunens krediter 2014-12-31 
 

23. Kompletteringsbudget 2015 
 

24. AB Ronnebyhus investeringsbudget 2015 
 

25. Kriskommunikationsplan 
 

26. Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014 
 

27. Riktlinjer styrdokument 
 

28. Äldrenämndens begäran om ny detaljplan för Lindebo-området 
 

29. Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014 
 

30. Besvarande av medborgarförslag från Mikael Jönsson angående ändring av de 
allmänna bestämmelserna gällande fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 

31. Anmälan av motioner 
 

Kommunledningsförvaltningen 
2015-03-18 
Nils Ingmar Thorell  /   Annbritt Olsson  

Ordförande                    Sekreterare  
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