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§ 148 Dnr 2015-000005 101 

Justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) meddelar 

följande ändring i dagordningen.    

 

Ett nytt ärende har tillkommit och läggs mellan punkt 2 och 3 i före-

dragningslistan. Anhållan om entledigande från uppdrag som nämndeman, 

Joakim Jonasson (FP).          

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen. 

________________ 
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§ 149 Dnr 2015-000035 101 

Allmänhetens frågestund 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 

inga frågor ställts.       

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

______________ 
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§ 150 Dnr 2015-000294 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som nämnde-
man, Joakim Jonasson (FP), samt nyval 

 

Sammanfattning  

Joakim Jonasson (FP) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som 

nämndeman.                     

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar entlediga Joakim Jonasson (FP) som nämnde-

man. Ny nämndeman utses på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 au-

gusti 2015. 

________________ 

Exp: 

Blekinge tingsrätt 

Joakim Jonasson 

Personalenheten  

Ekonomienheten  

Annbritt Olsson 
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§ 151 Dnr 2015-000283 109 

Anmälan av medborgarförslag från Johnny Håkansson 
gällande att sätta upp ett minnesmärke, plakett eller en 
sten, där man antar att det gamla torget låg, för att in-
formera om Ronneby blodbad 
 

Johnny Håkansson har lämnat in följande medborgarförslag om att sätta upp 

ett minnesmärke, plakett eller en sten, där man antar att det gamla torget låg, 

för att informera om Ronneby blodbad. 

Sammanfattning  

”År 1564 inträffade det så kallade Ronneby blodbad, cirka 2 000 personer 

dödades av svenskar. Det vi har som minnesmärke är ett yxhugg i Ronneby 

kyrka. Jag tycker att vi nu efter så många år kunde få ett minnesmärke, en 

plakett eller en sten uppsatt för de dödas skull och varför inte där man antar 

att det gamla torget låg, det var där enligt sägnen många halshöggs.   

Jag kan förstå att Ronnebyborna var rädda för överheten i Stockholm under 

försvenskningstiden, risken kunde vara stadsrättigheterna, men år 2015 skall 

vi väl inte behöva känna någon oro. Jag vill på tala att det var Ronnebybor 

som dog om man nu vill säga att det inte var svenskar utan det var danskar 

som dog. 

Ur turistsynpunkt måste det vara bra att kunna visa upp något som minner 

om denna händelse.” 

    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Johnny Håkansson 
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§ 152 Dnr 2015-000288 109 

Anmälan av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt gäl-
lande att bygga en aktivitetsplats för alla i Brunnspar-
ken 

Ulf Ahlstedt har lämnat in följande medborgarförslag gällande att bygga en 

aktivitetsplats för alla i Brunnsparken. 

 

Sammanfattning  

Detta är något för Parkförvaltningen. Bygg en "aktivitetsplats för alla" i 

Brunnsparken. Den skall bestå av passande lekredskap till barnen, Gym-

redskap för medelålders och nyblivna föräldrar och allmänsportare, två bord 

med dito bänkar för äldre som bara vill sitta och betrakta barnbarnens lekar 

eller äta sin medhavda picknick.  

 

Gymredskapen kan bestå av 3-4 aktiviteter och skall befinna sig under tak. 

Detta för att dessa även skall kunna användas under vinterhalvåret. Jag tror 

detta kan bli en populär samlingsplats för nyblivna föräldrar, för de äldre i 

familjen samt för "hurtbullarna" som håller igång under hela året. Här kan 

man börja och avsluta sitt joggingpass i Brunnsskogen.  

 

Om intresse finns så har jag både filmer och bilder från sådana aktivitetsplat-

ser i Spanien.      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunled-

ningsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Ulf Ahlstedt 
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§ 153 Dnr 2015-000036 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 

inga ytterligare medborgarförslag har lämnats in under denna period.        

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 154 Dnr 2015-000192 101 

Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet 
Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående olika behandling av krö-
gare i Ronneby 
 

Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) har lämnat in följande in-

terpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) angående olika 

behandling av krögare i Ronneby. 

 

Sammanfattning  

Hur motiverar alliansen att man sponsrar vissa krögare i Ronneby, men inte 

andra? 

 

Att investera 5 miljoner i Villa Vassen och sedan hyra ut den för 5 000:-/mån 

och dessutom hyra ut restaurangen på Karön för samma hyra låter orimligt. 

Att sedan kommunen skall stå för driftkostnaden av Villa Vassen gör det 

hela ändå värre! Det innebär att kommunen går back varje år med över en 

halv miljon enbart på Villa Vassen om man slår ut det på en 10-års period. 

 

Enligt uppgift betalar krögaren på Brunnscafét 16 250:-/mån i hyra + el och 

värme och krögaren på Bergslagskrogen betalar 31 250:- inkl. el och värme, 

så kan man fråga sig om detta verkligen är konkurrans på lika villkor. Är det 

ens lagligt? 

 

Vill kommunen att centrum i Ronneby ska bli ett tomt och öde område? 

Jag har personligen pratat med flera krögare som har planer på att lägga ner 

sin verksamhet i centrum för dom anser att dom inte kan konkurrera på 

samma villkor. 

 

Är motivet bakom de låga hyrorna att man befarar att man inte hade fått 

någon som varit intresserad av att hyra Karön och Villa Vassen? Om så är 

fallet, borde man inte då som rättvisekrav sänka hyrorna även för andra 

krögare, eller varför inte avyttra Villa Vassen till en krögare som själv får stå 

för sina kostnader inkl. driftkostnader.        
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Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-29 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på kommunfull-

mäktiges sammanträde den 28 maj 2015.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28 

Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till kommunfull-

mäktiges sammanträde den 17 juni 2015. 

 

Kommunalrådet Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar på interpellat-

ionen. 

Till att börja med vill jag vara tydlig med att jag inte delar interpellantens 

syn att ”alliansen sponsrar vissa krögare”. De avtal som berörs har tecknats 

under en period av 10 år och baserats på de förutsättningar som har gällt vid 

varje enskilt tillfälle. 

Vad gäller påståendena kring villkoren för Villa Vassen och restaurangen på 

Karön, stämmer dessa inte. De 5000: -/månad som anges är en kallhyra, vil-

ket innebär att samtliga driftskostnader tillkommer. Driftskostnader som an-

nars hade belastat kommunen. Förfarandet inför avtalstecknandet med öppet 

anbudsförfarande är i enlighet med de rekommendationer som Svenskt Nä-

ringsliv ger. 

Svenskt Näringsliv och deras branschorganisation Visita har sett de avtal 

som Interpellanten nämner och de har inte kunnat avgöra huruvida det skulle 

röra sig om osund konkurrens. 

Kommunens ambition är att alltid agera på ett sätt som inte sätter marknaden 

ur spel men med det sagt så skall man också komma ihåg att varje lokal har 

sina unika förutsättningar. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M), Christer Leksell (SD), 

Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V).  

Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) tackar för svaret. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 

________________ 

Exp: Christer Leksell, Roger Fredriksson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(83) 
2015-06-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr 2015-000272 101 

Besvarande av interpellation ställd till Kommunstyrel-
sens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommun-
fullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) gällande kost-
nader samt sämre kvalitet för städet 

Kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) har lämnat in följande in-

terpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) 

gällande kostnader samt sämre kvalitet för städet. 

 

Sammanfattning  

Jag har i olika sammanhang frågat om kostnaden för städet, sedan kommu-

nen lade ut det i privat regi, men inte fått något svar. Jag har också fått en hel 

del synpunkter om att kvaliteten blivit sämre. Det har nyligen gjorts en en-

kätundersökning av föräldrarådet i Bräkne-Hoby, riktad till elever och perso-

nal. Resultatet är mycket nedslående. 

 

Min fråga är. Har det blivit billigare eller dyrare sedan vi privatiserade städ-

verksamheten? Om det blivit dyrare och om kvaliteten blivit sämre, är du då 

villig att ta initiativ att ta tillbaka städverksamheten i kommunal regi?  

      

Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på kommunfull-

mäktige sammanträde den 17 juni 2015. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar 

på interpellationen. 

Kommunen har upphandlat städkvalitet enligt Insta 800 (Svensk standard ss-

627801) med angivna kvalitetsnivåer motsvarande 5 (högsta) för hygienut-

rymmen samt nivå 4 för i stort sett alla övriga lokalytor. 

Eftersom kommunen inte har arbetat fullt ut med denna standard före kon-

kurrensutsättningen blir det svårt att rakt av jämföra kostnaderna. Föränd-

ringar i lokalbeståndet påverkar också resultatet vid en jämförelse. 

Med de underlag jag i nuläget har, bedömer dock jag att de förändringar som 

har gjorts inom städverksamheten är ekonomiskt motiverade. Jag avser där-

med inte att ta några initiativ som innebär att vi återkommunaliserar städ-

verksamheten. 
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Deltar i debatten 

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

Anders Lund (M), Bo Johansson (S), Helena Augustsson (MP), Peter Bowin 

(V) och Kenneth Michaelsson (C). 

Kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) tackar för svaret. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson  

Jan-Eric Wildros  
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§ 156 Dnr 2015-000278 709 

Besvarande av interpellation ställd till Socialnämndens 
ordförande Åsa Evaldsson (M) från kommunfullmäkti-
geledamot Peter Bowin (V) angående hemlösa EU-mi-
granter i Ronneby 

 

Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) har lämnat in följande inter-

pellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) angående 

hemlösa EU- migranter i Ronneby. 

 

Sammanfattning  

Alla länder i Europa har en lång och tragisk tradition av förföljelse och tra-

kasserier mot romer och resandefolk. Rasismen runt om i Europa är stark 

och i länder som till exempel Rumänien pågår utbredd diskriminering av ro-

mer och resandefolk. Många av dessa tvingas söka sig till andra länder 

för att kunna försörja sig själva och sina familjer, ett fåtal av dessa kommer 

till Sverige. 

 

Vänsterpartiet menar att det behövs en aktiv politik för att förbättra situation 

en i Rumänien och att Sverige genom EU ska bidra till detta. MEN vi har 

samtidigt ett ansvar att att se till att de människor som vistas i Sverige kan 

göra det under värdiga former. Även om staten borde bidra med finansiering 

måste kommunen ta det praktiska ansvaret för att människor som vistas inom 

kommunens gränser kan leva under värdiga och humana omständigheter.  

 

EU- migranter i Ronneby har övernattat eller övernattar nu i bilar, tält eller 

på en bänk på järnvägsstationen.  

 

Goda exempel på kommuners agerande finns från Linköping, Göteborg, 

Uppsala och många fler kommuner som ekonomiskt stöder frivilligorganisat-

ionernas hjälpverksamhet, med bl a härbärge. 

 

Med anledning av ovanstående ställs följande frågor kring EU- migranter 

med rätt att uppehålla sig i Ronneby: 

 

1. Vilken kännedom/kunskap har nämnden om: 

a. antal bostadslösa EU- migranter? 

b. antal barn? 

c. deras behov/problem? 
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2. Vilket stöd/hjälp har erbjudits? 

3. Vilka initiativ har tagits för samarbete/stöd till frivilligorganisat-

ioner? 

      

Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-28 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfull-

mäktiges sammanträde den 17 juni 2015. 

 

Socialnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M) lämnar följande svar på in-

terpellationen. 

 

Bakgrund: 

Fri rörlighet är en viktig grundprincip i EU-rätten. För EU-medborgare och 

medborgare i EES-länder krävs inget uppehållstillstånd för att vistas i Sve-

rige i upp till tre månader. 

– Man har rätt att söka ekonomiskt bistånd eller annan hjälp enligt social-

tjänstlagen och få sin sak prövad, men socialtjänsten måste i varje enskilt fall 

också bedöma om personen har uppehållsrätt eller inte, säger Socialstyrel-

sens utredare Annika Remaeus. 

 

Uppehållsrätt 

EU- och EES-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma 

rätt till socialt bistånd som svenska medborgare. Det är en konsekvens av 

EU-rättens likabehandlingsprincip. Den innebär även att socialtjänsten kan 

ställa samma krav på dessa personer som svenska medborgare till exempel 

vad gäller skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen försörjning.  

Uppehållsrätt har en person som arbetar eller söker arbete. För icke ekono-

miskt aktiva, till exempel studenter, krävs att man har tillräckliga tillgångar 

för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt en heltäckande sjukför-

säkring. 

– Tolkningen av arbetstagarbegreppet är bred och omfattar även praktikan-

ter, lärlingar, hembiträden eller au pair-arbete under förutsättning att ersätt-

ning betalas. Mycket låga ersättningar eller deltidsarbete är inget hinder, sä-

ger Annika Remaeus. 
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Saknar uppehållsrätt 

EU- och EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige, exem-

pelvis någon som sökt sig hit utan realistiska möjligheter att göra sig gäl-

lande på den svenska arbetsmarknaden och därför till exempel måste tigga 

för sin försörjning, har som huvudregel endast rätt till nödvändig hjälp för att 

avvärja en akut nödsituation. Vad det är måste socialtjänsten bedöma från 

fall till fall. I praktiken innebär det ofta enstaka bistånd till mat, logi och resa 

tillbaka till det land som EU- eller EES-medborgaren kommer från. 

 

Barn som behöver skydd ska utredas 

Även om det gäller ett barn som vistas i en kommun, men saknar uppehålls-

rätt i Sverige, är det socialtjänstens ansvar att ta ställning till om en utredning 

ska inledas eller ej. Om en utredning visar att barnet behöver stöd och skydd 

ska socialtjänsten utifrån barnets bästa ta ställning till vilka insatser som kan 

behöva erbjudas. Om familjen saknar uppehållsrätt i Sverige kan socialtjäns-

ten behöva kontakta myndigheter i barnets hemland. 

– Fler bedömningar finns i domarna och exemplen som vi tar upp i vägled-

ningen och eftersom det i hög grad saknas avgöranden på området från 

Högsta förvaltningsdomstolen och Migrationsöverdomstolen så har ett flertal 

domar från kammarrätter tagits med, säger Socialstyrelsens jurist Marcus 

Nydén. 

 

Källa: Socialstyrelsen - rätten till socialt bistånd för EU-medborgare. 

 

Interpellationens frågor: 

 

Vilken kännedom har nämnden om: 

1. -antal bostadslösa EU-migranter? 

Nämnden utför inget aktivt uppsökande arbete med syfte att kontinuerligt 

kartlägga antalet bostadslösa EU-migranter. Socialförvaltningen beräknar att 

det fn finns högst 10 personer i kommunen. 

 

-antal barn? 

Vid två tillfällen, då nämnden fått kännedom om att det finns barn, har per-

sonalen aktivt tagit kontakt för att bedöma om det föreligger risk för att barn 

far illa. Vidare har man informerat om vilka möjligheter till stöd som kan er-

bjudas 
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-deras behov/problem? 

Det är socialtjänstens ansvar att ta ställning till om utredning skall inledas el-

ler ej. Om en utredning visar att barnet behöver stöd/skydd skall socialtjäns-

ten, utifrån barnets bästa, ta ställning till vilka insatser som behöver göras. 

Saknar familjen uppehållsrätt kan socialtjänsten behöva kontakta myndig-

heter i barnets hemland.  

Barn erbjuds skolgång om efterfrågan finns. 

 

2. Vilket stöd/hjälp har erbjudits? 

EU- och EES-medborgare som bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma 

rätt till socialt bistånd som svenska medborgare. 

Saknas uppehållsrätt följer Socialnämnden den rättspraxis som råder i övriga 

landet, vilket innebär hjälp med resa hem och om behov finns tillfälligt bo-

ende i avvaktan på hemresan om uppehållsrätt saknas.  

Vid två tillfällen har EU-migranter sökt ekonomiskt bistånd som Socialför-

valtningen i Ronneby har avslagit, då de saknat uppehållsrätt (enligt gällande 

lagpraxis). Bägge fallen överklagades till Förvaltningsrätten i Växjö och i 

bägge fallen avslår Förvaltningsrätten överklagandet och Socialförvaltning-

ens avslag bedöms som riktigt. 

 

3. Vilket initiativ har tagits för samarbete/stöd till frivilligorganisat-

ioner? 

Socialförvaltningen har varit representerad i de forum då frågan diskuterats 

med frivilligorganisationer. Aktörer såsom Svenska kyrkan, Röda korset och 

Rädda barnen är väl förtrogna med att de kan vända sig till Socialförvalt-

ningen vid förfrågningar. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Peter Bowin (V), Christer 

Leksell (SD), Nicolas Westrup (SD) och Anna Carlbrant (RP). 

Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) tackar för svaret. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Åsa Evaldsson  

Peter Bowin  
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§ 157 Dnr 2015-000037 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 

inga nya interpellationer har lämnats in. 

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 158 Dnr 2015-000038 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 

inga frågor har lämnats in. 

      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 159 Dnr 2014-000535 026 

Jämställdhets- och mångfaldsplan 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade att skicka planen på remiss till samtliga 

nämnder och kommunala bolag 150203. Svar har inkommit från ABRI, 

Utbildnings-, Fritid-och Kultur-, Social- samt Äldrenämnden. Både ABRI 

och samtliga nämnder som inkommit med remissyttrande ser positivt till och 

ställer sig bakom den föreslagna planen. Socialnämnden yrkar dock bifall 

med några ändringar/tillägg. Dessa ändringar rör främst tidsplanen som de 

önskar mer konkreta och en tydligare ansvarsfördelning. 

Utbildningsnämnden har några kritiska synpunkter gällande främst 

målsättningarna i planen samt på rekryteringsgrupp vid tillsättning av chefer 

och nyckelpersoner. 

      

Bedömning 

Socialnämndens föreslagna ändringar är positiva för att göra planen ännu 

mer konkret och bör tas med i den slutgiltiga planen. Utbildningsnämndens 

synpunkter är noterade men bör inte påverka slutversionen av planen. De 

frågetecken utbildningsnämnden hade i sitt remissyttrande är sedan tidigare 

utrett eller har inte en direkt påverkan på planen 

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 ta bort meningen tillsammans med projektledare i det sista stycket på 

sidan 15 

 ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i denna plan 

Kommunstyrelsen beslutar också att ärendet kompletteras med yttranden 

från Miljö-och byggnadsnämnden, AB Ronnebyhus samt Miljöteknik till 

kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M) och Ylva Olsson (SD). 
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Yrkanden 

Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) yrkar med instämmande av 

Roger Fredriksson (M) att orden handikapp och funktionshinder ersätts med 

ordet funktionsnedsättning.  

    

 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.    

   

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 ta bort meningen tillsammans med projektledare i det sista stycket på 

sidan 15 

 orden handikapp och funktionshinder ersätts med funktionsnedsätt-

ning i denna plan 

________________ 

Exp: 

Johanna Spånér 
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§ 160 Dnr 2014-000589 253 

Förslag till försäljning av fastigheten Ettebro skola 3:7  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s.k. fastighetslista. 

En lista som omfattar fastigheter/byggnader som inte erfordras för 

kärnverksamheterna. För rubricerad fastighet beslutades i KS 2010 § 310: 

”Fortsatt utredning (inriktning försäljning).” 

      

Bedömning 

För närvarande hyr Ettebro Intresseförening lokaler i byggnaden för före-

ningsverksamhet genom avtal från 1984 med Ronneby kommun, i avtalet in-

går också bakstugan. Hyrestiden förlängs för närvarande med ett år i taget, 

uppsägningstid: 3 månader. Hyran är noll kronor, föreningen betalar kostna-

derna för el, kommunen betalar kostnaderna för VA och uppvärmning. Före-

ningen svarar för fastighetens tillsyn och skötsel. 

I byggnaden finns två lägenheter på övervåningen, en hyrs för närvarande ut 

till Marcus Carlsson och den andra lägenheten saknar för närvarande 

hyresgäst, hyrestiden är 3 månader med förlängning med tre månader om 

inte uppsägning sker.  

      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta tillstyrka och föreslå Kommunfullmäktige att 

hyresgästerna sägs upp enligt avtal samt att fastigheten säljs, vidare att 

Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra 

försäljningen.    

   

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka samt föreslå kommunfullmäktige att: 

 hyresgästerna sägs upp enligt avtal och fastigheten säljs  

 kommunfullmäktige ger delegation till kommunstyrelsen att slutföra 

försäljningen 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) yrkar att ärendet remitteras 

till socialnämnden för inkommande av yttrande rörande deras behov av fas-

tigheten.           

     

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 

det finns två yrkanden, kommunstyrelsens och Malin Norfalls (S). Ordfö-

rande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bi-

faller kommunstyrelsens förslag.          

    

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till ledamot Malin Norfalls (S) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga B, tjugosex 

ja-röster (26), tjugoen (21) nej-röster och två (2) är frånvarande.    

   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 hyresgästerna sägs upp enligt avtal och fastigheten säljs  

 kommunfullmäktige ger delegation till kommunstyrelsen att slutföra 

försäljningen 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen  
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§ 161 Dnr 2015-000213 732 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f § social-
tjänstlagen, första kvartalet, äldrenämnden 

 

Äldrenämnden § 60/2015 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut enligt       

4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen, första kvartalet, 

att rapportera till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). 

      

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare 

beredning till Kommunstyrelsen. 

      

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet och skicka för vi-

dare beredning till Kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige 

utan ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Malin Månsson (S). 

 

Yrkanden 

Kommunfullmäktigeledamot Malin Månsson (S) yrkar på en ändring av ru-

briken till att rapportering sker till IVO. 
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Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposit-

ion på framfört yrkande och finner bifall för detsamma.    

   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra i rubriken till att rapportering sker till 

IVO samt att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 
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§ 162 Dnr 2014-000607 109 

Besvarande av medborgarförslag från Annika Magnus-
son gällande önskemål om att kommunen ordnar en 
gång- och cykelbana mellan Johannishus (korsningen 
Johannishusvägen/Listerbyvägen) och Listerbyrondel-
len 

 

Sammanfattning  

Annika Magnusson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun 

anordnar en cykelbana mellan Johannishus och Listerby. Vägsträckan vänds 

flitigt men känns otrygg eftersom vägen är smal och vältrafikerad.    

   

Bedömning 

Den aktuella vägen är Trafikverkets. Ronneby kommun har dock under 

mycket lång tid påtalat behovet av en gång- och cykelväg på sträckan. För att 

snabba på processen skrev Ronneby kommun ett medfinanseringsavtal med 

Trafikverket om en förstudie. Arbetet drog ändå ut på tiden varför ett nytt 

medfinansieringsavtal har tecknats med Trafikverket. Avtalet innebär att 

kommunen medfinansierar (50%) upprättande av vägplan, bygghandling 

samt produktion (inkl. projektledning). Enligt plan ska gång- och cykelvägen 

byggas 2017. Medborgarförslaget föreslås vara besvarat med ovanstående    

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat.      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse med-

borgarförslaget vara besvarat. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående bedömning. 

________________ 

Exp: Annika Magnusson          



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(83) 
2015-06-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 163 Dnr 2014-000457 109 

Besvarande av medborgarförslag från Martin Engelsjö 
om att pryda rondellen vid Hjortahammar vägskäl med 
en Blekingeeka 

 

Sammanfattning  

Martin Engelsjö föreslår i ett medborgarförslag att rondellen vid 

Hjortahammar vägskäl pryds med en blekingeeka. Han skriver vidare att 

Jordö samhällsförening och Hasslö samhällsförening står för kostnader som 

berör framtagandet, inköp och montering/placering under Ronneby 

kommuns ledning. Det senare har föranlett protester från Jordö byalag som 

skriver att de inte kommer att stå för några kostnader.  

      

Bedömning 

Den aktuella rondellen ligger på det nationella vägnätet med Trafikverket 

som ägare. Ronneby kommun kan inte stå för ledningen av ett sådant arbete 

som föreslås. Det finns också oklarheter kring finansieringen av projektet. 

Ronneby kommun kan överlämna förlaget till Trafikverket men 

medborgarförslaget bör avslås av kommunfullmäktige.      

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige att avslå medborgar-

förslaget. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: Martin Engelsjö                     
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§ 164 Dnr 2014-000381 109 

Besvarande av medborgarförslag från Knut Svensson 
angående en avkörningsfil norrifrån mot Bräkne-Hoby 
på väg 27 

 

Sammanfattning  

Medborgaren föreslår i sitt medborgarförslag att Ronneby kommun inleder 

förhandlingar med Trafikverket för anordnande av avkörningsfil. Då denna 

väg nu försetts med "mitträcke" har denna avkörningsfil slopats. Trafikfaran 

är påtagligt större nu och tillåtna hastigheten är 100 km/h än då förra 

medborgarförslaget lämnades för att lägga till en avkörningsfil till Bräkne-

Hoby. Medborgaren tycker inte att det behövs något gigantiskt ingrepp, 

utfyllnad i vägkanten och flyttning av vägräcket på västra sidan.  

      

Bedömning 

Tekniska Förvaltningen anser att synpunkter som berör statliga vägar skall 

adresseras till Trafikverket.     

   

Förslag till beslut 

Tekniska Förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår förslaget och 

hänvisar medborgaren till Trafikverket för sina synpunkter. 

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Ronneby kom-

mun avslår förslaget och hänvisar medborgaren till Trafikverket för sina syn-

punkter. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun avslår förslaget och hän-

visar medborgaren till Trafikverket för sina synpunkter. 

________________ 

Exp: 

Knut Svensson                  
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§ 165 Dnr 2014-000342 109 

Besvarande av medborgarförslag från Susanne Olsson 
gällande gång- och cykelväg väg till Ö & B 

 

Sammanfattning  

Yttrande har begärts från Tekniska förvaltningen avseende rubricerat 

medborgarförslag.  

      

Bedömning 

Aktuell sträcka finns redan utpekad som en kommande utbyggnadsetapp. 

Senast redovisades Tekniska förvaltningens planering i samband med 

budgetberedningen inför 2014, och där återfanns aktuell sträcka. Prioritering 

av var utbyggnad skall ske genomförs årligen.     

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående.     

   

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att medbor-

garförslaget är besvarat med ovanstående. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Susanne Olsson 
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§ 166 Dnr 2011-000335 109 

Besvarande av medborgarförslag från Andreas Larsson 
angående gatubelysning på Edestadsvägen 

 

Sammanfattning  

Anderas Larsson m fl föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp gatube-

lysning, 3 belysningsstolpar vid Edestadsvägen.  

Medborgarförslaget behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-

04-08. Tekniska förvaltningen föreslog att medborgarförslaget skulle avslås 

och hänvisning skulle göras att ansökan om utbyggnad av gatubelysning 

längs delar av Edestadsvägen istället ska ställas till Trafikverket. Arbetsut-

skottet beslutade att återremittera ärendet och gav tekniska förvaltningen i 

uppdrag att ta fram riktlinjer för prioriteringar samt en prioriteringslista för 

gatubelysningsärende. Förvaltningen skulle också redovisa hur man arbetar 

med säker skolväg. 

2014-01-14 redovisade tekniska förvaltningen förslag till riktlinjer för nyin-

vesteringar av gatubelysning samt arbetet med säker skolväg. Riktlinjerna in-

nebär bl a att det ska åligga väghållaren att hantera önskemål om belysning. 

Undantag kan dock göras när det gäller barns säkra väg till skolan. Då ska 

kommunen kunna investera på annans väghållares vägnät. Kommunstyrelsen 

beslutade att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att årligen priori-

tera vilka investeringsprojekt inom gatubelysning som ska genomföras uti-

från inkomna projektförslag och önskemål. Vid prioriteringen ska fokus 

ligga på den investering som görs kommer så många som möjligt till nytta 

och att säker skolväg prioriteras. 

2015-03-09 fattade Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om 

prioriteringslista för belysning. På denna prioriteringslista finns väg 668, 

delen korsningen Edestadsvägen/Hamrabacksvägen med. Det gäller tre 

belysningspunkter och med genomförande 2015 som motiveras med säker 

skolväg (barn som åker från busshållplats).     

   

Bedömning 

Med anledning av att medborgarförslaget nu finns med på prioriteringslistan 

kan det anses vara beviljat.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att bevilja medborgarförslaget.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(83) 
2015-06-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla medbor-

garförslaget 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Andreas Larsson 
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§ 167 Dnr 2015-000052 109 

Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren 
med önskemål om en papperskorg för hundavfall vid 
Kontrollvägen 

 

Sammanfattning  

Kirsten Lindgren föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp en 

papperskorg för hundlatrin vid Kontrollvägen.    

   

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen. 

Tekniska förvaltningen svarar att man efter inkommet medborgarförslag har 

sett över antalet papperskorgar i aktuellt område. Då det därvid bedömdes att 

ytterligare behov fanns har de kompletterat med ytterligare en papperskorg i 

området vid Kontrollvägen.    

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är 

bifallet.      

  

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse att medbor-

garförslaget är bifallet. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse att medborgarförslaget är bifallet. 

________________ 

Exp: 

Kirsten Lindgren 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(83) 
2015-06-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 Dnr 2015-000197 007 

Årsredovisning för Samverkansnämnden i Blekinge år 
2014 samt fråga om ansvarsfrihet  

 

Sammanfattning  

Vi, av Ronneby kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den 

verksamhet som bedrivits i Samverkansnämnden i Blekinge. 

Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem 

kommunerna i Blekinge. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, 

beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den 

ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen har skett med biträde av EY (Ernst & Young AB). 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning.  

Revisorerna har i uppdrag att bedöma om verksamheten sköts på 

ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt, att 

räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi vill särskilt uppmärksamma följande resultat av genomförda 

granskningar: 

Arbetet med mál- och verksamhetsstyrning behöver utvecklas och 

förtydligas då måluppfyllelsen är svag. 

 

Vi tillstyrker: 

att fullmäktige beviljar ledamöterna l Samverkansnämnden i Blekinge 

ansvarsfrihet 

Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning för 2014 fastställs 

 

Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelse från det 

sakkunniga biträdet, Ernst & Young.    

   

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ledamö-

terna i Samverkansnämnden Blekinge ansvarsfrihet. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för år 2014 samt 

beviljar ledamöterna i Samverkansnämnden Blekinge ansvarsfrihet. 

 

Jäv 

Kommunfullmäktigeledamöterna Anders Lund (M), Bo Johansson (S) och 

Tomas Lund (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Samverkansnämnden i Blekinge 

Johan Sjögren 
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§ 169 Dnr 2014-000271 370 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson (MP) angående elnät som läker sig 
själv 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige Nils-Erik Mattsson (MP) har lämnat in en motion 

angående Elnät som läker sig själv. Motionären yrkar att Miljöteknik AB 

tilldelas medel för att möta de nya tekniska krav som ställs på elnätet. 

      

Bedömning 

Ronneby Miljö och Tekniks yttrande angående motionen från Miljöpartiet” 

Ny teknik även för oss”. Miljö och Teknik Ab anser att deras elnät lever upp 

till att ligga i framkant av utvecklingen. Avbrottsfrekvensen är låg beroende 

på systematisk inventering var insatserna gör bäst nytta ekonomiskt och 

tekniskt. Självsektionering är installerat på luftledningsnätet i Vieryd och 

Kuggeboda enligt motionens förslag. Utvecklingen på självsektionerade 

kabelnät följs och när tekniken är färdigtestad och klar kommer Miljöteknik 

AB att investera i tekniken.  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som föreslår 

Kommunfullmäktige att med Ronneby Miljö och Teknik AB yttrande som 

underlag anse motionen besvarad.     

   

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med Ronneby 

Miljö och Teknik AB yttrande som underlag anse motionen besvarad.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Lova Necksten (MP). 

 

Kommunfullmäktigeledamot Lova Necksten (MP) tackar för svaret. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att med Ronneby Miljö och Teknik AB:s ytt-

rande som underlag anse motionen besvarad.    

________________ 

Exp: 

Nils-Erik Mattsson 
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§ 170 Dnr 2014-000304 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christian Mahrle (FP) angående utegym i Ronneby 
Brunnspark 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Christian Mahrle föreslår att ett ”utegym” an-

läggs i Ronneby Brunnspark i anslutning till lekparken. 

Kommunledningen ska nu ta ställning till ett utegym och till den fortsatta 

utvecklingen av Ronneby Brunnspark.   

      

Bedömning 

Ronneby är en underbar plats att leva och bo i och som marknadsför sig som 

den ”Moderna kurorten” mycket välförtjänt. Ett utav hjärtat, navet i begrep-

pet är alla hälsoföretagen och Ronneby Brunn med sina många och långväga 

gäster. I den fantastiska prisbelönta parken träffas människor mer och mer 

för avkoppling och motion. Kommunfullmäktigeledamot Christian Mahrle 

föreslår att ett ”utegym” anläggs t ex i anknytning till lekplatsen i parken så 

att vuxna, ungdomar och barn får möjlighet att prova på lite fysisk träning. 

När barnen är på lekplatsen kan föräldrarna träna och förslaget befrämjar 

folkhälsan och stärker profilen ”Ronneby den Moderna Kurorten”.  

 För att säkra en långsiktig utveckling av parken anser Tekniska förvalt-

ningen i sitt yttrande att det bör startas ett projekt som tar fram en vision för 

hur Brunnsparken ska se ut t ex år 2030 kompletterad med mål på kortare 

sikt för att nå denna vision. Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunled-

ningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv för att säker-

ställa Brunnsparkens utveckling på kort och lång sikt och att aktuell motion 

bör avslås och istället hanteras inom kommande utvecklingsprojekt. 

Fritid- och kulturnämnden föreslår i sitt yttrande att frågan kring utegym i 

anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring 

utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av 

gamla lekplatser. Fritid- och kulturnämnden månar särskilt om naturliga 

mötesplatser där bl.a. olika generationer kan mötas.       
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Förslag till beslut 

Motionen anses besvarad genom att Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att frågan kring 

utegym i anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring 

utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av 

gamla lekplatser och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

projektdirektiv för att säkerställa Brunnsparkens utveckling på kort och lång 

sikt.     

   

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att frågan kring ute-

gym i anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring ut-

formning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av 

gamla lekplatser och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

projektdirektiv för att säkerställa Brunnsparkens utveckling på kort och lång 

sikt.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan kring utegym i anslutning till 

lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring utformning och 

målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av gamla lekplatser 

och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram projektdirektiv 

för att säkerställa Brunnsparkens utveckling på kort och lång 

________________ 

Exp:  

Christian Mahrle 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 171 Dnr 2015-000256 041 

Tertialrapport 2015-04-30 

 

Sammanfattning  

Härmed avges tertialrapport per 2015-04-30, jämte prognos för 2015. 

Rapporten indikerar ett positivt årsresultat om 6,9 mkr, vilket ger en positiv 

budgetavvikelse på 2,3 mkr.  

 

Centrala konton och förutsättningar 

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott mot budget 

med 4,7 mkr, trots att skatteintäkter och statsbidrag avviker negativt med -

7,6 mkr. Den största förändringen ligger i posten regleringsbidrag/avgift som 

ändrats drygt -6 mkr. Överskottet uppstår genom att en återbetalning av 

AFA-medel (11 mkr) är inräknad. Eftersläpningar i investeringar som ger ett 

lägre upplåningsbehov än beräknat samt en fortsatt låg räntenivå bidrar till 

en lägre finansiell kostnad. 

 

Nämnderna 

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad 

budgetavvikelse på -2,4 mkr. De nämnder som lämnar prognos med en större 

negativ budgetavvikelse är Utbildningsnämnden (-1,5 mkr), Äldrenämnden 

(-1,2 mkr), Socialnämnden (-0,9 mkr) och Miljö- och byggnadsnämnden (-

0,9 mkr). För mer information om nämnderna se tertialrapporten och 

nämndernas rapporter. 

      

 

Bedömning 

Kommunfullmäktige anger i budget 2015, plan 2016-2017, 

styrningsprincipen att tilldelade ekonomisk resurser går före verksamhetens 

mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av 

tvingande lagstiftning eller motsvarande.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.    

   

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapporten jämte nämndernas rapporter 

avges till kommunfullmäktige samt uppdra socialnämnden att till kommun-

styrelsens arbetsutskott redovisa tertialrapport i detalj. 

 

Deltar i debatten 

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

Bo Johansson (S). 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera delårsrapporten jämte nämndernas rap-

porter till protokollet samt uppdra till socialnämnden att till kommunstyrel-

sens arbetsutskott redovisa tertialrapporten i detalj. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 172 Dnr 2015-000257 045 

Information om kommunens krediter 2015-04-30 

 

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 finansrapport framgår kommunens och de helägda bolagens 

krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 30 april 2015 till 424 (411) mkr. 

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

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

månader. Av lånen har 35 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Genomsnittlig kostnadsränta för perioden januari till april uppgick till 1,5 %. 

 

Riksbankens styrränta ligger per 2015-04-30 på -0,25 %.  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering 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 2015-06-02 

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 rän-

tebindning om detta bedöms fördelaktigt.   

 rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstid-

punkter till kommunfullmäktige 

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera rapporten jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 173 Dnr 2015-000244 253 

Tomtförsäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Ronneby industriservice AB önskar köpa en tomt på Viggenområdet. 

  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker markförsäljningen. Ärendet 

skickas till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja fastigheten 

enligt det tredje avtalsalternativet. 

Kommunstyrelsen beslutar också att ärendet kompletteras med vitesbelopp 

till kommunfullmäktige. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Roger 

Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att köpekontraktet följer med 

som bilaga samt att i beslutet hänvisa till punkt 4:2 i kontraktet gällande vi-

tesbelopp på 50 procent av köpeskillingen. 

       

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposit-

ion på framförda yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller des-

amma.     
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten enligt bilaga 1 samt hän-

visa till punkt 4:2 i kontraktet gällande vitesbelopp på 50 procent av 

köpeskillingen. 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin 
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§ 174 Dnr 2013-000162 730 

LOV, lagen om valfrihet, Fastställande av ersättnings-
modell och ersättningsnivåer för valfrihetssystem inom 
hemtjänst i Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden beslutar 2014-04-20 § 70 att bifalla ersättningsmodell och 

ersättningsnivåer för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby kommun 

enligt utskickat förslag, med tillägg för Ylva Olssons (SD) yrkande dvs att 

ledsagning ingår för vårdtagare till apotek, sjuksköterska och läkarbesök. 

Ärendet översändes till kommunstyrelsen för vidare beslut i 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-27 att återremittera 

ärendet i enligt med yrkande från Tommy Andersson (S) enligt följande:  

Ärendet återremitteras då underlaget är bristfälligt  

Beslutsunderlaget kompletteras med tydliga och uppföljningsbara 

kvalitetskrav/mål och riktlinjer för, i detta fall aktuella, kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare 

Ronneby kommuns kostnadsbild skall utgöra utgångsläge för ersättningarna 

(budget/internbudget) 

Äldrenämnden beslutade 2015-05-20 § 73 att godkänna av utredaren 

utarbetat förslag till svar på frågeställning i återremiss från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Utredarens förslag följer nedan under 

bedömning.  

      

 

Bedömning 

1. Till dokument ”Information om ersättningsmodell och ersättningsni-

våer för valfrihet inom hemtjänst i Ronneby kommun” bifogas ” För-

frågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst i Ronneby 

kommun”. I förfrågningsunderlaget finns tydliga krav och beskriv-

ning för hur verksamheten ska bedrivas. 

2. På sidan 8 i förfrågningsunderlaget, finns tydliga krav på leverantö-

rens skyldigheter och ansvar.                                                                                                     

I kapitel 2.4  samt kapitel 5, i förfrågningsunderlaget redovisas vilka 
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kvalitetskrav/kvalitetsmål och riktlinjer som gäller vid utförandet av 

hemtjänst oavsett om det gäller egenregi eller extern utförare. Kom-

munen har huvudansvar och tillsynsskyldighet oavsett om hemtjänst 

bedrivs i egenregi eller av extern leverantör.  

De mål som är uppsatta för hemtjänsten i Ronneby kommun gäller 

även för den externa leverantören.                                                                                                                                                

 

Tryggt och säkert åldrande.                                                                                                                       

Attraktiv arbetsgivare.                                                                                                                                        

Individen i fokus.                                                                                                                                                                                               

Högst 10 personal hos respektive vårdtagare inom en tvåveck-

orsperiod.                                                                                 

100 % av vårdtagarna ska vara delaktiga i genomförandepla-

nen.    

                                                                                                                    

3. Äldreförvaltningens ekonom har använt de variabler som är fram-

tagna i SKL:s räknesnurra vid framräkning av ersättningsnivåerna.  

Sveriges kommuner och landsting, SKL, gav år 2009, Per Törnvall 

och Fredrik Eklund i uppdrag att skriva en vägledning, gällande val 

av ersättningsmodell och beräkning av ersättnings-nivå inom hem-

tjänst och särskilt boende. 

”Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå” 

Per Törnvall, från Svennerstål & Partners, har en bakgrund som bl.a. 

äldreomsorgschef och ekonomdirektör i kommunal verksamhet och 

Fredrik Eklund, från Nordic Healthcare Group, har bl.a. doktorerat 

inom produktionsstyrning i vård och omsorg. 

Syftet var att ge ett praktiskt arbetsverktyg för kommuner som över-

väger att införa prestationsersättning inom äldreomsorgen. 

Införandet av ett valfrihetssystem innebär förändringar för brukarna, 

kommunen och anordnarna.  

Trots väl genomarbetade beslutsunderlag är det omöjligt att förutse alla 

konsekvenser som det nya systemet kan medföra. Nyckeln till framgång 

ligger i kontinuerliga uppföljningar samt löpande dialog med brukarna och 

anordnarna för att vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder      
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar godkänna av utredaren utarbetet förslag till svar på 

frågeställning i återremiss från KS:arbetsutskottet. 

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla ändringar 

och tillägg enligt följande: 

Sid 3 Beräkningsmodell. Text, ”Ersättningen innefattar momskompensation” 

tas bort från förfrågningsunderlaget. 

Sid 5 Mervärdesskatt. Textmassan stryks. 

Sid 5 Ersättningsnivåer.  

Rad 3 stryks.  

Rad 4 ändras till: Ersättning utgår för service- och omvårdnadsinsatser. Text 

inom ruta stryks.  

Rad 5 ändras till: Frånvaro (bomtid) enligt särskild ersättningsnivå. 

Sid 5. De 4 sista raderna stryks. 

Sid 6 stryks och ersätts med texten: 

Service- och omvårdnadsinsatser. 

Serviceinsatser: 

Städning utförs normalt två gånger i månaden och omfattar två rum och kök 

samt badrum oh hall. Utökat behov vid allergi m m kan det ansökas om. 

Tvätt av kläder, sänglinne och handdukar, upphängning och hopvikning, 

strykning av enstaka plagg. Tvättning utföres normalt två gånger i månaden. 

Vid behov ansöks om kortare tvättintervall. 

Övrig service omfattar bl a praktisk hjälp med hemmets skötsel, tvätt inköp, 

bank och postärende. 

Personlig omvårdnad: 

Med personlig omvårdnad avses insatser som behövs för att tillgodose bru-

karens fysiska, psykiska och sociala behov, personliga hygien m m. 

Service- och omvårdnadsinsatser framgår i sin helhet i biståndsbeslutet. 

Personlig omvårdnad omfattar delegerade insatser med stöd av hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL insatser) 

Sid 7. Rad 6 och 7 ändras till: Service- och omvårdnadsinsatser ska utföras 

alla dagar (måndag-söndag mellan kl 07.00-22.00). 

Sid 8. Ersättning för övriga insatser. Rad 7 stryks. 

Sid 8. Kategoribenämning stryks. Städ och tvätt skriv in under service. 

Sid 10. Ersättning för övriga insatser. Rad 7 stryks. 

Sid 10 Kategori, ersättningsnivåer samt belopp stryks i förfrågningsunderla-

get och ersätts med texten ”Ersättningsnivåer i 2015- års nivå. Kategori, ser-

vice- och omvårdnad ersätts med 406 kronor i timmen. 

Beloppet angivet i SEK. 
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Sid 11. Övrig information. 1-4 stycket stryks i förfrågningsunderlaget. Er-

sätts med text ”Inom ramen för det kapacitetstak som avtalats i kontraktet 

kan leverantören inte tacka nej till nya uppdrag. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Ken-

neth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Willy Persson (KD), Ylva 

Olsson (SD), Peter Bowin (V), Roger Fredriksson (M), Anders Lund (M) 

och Nicolas Westrup (SD). 

 

Yrkanden 

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) yrkar enligt skrivelse 

följande: Förslag till beslut, bifall till äldrenämndens förslag från den 13 

april 2015, sidorna 1-10, 14, 16-21. Därtill, äldrenämnden får själva be-

stämma om områdesindelning samt avgränsningar tätort – landsbygd. 

Kommunfullmäktigeledamöterna Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaels-

son (C), Ylva Olsson (SD) och Willy Persson (KD) yrkar bifall till Sune Hå-

kanssons (RP) förslag. 

Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson (S) yrkar med instämmande 

av Peter Bowin (V) att:  

 Ärendet återremitteras då underlaget är bristfälligt 

 Beslutsunderlaget kompletteras med tydliga och uppföljningsbara 

program och riktlinjer för, i detta fall, aktuella kommunala angelä-

genheter som utförs av privata utförare 

 Ronneby kommuns kostnadsbild skall utgöra utgångsläge för ersätt-

ningarna (budget/internbudget) 

 Frågorna underställs kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposit-

ion på Tommy Anderssons (S) yrkande om återremiss av ärendet och finner 

att kommunfullmäktige avslår yrkandet.     

   

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till återremiss av ärendet 

Nej-röst för avslag till återremiss av ärendet 
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga C, tjugoen 

ja-röster (21), tjugosex (26) nej-röster och två (2) är frånvarande.    

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 
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§ 175 Dnr 2014-000279 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lennart Trueds-
son angående cykelväg mellan Ronneby och Kugge-
boda 

 

Sammanfattning  

Lennart Truedsson förslår i ett medborgarförslag att det byggs en cykelväg 

mellan Ronneby och Kuggeboda.  

      

Bedömning 

Ronneby kommun har under lång tid arbetat för att förbättra cykelvägnätet i 

kommunen. När det gäller det statliga vägnätet föreslår kommunen sträck-

ningar till Trafikverket och Region Blekinge inför arbetet med länstransport-

plan som görs med jämna mellanrum. För att utveckla detta vidare och få till 

stånd en tydlig prioritering har dessutom en regional cykelledsplan tagits 

fram. Prioriteringarna görs för att säkerställa att satsningarna görs där största 

möjliga nytta kan förväntas, utifrån hälso- och miljöaspekter så väl som sam-

hällsekonomi. Hög prioritet har att barn och ungdomars väg till skola och fri-

tidsaktiviteter är säkra, därefter arbetspendling och cykelvägar till kollektiv-

trafiknoder. Ett viktigt led är att bedöma cyklingspotentialen. Det görs uti-

från följande tre egenskaper: 

- antalet potentiella cyklister i cykelstråkets upptagningsområde 

- avståndets inverkan på vilja till cykelpendling 

- befintlig tillgänglighet och trafiksäkerhet i stråket. 

När behovet av cykelväg ska bedömas är potentialen till ökad cykling ett 

tungt vägande faktor. För att en satsning ska anses samhällsekonomiskt för-

svarbar behöver potentialen/underlaget ställas i relation till kostnaden, då 

flera objekt i realiteten konkurrerar om samma medel. En inte alltför kost-

nadskrävande åtgärd ökar värdet. 

I dagsläget är det följande gång- och cykelvägar som är prioriterade i läns-

transportplanen för 2014-2025: Listerby – Johannishus, Ronneby-Gärestad, 

Vierydsvägen mellan Spjälkövägen och Granitvägen samt Gärestad-Lis-

terby.  
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I dagsläget bedöms inte gång- och cykelväg på hela sträckan Ronneby-Kug-

geboda ha de rätta förutsättningarna för att bli prioriterad. Väljer man att 

cykla till Kuggeboda via Gärestad kommer dock så småningom andelen 

gång- och cykelväg att öka. 

Med utgångspunkt i ovanstående förslås att medborgarförslaget avslås.    

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.    

    

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medbor-

garförslaget. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Lennart Truedsson 
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§ 176 Dnr 2013-000365 109 

Besvarande av medborgarförslag från Åke Hjalmarsson 
om att byta till LED-lampor i elljusspåret 

 

Sammanfattning  

Åke Hjalmarsson föreslår i ett medborgarförslag att lamporna i elljusspåret 

byts ut mot LED-lampor. 

      

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Gatu- och parkche-

fen Daniel Andersson har lämnat följande remissyttrande: 

”Belysningen på motionsslingan genom Brunnsskogen består av två olika ty-

per. Den äldsta delen är från 1989 och har en belysningsarmatur med lågt-

rycksnatrium på 12 W som avger ett svagt gult ljus som lämpar sig dåligt för 

ändamålet. Den andra typen är från 2005 och har en armatur med metallhalo-

gen på ca 35 W som ger ett klart vitt ljus som lämpar sig bra i denna miljö. 

Tekniska förvaltningen anser att den del av motionsslingan som innehåller 

den gamla armaturen med lågtrycksnatrium är i stort behov av att bytas ut. 

Gatu- och Parkenheten har ett årligt anslag om 150 tkr till nyinvestering i ga-

tubelysning. 2014 är 275 tkr avsatta och enl. beslut i Kommunstyrelsen ska 

Gatu- och Parkenheten ta fram en prioriteringslista av de inkomna önskemå-

len på ny belysning för beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kostnaden 

för att byta ut de gamla armaturerna i motionsspåret till LED bedöms till ca 

250 tkr.” 

Tekniska förvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag tas med i pri-

oriteringslista för ny gatubelysning som ska beslutas av Kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2014-11-10 

att återremittera ärendet för konsekvensbedömning och analys av ekono-

miskt utfall. 

Efter detta har tekniska förvaltningen redovisat ett förslag till prioriterings-

lista som kommunstyrelsens arbetsutskott antog 2015-03-09. I denna lista 

finns byte till LED i den äldsta delen av motionsslingan. Redovisningen re-

dovisar en investeringskostnad på 250 tkr samt att det inte blir någon föränd-

ring i driftkostnaden per år. Motiveringen är allmännyttan. 
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Med anledning av att det nu finns beslut att byte till LED i elljusspåret i 

Brunnsskogen ska finnas med på tekniska förvaltningens prioriteringslista 

föreslås att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är bifallet.    

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse medbor-

garförslaget vara besvarat. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående bedömning. 

________________ 

Exp: 

Åke Hjalmarsson 
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§ 177 Dnr 2015-000230 709 

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

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

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

enligt 28 f-g, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 

beslut enligt 4 kap 1 §  och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen 

första kvartalet, redovisas för ledamöterna. 

      

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till kommunfullmäktige 

utan eget ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Roger Fredriksson (M).  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 
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§ 178 Dnr 2014-000146 109 

Besvarande av medborgarförslag från Anna och Mar-
cus Callenbring angående hastighetssänkning på Ri-
satorpsvägen 

 

Sammanfattning  

Anna och Marcus Callenbring har lämnat ett medborgarförslag om att ge-

nomföra en hastighetssänkning från 70 km/h till 50 km/h mellan Cirkusplat-

sen till Droppemåla. Anledningen för förslaget är infarten till Bustorpsgård 

som är skymd av krönet som ligger innan infarten om man kommer norri-

från. Förslagsställarna pekar också på problem när stora fordon såsom trak-

torer och lastbilar med släp ska göra en vänstersväng för att komma till deras 

gård och de är rädda för att en olycka ska inträffa. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2014-10-13 till 

tekniska förvaltningen för förtydligande av huvudman för vägen, 

redovisning av hastighetsmätning samt resonemang för avslag.  

  

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som skri-

ver att Callenbrings har fått avslag tidigare, 2007-08-27, då förslaget skicka-

des som en skrivelse till Tekniska förvaltningen.  

Förvaltningen skriver vidare: 

”Stoppsiktskravet, enligt VGU fig. 3.1-5, om man färdas i en personbil och 

en ögonhöjd på 1,10m och om hindret är 0,35m hög är 90 meter. Vid besök 

av den aktuella platsen avståndet uppmättes till 127 meter och är långt över 

den gränsen som finns i kravet.”    

I ett kompletterade yttrande efter återremiss redovisar tekniska förvaltningen 

följande: 

”Kommunen är väghållare (huvudman). 

Tekniska förvaltningen utförde en trafikmätning vid aktuella platsen under 

en veckas tid i november 2014. Nedan sammanfattas denna: 
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Antal passerande fordon  9538 fordon 

Årsdygnstrafik  1192 fordon/dygn 

Vardagsdygnstrafik  1277 fordon/dygn 

Max timtrafik  137 fordon/timme 

Hastighetsprofil (50)  Hastighetsöverträdelse 53 % 

   Vmedel – 70 km/h 

V85 – 83 km/h 

   Vmax – 155 km/h 

 Trafikmätningen påvisar att den aktuella sträckan har en ganska hög hastig-

hetsöverträdelse och en hastighetssänkning kan innebära en falsk trygghet 

för de som korsar vägen för att komma till/från gården. 

Tekniska förvaltningen anser att övervakning av hastighetsöverträdelser är 

en polisiär uppgift. I övrigt vill Tekniska förvaltningen hänvisa till det förra 

yttrandet och påpeka att passagen är markerad med varningsskyltar (vägmär-

ken), samt att de traktorer och andra tunga fordon som kör till/från gården är 

väl synliga. Som en följd av detta föreslår Tekniska förvaltningen att med-

borgarförslaget avslås.” 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå medbor-

garförslaget. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Anna och Marcus Callenbring 
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§ 179 Dnr 2015-000058 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Malin Norfall (S) angående HBT - certifiering av Ron-
neby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) har lämnat in en motion om 

HBT – certifiering av Ronneby kommun, med förslaget att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna för en HBT-

certifiering av kommunens verksamheter. Se bifogad motion.  

      

Bedömning 

Att bli diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshin-

der eller ålder innebär förutom ett brott mot de mänskliga rättigheterna att 

vissa människor inte får lika goda förutsättningar att uppnå en god hälsa på 

lika villkor som andra. HBTQ- personer utrycker i större omfattning än 

heterosexuella sämre psykisk hälsa. Att hälsan är sämre beror på att de i 

större utsträckning än andra utsätts för diskriminering, våld och hot om våld.  

Kommunens verksamheter och kommunen som arbetsgivare har en väsentlig 

roll för att skapa ett inkluderande och tryggt bemötande, för brukare, vårdta-

gare, elever, personal och alla besökare. HBT -certifieringen ger både kom-

petenshöjning och synliggörande. Fokus ligger på HBTQ-frågor, men certifi-

eringen är ett utmärkt tillfälle att diskutera och reflektera över normer och 

bemötande även i ett bredare perspektiv. Insatsen går i linje med Ronneby 

kommuns folkhälsopolicy och jämställdhets- och mångfaldsplan.  

Det finns ett behov av att kommunövergripande se över hur kommunen 

långsiktigt kan arbeta för HBT – certifiering samt vilka verksamheter och 

funktioner där certifieringen bör prioriteras. Kommunledningsförvaltningen 

bör tillsammans med övriga förvaltningar och bolag se över det och tilldelas 

uppdraget. Återapportering av uppdraget sker till kommunfullmäktige senast 

januari 2016.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

   

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att bifalla mot-

ionen. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Magnus Stridh (SD), Tim 

Svanberg (C), Kenneth Michaelsson (C), Annette Rydell (S), Anna Carlbrant 

(RP), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (FP), Helena 

Augustsson (MP), Ylva Olsson (SD), Lova Necksten (MP) och Roger Fred-

riksson (M). 

Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) tackar för svaret. 

 

Yrkanden 

Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktigeledamöterna Tim Svanberg (C) och Magnus Stridh (SD) 

yrkar på avslag av motionen.    

   

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer framförda 

yrkanden mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommun-

styrelsens förslag.   

    

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Tim Svanbergs (C) och Magnus Stridhs (SD) förslag. 
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga D, trettio-

fyra ja-röster (34), tio (10) nej-röster, två (2) avstår och tre (3) är frånva-

rande.    

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

_______________ 

Exp: 

Malin Norfall  

Sofie Ceder 
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§ 180 Dnr 2014-000484 10 

Besvarande av medborgarförslag från Rolf Johansson 
gällande att enkelrikta Gjutarevägen vid Vårdcentralen i 
Kallinge 

 

Sammanfattning  

Rolf Johansson föreslår i ett medborgarförslag att Gjuterivägen vid 

läkarstationen i Kallinge enkelriktas så att man kan köra in från 

Brantaforsvägen men inte kan ut igen. Han föreslår att utfarten från 

läkarstationen sker via rondellen vid torget. 

      

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen. Förvaltningen svarar 

att man varit på plats flera gånger och har haft uppsikt över trafiksituationen. 

Deras bedömning är att det inte finns anledning att enkelrikta Gjutarevägen. 

Detta skulle snarare försvåra framkomligheten för boende och besökare i 

närområdet. Tekniska förvaltningen föreslå därför att medborgarförslaget 

avslås.  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige att avslå medbor-

garförslaget. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Rolf Johansson                       
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§ 181 Dnr 2015-000217 101 

Förslag till tillägg i "Bestämmelser om ekonomiska för-
måner till förtroendevalda" avseende föräldraledighet 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

lämna förslag på dels en skrivning i Ronneby kommuns bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda som behandlar ledighet i form av 

föräldraledighet och dels reglering av hur ersättare/vikarie tillsätts under så-

dan ledighet för att inte rubba den politiska balansen/fördelningen, i första 

hand i Kommunstyrelsens arbetsutskott där idag inte finns valda ersättare. 

Undertecknads förslag till reglering redovisas i det följande.      

  

Bedömning 

Rätt till föräldraledighet 

En förtroendevald som utsetts av fullmäktige behåller sitt uppdrag under hela 

mandattiden eller för uppdraget fastställd tid oberoende av om uppdraget 

fullföljs eller inte. Entledigande kan endast ske på de grunder som anges i 4 

kap. 7-10 a §§ kommunallagen (1991:900, KL), t.ex. vid omval, om valbar-

heten upphör samt efter beslut av fullmäktige om den förtroendevaldes öns-

kat avgå eller om denne vägrats ansvarsfrihet. Rätt till föräldraledighet eller 

annan liknande frånvaro behöver således inte regleras särskilt. 

 

Ersättare vid presidieledamots frånvaro 

Om en ledamot är förhindrad att delta vid nämndsammanträde är huvudre-

geln att en av fullmäktige vald ersättare ska tjänstgöra i ledamotens ställe, 5 

kap. 12 § KL.  

Turordning för ersättares tjänstgöring följer av kommunfullmäktige fastställd 

ordning. När det gäller ordförande och vice ordförande i nämnd, dvs. nämn-

dens presidium, ska fullmäktige meddela föreskrifter om vem som ska full-

göra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller vice ordförande 

kan tjänstgöra, 6 kap. 16 § KL. Fullmäktige äger således i detta fall besluta 

om hur ersättare ska utses. 

I 6 kap. 6 § andra stycket Kommunstyrelsens reglemente (2014-12-22 § 358) 

anges att om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
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att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i underlag med förslag till 

reglemente för styrelsen och övriga nämnder (SKL cirkulär 14/58), föreslagit 

att nämnden ska kunna utse en annan ledamot som ersättare för såväl ordfö-

randen som övriga presidieledamöter om dessa inte kan fullgöra sitt uppdrag 

under en längre tid. Notera att kretsen som kan väljas som ersättare för presi-

dieledamot utgörs av styrelsens ledamöter, inte dess ersättare. 

Det föreslås att Kommunstyrelsens reglemente ändras så att bestämmelserna 

om ersättare vid ordförandes frånvaro omfattar samtliga presidieledamöter i 

styrelsen. Vidare föreslås att kommunens övriga nämndereglementen ses 

över och justeras så att presidieledamöters frånvaro i nämnder regleras mot-

svarande sätt. 

 

Ersättare vid utskottsledamots frånvaro 

Kommunallagen innehåller inga andra bestämmelser om ersättare vid förtro-

endevalds frånvaro.  

SKL har i sitt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder före-

slagit att nämnden ska kunna utse en ersättare för utskottets ordförande vid 

om denne inte kan fullgöra sitt uppdrag för längre tid. Kommunstyrelsens 

reglemente innehåller idag inga bestämmelser om hur ordförande utses, och 

således inte heller om ersättare vid dennes förfall. 

Enligt Staffan Wikell, förbundsjurist SKL och expert i kommunalrätt, kan 

inte ersättare utses i särskild ordning för övriga utskottsledamöter. Kretsen 

förtroendevalda för vilka ersättare kan utses på detta sätt får inte bli alltför 

vid, då det medför att syftet med kommunallagens bestämmelser om val av 

ersättare och deras tjänstgöring urvattnas. Har utskottet inga valda ersättare, 

kan möjligen ledamot med förfall entledigas och fyllnadsval förrättas varvid 

ny utskottsledamot utses för den tid tidigare ledamot förväntas vara frånva-

rande. Den nya ledamoten väljs bland ledamöterna och ersättarna i styrelsen, 

6 kap. 22 § KL. Den tidigare ledamoten kan återväljas som utskottsledamot 

för tiden efter det att den nya ledamotens uppdrag löpt ut. Besluten förutsät-

ter att nämndens befogenhet att besluta om mandattids längd framgår av reg-

lementet. Det är oklart hur denna ordning skulle hålla vid en laglighetspröv-

ning.  

Kommunstyrelsens reglemente innehåller idag inga bestämmelser om man-

dattider för ledamöterna i arbetsutskottet, inte heller om ersättare. 
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För att Kommunstyrelsen ska kunna besluta om ersättare för ledamot av ar-

betsutskottet vid längre tids frånvaro behöver styrelsens reglemente ändras 

på följande sätt. 

Det föreslås att det i Kommunstyrelsens reglemente införs en bestämmelse 

som innebär att styrelsen för den tid styrelsen beslutar väljer ledamöter till 

utskottet. Vidare införs en bestämmelse om att styrelsen inom ett utskott för 

den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter väljer en ordförande och 

två vice ordförande. I reglementet ska också anges att om ordföranden i ut-

skottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får styrelsen får utse en annan ledamot i utskottet att 

som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

  

Reglering av arvode vid föräldraledighet 

En särskild fråga vid långvarigt frånfälle är arvodet. Hur denna fråga ska lö-

sas bör framgå av kommunens bestämmelser om ersättning till förtroende-

valda. 

I Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda (KF 2014-12-

11 § 350 och 2014-12-22 § 359), regleras avräkning av arvode respektive er-

sättares arvode på delvis olika sätt, beroende på uppdragets omfattning. 

För förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode, dvs. full-

gör sitt uppdrag på mindre än 40 procent av heltid, gäller enligt 

2 kap. 2 § tredje och fjärde stycket följande. 

För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars för-

hindrats att fullgöra sitt uppdrag ska för den tid som överstiger 

en månad, göras en minskning av årsarvodet eller det begrän-

sade arvodet i proportion därtill.  

Har ersättare utsetts, enligt 6 kap. 16 § KL, för förtroendevald 

med årsarvode eller begränsat arvode uppbär ersättaren arvode 

motsvarande uppdragstiden, d.v.s. 1/12 per månad. 

Motsvarande bestämmelser gäller för förtroendevald som erhåller årsarvode, 

dvs. fullgör sitt uppdrag på minst 40 procent av heltid, 3 kap. 2 § fjärde och 

femte stycket följande. 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(83) 
2015-06-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

För heltidsarvoderad förtroendevald, dvs. kommunalråd, regleras arvodesav-

räkning för frånvaro vid sjukdom i 4 kap. 4 §. Bestämmelser saknas om så-

dan avräkning vid annan typ av förhinder, inte heller regleras ersättares ar-

vode under sådan frånvaro. 

Reglerna om arvodesavräkning är således inte likformiga. Bestämmelserna 

om avräkning för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode respek-

tive årsarvode inbegriper alla former av förfall, även föräldraledighet. Däre-

mot avräknas inte arvode för kommunalråd vid annan frånvaro än sjukdom. 

Varför bestämmelserna skiljer sig åt är inte utrett. 

Kommunstyrelsen har som utgångspunkt för denna utredning föreslagit att 

månadsarvode när föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning utges, ska 

reduceras med 1/30 per frånvarodag oavsett månad. 

Liknande reglering finns i flera andra kommuner. I dessa kommuner gäller 

emellertid motsvarande avräkningsprincip för frånvaro vid sjukdom (med 

särskilda regler om arvode motsvarande sjuklön de första 14 sjukdagarna, 

dvs. vad som gäller för anställda) eller annat förfall. 

Det noteras vidare att i flera kommuner som valt att reglera förtroendevalds 

föräldraledighet utgår arvode motsvarande de förmåner som utgår från ar-

betsgivaren vid anställds föräldraledighet. Vanligtvis utgörs förmånen av ett 

s.k. föräldrapenningtillägg som ska kompensera för det lönebortfall som den 

anställde förorsakas vid uppbärande av föräldrapenning. 

Det är ur tillämpningssynpunkt en fördel om principerna för reducering av 

arvode är likformiga oberoende av om förtroendevald fullgör uppdraget på 

hel- eller deltid eller om förfallet beror på sjukdom, föräldraledighet eller 

annat. Så är inte fallet med nu gällande ersättningsbestämmelser och blir inte 

heller med det förlag Kommunstyrelsen har som utgångspunkt. Vidare 

tillkommer om avräkningsbestämmelserna bör samordnas med de 

bestämmelser som gäller för kommunens anställda. Det föreslås därför att 

frågan om beräkning och reducering av arvode vid förtroendevalds frånvaro 

utreds vidare. Utredningen bör ske i samverkan med personalenheten och 

representant för de förtroendevalda.  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen före-

slår kommunfullmäktige besluta 

 att Kommunstyrelsens reglemente ändras så att bestämmelserna om 

ersättare vid ordförandens frånvaro omfattar samtliga presidieleda-

möter i styrelsen. 
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 att det i Kommunstyrelsens reglemente införs följande bestämmelser 

om arbetsutskottets arbetsformer:  

 

a) att styrelsen för den tid styrelsen beslutar väljer ledamöter 

till arbetsutskottet, 

b) att styrelsen inom arbetsutskott för den tid styrelsen beslutar 

bland utskottets ledamöter väljer en ordförande och två vice 

ordförande, samt 

c) att om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av 

annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid 

får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare 

för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

 att förändringarna förs in i Kommunstyrelsens reglemente enligt bi-

laga. 

 att ändringarna i Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 

1 juli 2015. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att  

 att övriga nämndereglementen ses över och justeras så att presidiele-

damöters frånvaro i nämnder och utskott regleras på det sätt som fö-

reslås för Kommunstyrelsen. 

att kommunjuristen får i uppdrag att tillsammans med personalenheten och 

representant för de förtroendevalda vidare utreda principerna för reducering 

av arvode när förtroendevald är förhindrad att tjänstgöra. 

     

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

 kommunstyrelsens reglemente ändras så att bestämmelserna om er-

sättare vid ordförandens frånvaro omfattar samtliga presidieledamö-

ter i styrelsen 

 det i kommunstyrelsens reglemente införs följande bestämmelser om 

arbetsutskottets arbetsformer:  

a) att styrelsen för den tid styrelsen beslutar väljer ledamöter till ar-

betsutskottet, 
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b) att styrelsen inom arbetsutskott för den tid styrelsen beslutar bland 

utskottets ledamöter väljer en ordförande och två vice ordförande, 

samt 

c) att om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat 

skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen 

utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden 

fullgöra dennes uppgifter. 

 förändringarna förs in i Kommunstyrelsens reglemente enligt bilaga. 

 ändringarna i kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 

juli 2015 

 kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att övriga nämndereglemen-

ten ses över och justeras så att presidieledamöters frånvaro i nämnder 

och utskott regleras på det sätt som föreslås för kommunstyrelsen 

 kommunjuristen får i uppdrag att utreda hur arvodesreglementet kan 

förändras så att dubbla ersättningar för samma uppdrag ej kan utgå 

 uppdra kommunjuristen att utreda möjligheten till personunion mel-

lan kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsens arbetsut-

skotts presidium  

 

Deltar i debatten 

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

Lova Necksten (MP), Lennarth Förberg (M) och Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar på återremiss 

för att invänta besked om dom från förvaltningsrätten angående kommunsty-

relsens arbetsutskott. 

  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposit-

ion på frågan om bordläggning gällande att ta ställning till yrkandena som 

föreligger och finner att Kommunfullmäktige bifaller desamma. 

Ärendet bordläggs tillfälligt.     

Sammanträdet ajourneras i fem minuter från kl 22.00 – 22.05.   
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Yrkanden 

Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) med flera yrkar på återremiss 

av ärendet för att invänta besked om dom från förvaltningsrätten angående 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Kommunfullmäktige avslår detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till återremiss av ärendet. 

Nej-röst för avslag till återremiss av ärendet. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga F, tjugo ja-

röster (20), tjugofem (25) nej-röster, och fyra (4) är frånvarande.    

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 

 

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Sverigede-

mokraterna reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson  
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§ 182 Dnr 2015-000212 300 

Komplettering av taxor för måltidsverksamhet 

 

Sammanfattning  

Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställdes i Kommunfullmäktige 

under 2014 och finns anslagna i kommunens författningssamling. I de 

beslutade taxorna saknas en post avseende kostnad för lunch för 

vuxenstuderande.  

      

Bedömning 

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att författningssamlingen bör kom-

pletteras med taxa avseende lunch för vuxenstuderande, något som funnits 

med tidigare men som inte togs med i det senaste beslutsförslaget. Taxans 

storlek föreslås justeras motsvarande de övriga taxornas justering vid föregå-

ende taxebeslut. Övriga taxor föreslås vara oförändrade. 

 

Tekniska förvaltningen föreslår följande taxor för måltidsverksamheten: 

Tjänst 

Kostnad inkl. 

moms 

Matabonnemang, beviljat 3100kr/mån 

Lunch – beviljad matlåda* 47kr  

Lunch – beviljad daglig verksamhet/trygghetsboende 

*,** 47kr 

Lunch – gäster fyllda 65 år ** 55kr 

Lunch – gäster och personal inom äldreomsorgen  65kr 

Lunch – gäster och personal inom utbildningsverksam-

heten 55kr 

Lunch – vuxenstuderande gäster inom utbildningsverk-

samheten Ny! 45 kr (40) 

Julbord – gäster och personal inom äldreomsorgen 120kr 

Nyårsafton – middag anhörig 60kr 

 

* Inkl. dessert. 

** Inkl. mjölk, vatten, juice, saft eller lättdryck. 
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I alla luncher ingår råkost/salladsbuffé. 

Distributionsavgift kan tillkomma och hanteras av Äldrenämnden. 

      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar: 

-att fastställa föreslagna taxor för måltidsverksamheten att gälla från  

2016-01-01.  

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

föreslagna taxor för måltidsverksamheten att gälla från 2016-01-01. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Ylva Olsson (SD) och Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) yrkar att ärendet återremitte-

ras.                                           

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag.     

    

Propositionsordning 1 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposit-

ion på Ylva Olssons (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till Ylva Olssons (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag till Ylva Olssons (SD) förslag. 
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga E, sju ja-

röster (7), trettiosex (36) nej-röster, två (2) avstår och fyra (4) är frånva-

rande.    

      

Propositionsordning 2 

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.    

   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreslagna taxor för måltids-

verksamheten att gälla från 2016-01-01. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen  

Anna-Lena Andersson/Ekonomienheten  
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§ 183 Dnr 2015-000226 007 

Årsredovisning för regionstyrelsen, Region Blekinge år 
2014 samt fråga om ansvarsfrihet 

 

Sammanfattning  

Med anledning av Region Blekinges förbundsordning § 10, som gäller fr o m 

2011 ska Region Blekinges revisorer avge revisionsberättelse avseende 

Region Blekinges styrelse till medlemmarna. 

Denna skall således antas av respektive medlems fullmäktige som beslutar 

om ansvarsfrihet för Regionstyrelsen. 

Regionstyrelsen har den 22 april godkänt årsredovisningen för 2014 års 

verksamhet. 

Regionstyrelsen beslutade att överlämna årsredovisningen till revisorerna 

samt att överlämna årsredovisningen samt revisionsberättelse till Region 

Blekinges medlemmar för prövning av ansvarsfrihet för regionstyrelsen 

2014. Protokollsutdrag bifogas. 

      

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsre-

dovisningen och bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för 2014. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen och bevilja reg-

ionstyrelsen ansvarsfrihet för 2014. 

Jäv 

Kommunfullmäktigeledamöterna Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaels-

son (C), Tommy Andersson (S) och Lennarth Förberg (M) anmäler jäv och 

deltar inte i beslutet. 

_________ 

Exp: 

Region Blekinge 

Revisionen                                                
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§ 184 Dnr 2015-000239 010 

Ronneby kommuns integrationsstrategi 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-28  gav uppdraget till samtliga 

partier som finns representerade i kommunfullmäktige att utse en ledamot 

per parti till en arbetsgrupp som skulle arbeta fram en strategi för 

Integrationsarbetet i Ronneby kommun.  

      

Bedömning 

Integrations arbetsgrupp har arbetat fram Integrationsstrategi utifrån gälande 

lagar, politiska program, Ronneby kommuns egna förutsättningar. Arbetet 

har bestått av studiebesök och samtal med olika verksamheter i kommunen 

och målgruppen. De fokusområden som tagits fram hänger samman med 

kommunens övergripande mål i detta fall, fler jobb, attraktivt boende, en bra 

skola, en bra socialtjänst och kultur & fritid. 

Integrationsbefrämjande attityder och mångfald i samhället innebär en öppen 

och bejakande kultur inom alla områden och på alla nivåer i en kommun. 

Integration angår alla människor. Den handlar om mänskliga möten, där vi 

samspelar och låter oss påverkas av varandra. Integration handlar även om 

givande och mottagande av erfarenheter, med respekt för våra likheter och 

olikheter.  

      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta Integrationsstra-

tegi som gällande styrdokument i Ronneby kommun. 

Förvaltningarna i Ronneby kommun ska omvandla denna integrationsstrategi 

till ändamålsenliga handlingsplaner för sina verksamheter. Att alla 

förvaltningar ska jobba aktiv med integration inom sina verksamheter.    

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen.    

   

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposit-

ion på kommunstyrelsens förslag mot yrkandet från ledamot Roger Fredriks-

son (M) och finner att kommunfullmäktige bifaller Roger Fredrikssons (M) 

yrkande om återremiss till kommunstyrelsen.    

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 185 Dnr 2015-000282 000 

Begäran om ändring av kommunfullmäktiges beslut 
2012-09-27 § 262 "Förslag till införande av taxa för 
bredband i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Sveriges regering beslutade 2011 om en nationell strategi för IT-politik, IT i 

människans tjänst- En digital agenda for Sverige. För att uppnå dessa mål 

har en nationell bredbandsstrategi tagits fram. 

I korthet består strategin av följ ande punkter: 

 Sverige skall ha bredband i Världsklass. 

 Tillväxt, konkurrenskraft & innovationsförmåga. 

 Möta globalisering, klimatförändringar och åldrande befolkning. 

 2015 bör minst 40 % av hushåll och företag ha tillgång till bredband 

om 100 Mbit/s 

 2020 bör 90 % av hushåll och företag ha tillgång till bredband om 

100 Mbit/s. 

Ett väl utbyggt fibernät är idag en förutsättning för fortsatt utveckling av 

Ronneby kommuns och regionen som helhet. Efterfrågan på kommunikat-

ionsrelaterade tjänster ökar i hög takt. I framtiden väntas stora samhällseko-

nomiska vinster och ökad välfärd genom utökade möjligheter för digital 

kommunikation. I syfte att ange Ronneby kommuns lokala målsättningar och 

riktlinjer för den utbyggnad som krävs för att uppnå de nationella och reg-

ionala målen håller Miljöteknik på att ta fram en bredbandsstrategi för Ron-

neby kommun. 

Ansvaret för att det nationella målet uppnås ligger på länsstyrelsen. Man har 

därför tagit fram en bredbandsstrategi för Blekinge län 2015-2020. Ronneby 

kommuns bredbandsstrategi skall harmonisera med strategin för regionen. I 

både de nationella och regionala strategierna är man överens om att samver-

kan krävs mellan lokala aktörer. Miljöteknik samverkar idag med Karls-

hamns Energi AB och Affärsverken i Karlskrona. Samarbetet skapar totalt 

sett en konkurrenssituation som på sikt leder till ökat utbud och bättre priser 

för slutkunderna. Samarbetet och utbyggnaden kommer också att innebära 

stora ekonomiska intäkter för bredbandsverksamheten. 
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Konkurrensen på nätsidan för Miljöteknik består främst av Telia som idag 

bedriver ett koncept kallat ” Öppen Fiber” där slutkunden får tillgång till 

flera tjänsteleverantörer. Miljötekniks bredbandsnät är ett öppet nät för alla 

tjänsteleverantörer. En annan konkurrent är IP-Only som framförallt konkur-

rerar på landsbygden. 

För att Miljöteknik skall kunna möta konkurrensen med ovanstående 

konkurrenter behövs snabba beslut både när det gäller utbyggnad av nät 

(investeringar) samt fastställande av anslutningstaxa. 

      

Förslag till beslut 

Miljöteknik föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: 

Att ändra sitt beslut 2012-09-27 § 262 ”Förslag till införande av taxa för 

bredband i Ronneby kommun” till: 

 att kommunfullmäktige ger Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse 

delegation att besluta om vilka områden som skall byggas ut och be-

sluta om erforderliga investeringsmedel 

 att besluta om anslutningstaxa för bredbandsverksamheten 

 

Miljöteknik skall löpande hålla kommunstyrelsen informerad om 

bredbandsverksamheten.      

  

Kommunstyrelsen beslut 2015-06-02 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 kommunfullmäktige upphäver beslut 2012-09-27 § 262 

 kommunfullmäktige delegerar till Miljötekniks styrelse att fatta be-

slut om anslutningsavgift för bredband 

 Miljöteknik får i uppdrag att ta fram en 3-årig investeringsram för 

godkännande i kommunfullmäktige 

 kommunfullmäktige godkänner att Miljöteknik får påbörja nu aktu-

ella investeringsbeslut  

 Miljöteknik återrapporterar 4ggr/år till kommunstyrelsen rörande sta-

tusen kring fiberutbyggnaden  

Kommunstyrelsen beslutar också att ärendet kompletteras med ett juridiskt 

utlåtande till kommunfullmäktige. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

78(83) 
2015-06-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-15 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-09-27 § 262, dnr KS 

2012/261 

 besluta om följande särskilda ägardirektiv för Ronneby Miljö & 

Teknik AB avseende anslutningsavgift för bredband 

a Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att fatta beslut om 

anslutningsavgifter för bredband till bolagets bredbandsnät  

b) avgiftsnivån för bredbandsanslutning ska bestämmas på så 

sätt att maximibeloppet motsvarar den kommunala 

självkostnadsprincipen och minimibeloppet en 

marknadsmässig nivå utan att snedvridande konkurrens 

uppstår. Avgifterna får inte strida mot den kommunala 

likställighetsprincipen 

 Ronneby Miljö & Teknik AB återrapporterar fyra gånger/år till 

kommunstyrelsen rörande statusen kring fiberutbyggnaden och 

fastställda avgiftsnivåer 

 Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att ta fram treårig 

investeringsram för godkännande i kommunfullmäktige 

 godkänna att Ronneby Miljö & Teknik AB får påbörja nu aktuella 

investeringsbeslut    

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Deltar i debatten 

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

och Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kom-

munstyrelsens förslag men med tillägget att de tre sista punkterna i kommun-

styrelsens beslut ändras till bokstäverna C, D och E. 

 

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommun-

styrelsens förslag men med tillägget att taxorna gäller från morgondagens 

datum 2015-06-18.    
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Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposit-

ion på framförda yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller Roger 

Fredrikssons (M) yrkande. 

      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 upphäva kommunfullmäktiges beslut 2012-09-27 § 262, dnr KS 

2012/261 

 besluta om följande särskilda ägardirektiv för Ronneby Miljö & 

Teknik AB avseende anslutningsavgift för bredband 

a) Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att fatta beslut 

om anslutningsavgifter för bredband till bolagets bredbandsnät  

b) avgiftsnivån för bredbandsanslutning ska bestämmas på så 

sätt att maximibeloppet motsvarar den kommunala 

självkostnadsprincipen och minimibeloppet en 

marknadsmässig nivå utan att snedvridande konkurrens 

uppstår. Avgifterna får inte strida mot den kommunala 

likställighetsprincipen 

c) Ronneby Miljö & Teknik AB återrapporterar fyra gånger/år till 

kommunstyrelsen rörande statusen kring fiberutbyggnaden och 

fastställda avgiftsnivåer 

d) Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att ta fram treårig 

investeringsram för godkännande i kommunfullmäktige 

e) godkänna att Ronneby Miljö & Teknik AB får påbörja nu aktuella 

investeringsbeslut    

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB  
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§ 186 Dnr 2015-000287 101 

Anmälan av motion från Sverigedemokraterna genom 
kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och 
Christer Leksell gällande ändring av fullmäktiges sam-
manträdestider 

Kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup (SD) och Christer Leksell 

(SD) har lämnat in följande motion gällande ändring av kommunfullmäkti-

ges sammanträdestider. 

 

Sammanfattning  

 I kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ, tas det 

en hel del viktiga beslut.  

 

Då det glädjande nog är många ledamöter som begär ordet, så har det under 

senare tid visat sig, att fullmäktigekvällarna blir långa och många av de vik-

tiga ärenden som det skall fattas beslut om, stressas fram så att ledamöterna 

kommer hem i någorlunda tid. 

 

Att stressa fram viktiga beslut kan för kommunen och dess invånare vara 

ödesdigert!  

 

Fullmäktige samlas endast några få timmar i månaden och då oftast på 

kvällstid. De flesta ledamöterna har en lång arbetsdag bakom sig och ser 

gärna att debatterna inte blir för långa och kanske därför inte ger allt i frå-

gorna/debatterna. 

 

Att sitta i fullmäktige är ett tungt och mycket viktigt uppdrag som inte 

många får. Ett förtroende från våra medlemmar att fatta beslut för kommu-

nen och medborgarnas bästa. Ett förtroende att vara stolt över! 

 

För att kunna ge kommunen och samtliga medborgare den bästa hjälp, ser-

vice och engagemang så bör ledamöter samt ersättare vara utvilade, pålästa 

och debattvilliga. Inga frågar år så oviktiga att de får stressas fram till ett be-

slut som kan vara helt fel. 

 

Sverigedemokraterna yrkar därför 

Att: kommunfullmäktige så fort det är möjligt, ändrar sina sammanträ-

deskvällar till dagtid istället, med början kl 09.00.         
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Nicolas Westrup (SD). 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Nicolas Westrup  

Christer Leksell 

Kommunstyrelsen  
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§ 187 Dnr 2015-000039 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 

inga nya motioner har lämnats in. 

      

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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Trevlig sommar 

Ordförande Nils Ingmar Thorell önskar ledamöter, ersättare och personal en 

trevlig sommar. 

Förste vice ordförande Christoffer Stenström önskar ordförande Nils Ingmar 

Thorell detsamma. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



à KOMMUN Datum 2015-06-10 

Kungörelse från Ronneby kommun 

/áÄZIZøz 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 
Onsdag 2015-06-17, 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 dagord- 
ningen 

Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges pre- 
sidium senast 10 minuter före sammanträdets start 

3. Anmälan av medborgarförslag från Johnny Håkansson gällande att sätta upp ett 
minnesmärke, plakett eller en sten, där man antar att det gamla torget låg, för att 
informera om Ronneby blodbad 

4. Anmälan av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt gällande att bygga en aktivi- 
tetsplats för alla i Brunnsparken 

5. Medborgarförslag 

6. Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) 
från kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) angående olika behand- 
ling av krô gare i Ronneby 

7. Besvarande av interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger 
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot J an-Eric Wildros (S) gäl- 
lande kostnader samt sämre kvalitet för städet 

8. Besvarande av interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Åsa Evalds- 
son (M) från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) angående hemlösa 
EU- migranter i Ronneby 

9. Interpellationer 

10. Frågor 

ll. J ämställdhets- och mångfaldsplan 

12. Förslag till försäljning av fastigheten Ettebro 3:7, Skola f.d., Ettebrovägen 7, 
Ettebro 

m Æ” fi 40 
Ronneby kommaZ Postadress ‘E3372 80 Ronneby "Telefon 0457-61 80 O0 
Besöksadress Karlshamnsváágen 4 Telefax 0457-61 86 33 
Webbplats www.r0nm3by.se E~po$t stadshL:set@r0r1neby.se



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Rapportering till Länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och /5% ’ZZ% 
rapportering enligt l6 kap. 6 f § socialtjänstlagen, första kvartalet, äldrenämn- 
den 

Besvarande av medborgarförslag från Annika Magnusson gällande önskemål 
om att kommunen ordnar en gång- och cykelbana mellan J ohannishus (kors- 
ningen J ohannishusvägen/Listerbyvägen) och Listerbyrondellen 

Besvarande av medborgarförslag från Martin Engelsjö om att pryda rondellen 
vid Hj ortahammar vägskäl med en Blekingeeka 

Besvarande av medborgarförslag från Knut Svensson angående en avkörnings- 
fil norrifrân mot Bräkne-Hoby på väg 27 

Besvarande av medborgarförslag från Susanne Olsson gällande gång- och cy- 
kelväg väg till Ö&B 
Besvarande av medborgarförslag från Andreas Larsson angående gatbelysning 
på Edestadsvägen 

Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren med önskemål om en 
papperskorg för hundavfall vid Kontrollvägen 

Årsredovisning för Samverkansnämnden i Blekinge år 2014 samt fråga om an- 
svarsfrihet 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nils-Erik Mattsson 
(MP) angående elnät som läker sig själv 

Besvarande av motion angående utegym i Ronneby Brunnspark 

Tertialrapport 2015-04-3 O 

Information om kommunens krediter 2015-04-30 

Tomtförsäljning Viggenområdet 

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

Besvarande av medborgarförslag från Lennart Truedsson angående cykelväg 
mellan Ronneby och Kuggeboda, 

Besvarande av medborgarförslag från Åke Hjalmarsson om att byta till LED- 
lampor i elljusspåret 

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

myr/rv



30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

~~ 

~~~~~ 
Besvarande av medborgarförslag från Anna och Marcus Callenbring angående 
hastighetssänkning på Risatorpsvägen 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) an— 
gående HBT - certifiering av Ronneby kommun 
Besvarande av medborgarförslag från Rolf Johansson gällande att enkelrikta 
Gjutarevägen Vid Vårdcentralen i Kallinge 

Förslag till tillägg i "Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroende- 
valda" avseende föräldraledighet 

Komplettering av taxor för måltidsverksamhet 

Årsredovisning för regionstyrelsen, Region Blekinge år 2014 samt fråga om 
ansvarsfrihet 

Ronneby kommuns integrationsstrategi 

Begäran om ändring av kommunfullmäktiges beslut 2012-09-27 § 262 "Fôr- 
slag till införande av taxa för bredband i Ronneby kommun 

”Anmälan av motion från Sverigedemokraterna genom kommunfullmäktigele- 
damöterna Nicolas Westrup och Christer Leksell gällande ändring av fullmäk- 
tiges Sammanträdestider 

Anmälan av motioner 

Kommunledningsförvaltningen 
2015-06-10 

Nils Ingmar Thorell / Annbritt Olsson 

Ordförande Sekreterare 

mjËDÿ/‘w



Bilaga til! Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015 klockan 19:21:02. 

12. Förslag till försäljning av fastigheten Ettebro 3:7, Skola f.d., Ettebrovägen 7, Ettebro 

~~ Leçlämëter v Parti Krets” Ersättare) ,Ja Nej Avst Frånv 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (FP) Alla X 
Nils lngmar Thorell (FP) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla Nils Nilsson X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla Margareta Yngveson X 
Tina Lindqvist (S) Alla Rune Kronkvist X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla Omid Hassib X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla Haide Friberg X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 26 21 0 2 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 1 av 1



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omrëstningslista nr. 2 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015 klockan 20:42:46. 

26. LOV, lagen om valfrihet, Fastställande av ersättningsmodell och ersättningsnivåer för valfrihets 
hemtjänst i Ronneby kommun 

Justeringsmännens signatur: 

_____ „Ä .... “firm ....................... __ 

Ledamöter V' g Partif Krets tErsättareä ïJa Nej Avst Frânv; 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lageriund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (FP) Alla X 
Nils lngmar Thorell (FP) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Österhof (S) Alla Nils Nilsson X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla Margareta Yngveson X 
Tina Lindqvist (S) Alla Rune Kronkvist X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla Omid Hassib X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla Haide Friberg X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

21 26 0 2 

Sida 1 av 1 

ystem ¡nom



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omrôstningslista nr. 3 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015 klockan 21:19:14. 

31. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) angâende HBT - certi 
Ronneby kommun 

Ledamöter Parti ’ Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv? 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (FP) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani EI Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla Nils Nilsson X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla Margareta Yngveson X 
Tina Lindqvist (S) Alla Rune Kronkvist X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla Omid Hassib X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla Haide Friberg X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

34 10 2 3 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 1 av 1 

fiering av



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 4 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015 klockan 21:40:13. 

34. Komplettering av taxor för måltidsverksamhet 

;Ledamöter ~ Parti Krets Ersättare Ja Nej Ava: . Frånv. 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Fôrberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (FP) Alla X 
Nils lngmar Thorell (FP) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
B0 Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla Nils Nilsson X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla Margareta Yngveson X 
Tina Lindqvist (S) Alla Rune Kronkvist X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla Omid Hassib X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla Haide Friberg X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 7 36 2 4 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 1 av 1



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 5 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015 klockan 22:08:08. 

33. Förslag till tillägg i 'Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda' avseende förä 

Ledamöter: " Parti Krets* *Ersättare ¿¿¡: V 

A 

Ja‘. ” Nej ,Avst Frånv 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla 

. X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (FP) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Österhof (S) Alla Nils Nilsson X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla Margareta Yngveson X 
Tina Lindqvist (S) Alla Rune Kronkvist X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla Omid Hassib X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla Haide Friberg X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

20 25 0 4 

Justeringsmännens signatur:

~ Sida 1 av 1 

draledighet



    
    

 

Tillhör Kommunfullmäktige § 173/2015.                                       Bilaga 1 

 

KONTRAKT FÖR KÖP AV DEL AV FASTIGHET 

 
 

 

Parter 

Säljare: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. 

Adress:  Stadshuset, 372 80 Ronneby 

Telefon: 0457 61 80 00 

Org.nr: 212000-0837 

 

Köpare: Ronneby Industriservice AB, nedan kallad köparen 

Adress: Björn Boneck, Industrigatan 10, 372 31 Ronneby 

Telefon: 0733 - 62 77 18 

Org nr: 556633-5377 

 

1  Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 

1.1  Kommunen överlåter och försäljer härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby 

22:1 om ca 2627 kvm som markerats med svart på bifogad karta. Av dessa är 380 kvm 

prickmark. 

2  Köpeskilling 

2.1  Köpeskillingen på 80 kronor per kvadratmeter (prickmarken 40 kronor/kvm) skall 

erläggas kontant på tillträdesdagen.  

 

2.2  Köparen ska betala in summan på Kommunens postgiro 110020-5. När köpeskillingen 

är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev. 

 

2.3  Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra 

handlingar jml 4 kap 20 § JB. 

3 Tillträdesdag mm 

3.1  Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3 

vunnit laga kraft. 

 Förtida tillträde för vegetationsavtagning har skett enligt bifogad överenskommelse. 

Förtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskommelse efter det att Ronneby 

Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft. 

 

3.2  Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. 



 

 
  

2 

 

3.3  Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen. 

Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed 

biträds av kommunen. Köparen svarar för kostnaden för fastighetsbildningen. 

4 Exploateringsskyldighet m.m. 

4.1 Köparen ska exploatera markområdet för byggande av verksamhetslokaler om ca  

300 kvm. Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord när 

platta och stomme till byggnaden är uppförd. 

 

4.2 Om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen har fullgjort byggnadsskyldig-

heten eller om han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande överlåter 

fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 50 procent av köpeskillingen. 

4.3 Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av 

kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen. 

5 Fastighetens skick 

5.1  Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon 

form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. 

6  Fördelning av utgifter mm 

6.1  Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 

Kommunen.  

6.2  Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 

Köparen.  

7 Inskrivningsåtgärder mm 

7.1  Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

 

7.2  Köparen ska lämna grannemedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande 

fastigheter i enlighet med gällande plan för området. 

8  Tvist  

8.1  Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.  

9  Förutsättningar för avtalets giltighet 

9.1  För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige 

godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats, 

ska avtalet, under förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är 

lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges 

justerade protokoll satts upp på anslagstavla. 
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9.2 Avtalets giltighet förutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till 

grund för genomförande av en avstyckning. 

 

9.3  Om förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 

gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Dessutom ska återställning ske av marken 

enligt bifogad överenskommelse. 

10 Anslutningsavgifter 

10.1  Avgifter för anslutning till el, fiber, avlopp och fjärrvärme ingår ej i köpeskillingen och 

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor. 

11 Avtalsexemplar 

11.1  Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 

 

 

 

 

Kommunen Köparen 

 

 

 

Ronneby den                      

 

 

 

………………………………………… ……………………………………. 

Roger Fredriksson Björn Boneck 

 

 

 

………………………………………..  

Eva Lydin 

 

 

 

 

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

 

 

 

……………………………………… ………………………………………. 


