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§ 30 Dnr 2014-000001 101 

Justering av dagordningen 
Kommunfullmäktiges ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) föreslår att 
dagordningen justeras enligt följande: 

Sammanfattning  
Ny punkt på dagordningen, 10 B, Henrick Gyllberg (RP) anhåller om 
entledigande från uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Punkt nr 4 på dagordningen, Central kostenhet, paragrafen kommer att bli 
omedelbart justerad. Punkt 21 på dagordningen, tillfällig taxa för båtplatser 
vid Karön/Ekenäs, flyttas upp till punkt 5, där finns det önskemål om att 
även den paragrafen blir omedelbart justerad, då taxan ska gälla från den 1 
april 2014.   

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna JanAnders Palmqvist (S) och Roger Fredriks-
son (M). 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagord-
ningen. 

________________ 
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§ 31 Dnr 2014-000010 101 

Information från polisen om valrörelsen 2014 

Sammanfattning  
 Kriminalkommissarie Tomas Pärlklo på Polismyndigheten i Blekinge, 
talade om polisens övergipande målsättning angående valet 2014.  

Mötes- och demonstrationsfrihet. 

Om polisens organisation som ska slås samman till en myndighet den 1 
januari 2015.  

Anmälningar – utredningar av brott runt valrörelsen är högprioriterande.  

Klassificering av politiska möten indelat i hög – mellan – och lågmöten. 

Tillstånd – sökes hos polisen för demonstrationer - möjlighet att inskränka 
rätten till att anordna möten med mera. 

Anmäla brott eller lämna tips ring 114 14. Erfarenhetsmässigt brukar det 
vara rätt lugnt vid Valrörelser i Blekinge.  

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna 
Christoffer Laz (M), Mats Paulsson (C) och Kenneth Michaelsson (C). 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 32 Dnr 2014-000002 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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§ 33 Är omedelbart juserad 140327 Dnr 2012-000236 101 

Central kostenhet 
 
Personalchef Jonas Jönsson fördrar ärendet tillsammans med kostchef Elena 
Johansson och lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
 En arbetsgrupp med uppdrag att genomföra en inriktningsutredning av 
kommunens måltidsverksamhet tillsattes under 2012 och gruppen lämnade 
beslut enligt uppdrag. Kommunfullmäktige fattade beslut 2012-11-29 § 339 
utifrån utredningen bl a att ge kommundirektören i uppdrag att företa en för-
djupad analys och redovisa förslaget i april 2013 med inriktning att inrätta en 
ny central kostenhet med samlade resurser och områdesindelat ansvar samt 
att planera utbildning för personal enligt kostpolicy och kvalitetssystem. 
Förslag till beslut presenterades och diskuterades vid kommunstyrelsens ar-
betsutskott 2013-05-27 § 174. KSAU beslutade att återremittera ärendet för 
vidare utredning och att det skulle återaktualiseras i september månad 2013. 
Kommunstyrelsen beslutade vid möte 2013-11-26 § 313 att ärendet skulle 
remitteras till Utbildningsnämnden för yttrande då förslaget innefattar en 
överflyttning av medel från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen som 
nämnd för Tekniska förvaltningen. Yttrande har inkommit 2013-12-27 där 
nämnden avstyrker förslaget att inrätta geografiskt indelade måltidschefer, 
avstyrker förslaget att flytta över resurser samt påtalar ett behov av en person 
med särskilt ansvar för utbildningsverksamheternas kost.    

Bedömning 
 Den interna utredaren har gjort en fördjupad analys av den inriktningsutred-
ning som initialt gjordes. I den tittar man på ett antal alternativa organisa-
tionsformer men fördelarna överväger till förmån för en central kostenhet 
med samtliga resurser och ett områdesindelat ansvar. Även de remissyttran-
den som framfördes från berörda nämnder var positiva till en central kosten-
het.   
Utifrån den fördjupade analys som gjorts av den interna utredaren föreslås en 
ny organisering av måltidsverksamheten i en kostenhet, med placering direkt 
under kommunstyrelse och kommundirektör. Detta för att kommunens mål-
tidsverksamhet är en strategisk funktion och bör ha en politisk styrning. Ett 
förslag på hur en sådan kostenhet kan bemannas är också framtaget. I försla-
get på bemanning ingår en ökning av den totala bemanningen jämfört med 
dagens bemanning med 3,5 tjänster. 
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Kostchef Elena Johansson har efter att ha tagit del av Utbildningsnämndens 
remissyttrande bedömt att liggande förslag till ny kostorganisation tillgodo-
ser utbildningsverksamheternas behov.    

Förslag till beslut 
 Att Kommunstyrelsen godkänner föreslagen organisation. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
Att kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och 
placeras under Tekniska förvaltningen. 
Att medel omfördelas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen som 
nämnd för Tekniska förvaltningen fr o m 2014-04-01 (personal, drift och 
livsmedelkostnader) 
Att den totala bemanningen utökas med 3,5.  
Att finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande: 

o 0,75 tjänst (c:a 350 tkr) tillskjuts budgeten  
o 0,5 tjänst (c:a 250 tkr) hanteras inom ram för Tekniska 

förvaltningen 
o 1 tjänst (c:a 500 tkr) omfördelas från utbildningsnämndens 

budget till kommunstyrelsens budget som nämnd för Tekniska 
förvaltningen  

o 1,25 tjänst (c:a 640 tkr) hanteras inom befintlig ram för den 
nya centrala kostenheten genom effektiviseringar av arbetet.  

 
Att kostchefen får i uppdrag att återredovisa exakta belopp som ska omför-
delas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. 
Att ikraftträdande för den nya organisationen sker 2014-04-01.   
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagen organisation och föreslår 
att Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och 
placeras under Tekniska förvaltningen. 
Att medel omfördelas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen som 
nämnd för Tekniska förvaltningen fr o m 2014-04-01 (personal, drift och 
livsmedelkostnader) 
Att den totala bemanningen utökas med 3,5.  
Att finansieringen av utökningen sker genom att: 

o 350 tkr tillskjuts budgeten  
o 250 tkr hanteras inom ram för Tekniska förvaltningen 
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o 500 tkr omfördelas från utbildningsnämndens budget till 
kommunstyrelsens budget som nämnd för Tekniska 
förvaltningen  

o 640 tkr hanteras inom befintlig ram för den nya centrala 
kostenheten genom effektiviseringar av arbetet.  

 
Att kostchefen får i uppdrag att återredovisa exakta belopp som ska omför-
delas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. 
Att ikraftträdande för den nya organisationen sker 2014-04-01. 
Att Tekniska förvaltningen ska återkomma med en gränsdragningslista se-
nast till Kommunstyrelsen i mars. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 
Ledamot Jan-Eric Wildros (S) yrkar avslag till punkt 3. 
 
Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens för-
slag. 

Propositionsordning 1 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på hela förslag 
förutom punkt 3 och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell ställer proposition på Jan-Eric Wildros (S) 
yrkande om avslag på punkt 3 mot Kenneth Michaelssons (C) bifall till för-
slaget och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsen förslag. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall till Kenneth Michaelsson (C) yrkande. 
Nej-röst för avslag till Jan-Eric Wildros (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, tjugoåtta 
(28) ja-röster, nitton (19) nej-röster, en (1) avstod och en (1) var frånvarande. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens måltidsverksamhet organiseras 
i en ny central kostenhet och placeras under Tekniska förvaltningen. 
Att medel omfördelas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen som 
nämnd för Tekniska förvaltningen fr o m 2014-04-01 (personal, drift och 
livsmedelkostnader) 
Att den totala bemanningen utökas med 3,5.  
Att finansieringen av utökningen sker genom att: 

o 350 tkr tillskjuts budgeten  
o 250 tkr hanteras inom ram för Tekniska förvaltningen 
o 500 tkr omfördelas från utbildningsnämndens budget till 

kommunstyrelsens budget som nämnd för Tekniska 
förvaltningen  

o 640 tkr hanteras inom befintlig ram för den nya centrala 
kostenheten genom effektiviseringar av arbetet.  

 
Att kostchefen får i uppdrag att återredovisa exakta belopp som ska omför-
delas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. 
Att ikraftträdande för den nya organisationen sker 2014-04-01. 
Att Tekniska förvaltningen ska återkomma med en gränsdragningslista se-
nast till Kommunstyrelsen i mars. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
________________ 

Exp: 

Jonas Jönsson 
Elena Johansson 
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§ 34 Dnr 4101-7  

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige, Eva Blennow (S) 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktigledamot Eva Blennow (S) anhåller om entledigande från 
uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Eva Blennow (S) från uppdrag som 
ledamot i Kommunfullmäktige. 

Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för 
utseende av ny ledamot i Kommunfullmäktige.  
________________ 

Exp: 
Eva Blennow 
Länsstyrelsen 
Personalenheten  
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson 
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§ 35 Dnr 4101-8  

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Miljö- och byggnadsnämnden, Linnéa Carlsson (S), 
samt nyval  
 

Sammanfattning  
 Linnéa Carlsson (S) anhåller om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Miljö- och byggnadsnämnden, samt nyval. 
    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Linnéa Carlsson (S) från uppdrag 
som ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden. Till ny ersättare i Miljö- och 
byggnadsnämnden utses Ola Robertsson (S). 
 
 ________________ 
Exp: 
Linnéa Carlsson 
Ola Robertsson  
Miljö- och byggnadsnämnden 
Personalenheten  
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson  
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§ 36 Dnr 4101-9  

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Socialnämnden, Carola Granberg (M), samt nyval  
 

Sammanfattning  
 Carola Granberg (M) anhåller om entledigande från uppdrag som erästtare i 
Socialnämnden, samt nyval.   
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Carola Granberg (M) från uppdrag 
som ersättare i Socialnämnden. Till ny ersättare i Socialnämnden utses Anna 
Diurhuus-Gundersen (M). 

________________ 

Exp: 

Carola Granberg 
Anna Diurhuus-Gundersen 
Socialnämnden 
Personalenheten  
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson 
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§ 37 Dnr 4102-0  

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, ledamot i 
Miljö- och energirådet och förste vice ordförande i 
Ronneby Miljö & Teknik AB, Johan Sandberg (FP), samt 
nyval 
 

Sammanfattning  
Johan Sandberg (FP) anhåller om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, ledamot i Miljö- och 
energirådet och förste vice ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB, samt 
nyval.     

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Johan Sandberg (FP) från uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, ledamot i Miljö- 
och energirådet samt som förste vice ordförande i Ronneby Miljö & Teknik 
AB. 

Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för 
utseende av ny ersättare i Kommunfullmäktige.  
 
Till ny ersättare i Kommunstyrelsen utses Jesper Rehn (FP) och till ny leda-
mot i Miljö- och energirådet utses Gerdt-Eric Gerdtsson (FP) samt till förste 
vice ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB utses Lena Mahrle (FP). 
________________ 

Exp: 
Johan Sandberg 
Jesper Rehn  
Gerdt-Eric Gerdtsson 
Lena Mahrle  
Länsstyrelsen 
Kommunstyrelsen  
Miljö- och energirådet 
Ronneby Miljö & Teknik AB  
Personalenheten 
Ekonomienheten  
Annbritt Olsson  
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§ 38 Dnr 4102-1  

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Fritid- och kulturnämnden, Hillevi Andersson (C), samt 
nyval 
 

Sammanfattning  
Hillevi Andersson (C) anhåller om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Fritid- och kulturnämnden, samt nyval.    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Hillevi Andersson (C) från uppdrag 
som ersättare i Fritid- och kulturnämnden. Till ny ersättare i Fritid- och 
kulturnämnden utses Magnus Gustafsson (C). 

________________ 
Exp: 
Hillevi Andersson 
Magnus Gustafsson 
Fritid- och kulturnämnden  
Personalenheten  
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson  
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§ 39 Dnr 4102-2  

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
AB Ronneby Helsobrunn, Monia Svensson (C), samt 
nyval 
 

Sammanfattning  
Monia Svensson (C) anhåller om entledigande från uppdrag som ersättare i 
AB Ronneby Helsobrunn, samt nyval.    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Monia Svensson (C) från uppdrag 
som ersättare i AB Ronneby Helsobrunn. Till ny ersättare utses Tim 
Svanberg (C). 

________________ 
Exp: 
Monia Svensson 
Tim Svanberg 
Personalenheten  
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson 
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§ 40 Dnr 4107-4  

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige, Henrick Gyllberg (RP) 
 

Sammanfattning  
 Henrick Gyllberg (RP) anhåller om entledigande från uppdrag som ersättare 
i Kommunfullmäktige.   
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Henrick Gyllberg (RP) från uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för 
utseende av ny ersättare i Kommunfullmäktige.  
________________ 

Exp: 

Henrick Gyllberg 
Länsstyrelsen 
Personalenheten  
Ekonomienheten 
Annbritt Olsson 
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§ 41 Dnr 2014-000079 109 

Anmälan av medborgarförslag från Roger Bohman om 
införande av trådbunden internet-  och 
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Ronneby 
kommun 
Roger Bohman har lämnat in följande medborgarförslag gällande införande 
av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i 
Ronneby kommun.  

Sammanfattning  
 ”Under ett antal år har den psykiska hälsan hos unga försämrats kraftigt. 
Psykosomatiska symptom som oro, koncentrationssvårigheter, 
uppmärksamhetsproblem, depression, ångest, sömnbesvär, trötthet, yrsel och 
huvudvärk ökar. Allt fler elever utreds för ADHD och andra 
beteendestörningar. Alltför många elever lämnar skolan utan fullständiga 
betyg vilket för det svårare att komma in i arbetslivet. Många klarar inte av 
skolan på grund av prykiska problem. De flesta som arbetar inom skolan är 
överens om att det har skett stora förändringar med eleverna de senaste åren, 
men vad det beror på anses oklart. Ofta anses den ökade stressen i samhället 
vara orsaken till de negativa förändringar som skett.  

I takt med utbyggnaden av den trådlösa tekniken, har även den psykiska 
ohälsan ökat. Idag har GSM, 3G, 4G, trådlöst internet, trådlösa telefoner med 
mera. 

Det har visat sig i studier att elektormagnetisk strålning från trådlös teknik 
sänker halterna av melatinin, dopamin och serotonin, samtidigt som den 
höjer halterna av kortisol och adrenalin. Detta skulle kunna vara en del av 
förklaringen till den ökning av sömnbesvär, depression och stress som nu 
sker. Även arbetsminnet/närminnet påverkas av strålningen, eftersom den 
påverkar cellerna i hippocampus. 

Många lärare vittnar nu hur elevernas arbetsminne har försämrats de senaste 
åren. Detta skulle kunna förklara varför kunskaperna i matematik sjunker. I 
just matematik är arbetsminnet väldigt viktigt för att lyckas. 
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Med hänvisning till de forskningsrapporter som finns i bilagan och det som 
skrivits ovan begär jag att Ronneby kommun använder trådbunden internet- 
och telefonuppkoppling istället för trådlös dito i alla kommunala förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor för att minska risken för ohälsa bland 
elever och personal.”  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 
Roger Bohman 
Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 42 Dnr 2014-000083 109 

Anmälan av medborgarförslag från Leif Clintebark om 
att gjuta Bäckahästen och använda som "betonggrisar"  
i Ronneby  
Leif Clintebark har lämnat in följande medborgarförslag om att gjuta Bäcka-
hästen och använda som ”betonggrisar” i Ronneby. 
 

Sammanfattning  
 ”Såg på tv för ett tag sedan, minns tyvärr inte vilket program det var, men 
där nämdes Ronneby i samband med Bäckahästen. Trodde inte Ronneby 
hade något att göra med Bäckahästen mer än att den står i Brunnsparken.  

För mej är det bara en sagohäst som står var som helst, och jag brukar roa 
mig med att tillverka sådana i i ett par olika storlekar, en del av dom brukar 
hamna på Mor Oliviagården. Om det är så att den förknippas speciellt med 
Ronneby så borde vi , kommen, ta vara på det och göra något som kanske 
turisterna kollar på. 

Jag har varit ganska mycket på Gotland och sett deras ”betonggrisar” som är 
ett gotlandsfår, sett hur populära de är som fotoobjekt, för barn att rida på 
med mera. Har även sett Lejon i Stockholm, dalahästar, sälar med mera. Nu 
vill jag föreslå att man gjuter en Bäckahäst i betong (skickar med en 
prototyp) som förslag. Måste naturligtvis vara mycket större. Den kan också 
förenklas för att vara lättare att gjuta, vara färglös med mera.”    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Leif Clintebark 

Kommunfullmäktiges presidium  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(87) 

2014-03-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 43 Dnr 2014-000120 109 

Anmälan av medborgarförslag från Lars Andréason 
angående bryggorna i Ronnebyån 
 Lars Andréason har lämnat in följande medborgarförslag angående 
bryggorna i Ronnebyån. 
 

Sammanfattning  
 ”Kommunen har höjt arrendet av bryggor i Ronnebyån från 175 kronor per 
år till 500 kronor per år sedan år 2005. 

 

I avtalet från år 2005 mellan bryggägare och kommunen står det att 
arrendeavgiften får höjas med maximalt konsumentprisindex en gång per år. 
Detta index har höjts med ca 2 % i åtta år. Således har kommunen haft 
tillstånd att höja arrendet med ca 17 %. Arrendet skulle alltså kunnat höjts 
från 175 kronor till 205 kronor. 

Höjningen av arrendet är 375 kronor, alltså 214 %, utan att avtalet har sagts 
upp eller ändrats. Kommunen har således enligt svensk avtalslag gjort ett 
juridiskt avtalsbrott. 

Vad har pengarna använts till och vad har bryggägarna fått? Enligt 
information från Fritid- och kulturförvaltningen 2014-01-23 har pengarna 
använts till: 

 En ny gång- och cykelväg längs östra sidan av ån förbi 
Fornanäsfabriken och förbi Soft Center 

 Försköningsåtgärder i form av nya stenstolpar samt svart kätting 
längs västra sidan av ån förbi Blekanområdet 

 Nya gångstråk längs östra sidan av ån genom stadskärnan 

 Nya bänkar längs hela åsträckningen 

 Ny och utökad belysning 

Ingen av dessa åtgärder har med bryggorna att göra! Varför ska vi 
bryggägare, som bekostat bryggorna själva, i avsikt att mindre båtar ska 
kunna trafikera ån och göra den mera levande? 

Varför ska vi vara med och finansiera försköningsåtgärder, vägar, 
vägstolpar, svart kätting och nya bänkar, som är placerade på vägarna och 
gatorna bredvid ån ?  
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Det är lika ologiskt som om kommunen skulle ta betalt av turisterna, som 
sitter på kommunens bryggor och bänkar eller att begära att fastighetsägare 
runt torget skulle betala för torgets försköning och utsmyckning. 

Jag föreslår att ett nytt Kommunfullmäktigebeslut omedelbart tas som 
innebär att bryggarrendet borttages helt eller avsevärt reduceras.” 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Lars Andréason 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 44 Dnr 2014-000146 109 

Anmälan av medborgarforslag från Anna och Marcus 
Callenbring angående hastighetssänkning på 
Risatorpsvägen 
Anna och Marcus Callenbring har lämnat in följande medborgarförslag an-
gående hastighetssänkning på Risatorpsvägen. 

Sammanfattning  
”Medborgarförslag angående hastighetssänkning på Risatorpsvägen söderut 
från crikusplatsen i Risatorp till Droppemåla. 

Idag är hastigheten 70 km/h på den aktuella sträckan. Förslaget är att man 
sänker hastigheten till 50 km/h på hela den aktuella sträckan. 

Argumenten för hastighetssänkning är att infarten till Bustorps gård norr 
fífrån är skymd av kulle och att olcyksrisken är stor. 

Till och från Bustorps gård kör ett antal tunga fordon varje vecka. 
Varuleveranser, större budbilar och traktorer med släp. Detta medför en 
trafikfara då dessa ska göra en vänstersväng upp på gården. Likaså är det en 
trafikfara då långsamtgående tunga fordon lämnar gården i låg hastighet ut 
på Risatorpsvägen.  

Raksträckan på Risatorpsvägen förbi Bustorps gård är tidvis mycket 
trafikerad och under vår och sommar ökar trafiken ännu mer. Det 
förekommer många fordon per dag som överskrider den satta 
hasighetsgränsen på 70 km/h, särskilt motorcyklar och sportbilar. 

Vi vill förhindra olyckor där både barn, vuxna och djur kan bli påkörda på 
grund av den höga hastigheten och att utfarten har skymd sikt. Vi vill inte att 
fler olyckor ska inträffa innan det görs något år denna trafiksituation.”  

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Anna och Marcus Callenbring 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 45 Dnr 2013-000359 229 

Besvarande av interpellation ställd till kommunalrådet 
Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigledamot 
Willy Persson (KD) angående tillbyggnaden för 
musiksalarna i Knut Hahnsskolan 
Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande in-
terpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) angående till-
byggnaden för musiksalarna i Knut Hahnsskolan. 
 

Sammanfattning  
 ”Den senaste om- och tillbyggnaden av lektionssalar i Knut Hahnsskolan 
var klara till skolstarten vecka 34 hösten 2013, där utbyggnaden ca 250 m2 är 
avsedd för musikverksamhet. Men den är inte byggd med de ljudkrav som 
lärarna krävt för att verksamheten skall fungera på ett tillfredställande sätt. 
Man upptäckte relativt omgående att byggnaden inte var byggd på det sätt 
som krävs för att musikverksamheten skall fungera som det var tänkt i ut-
byggnaden.  
 
Ombyggnad av lokalerna måste göras och påbörjades vecka 40. Det ställer 
en stor undran hur sådant kan hända? 
 
Har konsulten som ritat och projekterat tillbygget fått full verskap om vad 
lokalerna skulle användas till? 
 
Har byggmästaren utfört jobbet enligt beställning? 
 
Vad blir kostnaderna för ombyggnaden? 
 
Vem får ta kostnaderna för ombyggnaden? 
 
Varför tog det sex veckor innan ombyggnaden började och när blir den 
klar?”   

Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-31 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfull-
mäktiges sammanträde den 28 november 2013. 
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Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-30 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till Kommunfull-
mäktiges sammanträde den 27 februari 2014.    

 
Kommunalrådet Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar på Willy Pers-
sons (KD) interpellation angående tillbyggnaden för musiksalarna i Knut 
Hahnskolan. 
 

I en interpellation som rör tillbyggnaden för musiksalarna i Knut Hahnskolan 
ställer Willy Persson ett antal frågor. 
 
Har konsulten som ritat och projekterat tillbygget fått full vetskap om vad 
lokalerna skulle användas till? Svaret är ja. 
 
Har byggmästaren utfört jobbet enligt beställning? Ja. 
 
Vad blir kostnaderna för ombyggnaden? Totalt ca 900 000 kr. 
 
Vem får ta kostnaderna för ombyggnaden? Här pågår en process och kom-
munens inställning är att vi ska gå skadelösa ur projektet. 
 
Varför tog det sex veckor innan ombyggnaden började och när blir den klar?  
 
Ombyggnaden är klar. Inledningsvis krävdes det en utredning kring hur man 
på lämpligast vis skulle kunna åtgärda bristerna, därav fördröjningen. 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M) och Willy Persson 
(KD). 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Willy Persson  
Roger Fredriksson  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(87) 

2014-03-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 46 Dnr 2014-000077 101 

Anmälan och besvarande av interpellation ställd till 
kommunalrådet Roger Fredriksson (M) från 
kommunfullmäktigledamot Willy Persson (KD) 
angående taket över simbassängen i Ronneby sporthall 
 Kommunfullmäktigledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande 
interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) angående 
taket över simbassängen i Ronneby Sporthall. 
 

Sammanfattning  
”Invånare som använder simbassängen har uppmrksammat att det kommer 
vattendroppar från taket över bassängdelen vilket man påtalat för personal i 
sporthallen som då sagt att man vet om det. 
 
Har frågat berörda tjänstemän som säger att man inte känner till problemet. 
Vilket är oroväckande av vad som hänt tidigare med reningsanläggningen 
som gick sönder i början av säsongen och bassängen fick stängas, stor 
kostnader uppstod. Hade man då lyssnat på personalen som i god tid 
påtalade skicket på reningsanläggningen så hade det förmodligen inte skett. 
 
Finns det någon läcka i taket? 
 
Avser man att göa en ordentlig undersökning av taket?” 
 
Kommunalrådet Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar på interpella-
tion angående taket över simbassängen i Ronneby sporthall. 
 
I en interpellation som rör taket över simbassängen i Ronneby sporthall, stäl-
ler Willy Persson två frågor. 
 
Den första frågan som ställs är om det finns någon läcka i taket? I dagsläget 
finns inget känt läckage. 
 
Fråga nummer två är om man avser att göra en ordentlig undersökning av 
taket? Nej, inte i nuläget. En takfirma gjorde en översyn av taket för ca 1 ½ 
år sedan med resultat att man bla åtgärdade två brunnar. I närtid byts nu även 
plåtdetaljer ut på taket.     
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M) och Willy Persson 
(KD). 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellation och svar till protokollet. 

________________ 
Exp: 

Willy Persson  

Roger Fredriksson  
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§ 47 Dnr  2014-000156 009  

Anmälan av interpellation ställd till Äldrenämndens 
ordförande Sune Håkansson (RP) från tjänstgörande 
ersättare Mats Olsson (MP) och Tomas Lundberg 
(OPOL) gällande kommunens övertagande av all 
hemsjukvård 
Tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP) och Tomas Lundberg (OPOL) har 
lämnat in följande interpellation gällande kommunens övertagande av all 
hemsjukvård. 

Sammanfattning  
”Innan hade kommunerna ansvar för sjukvården i det särskilda boendet me-
dan landstinget ansvarade för sjukvården i det ordinära boendet. Genom att 
smala ansvaret för all hemsjukvård oavsett boendeform skulle vården kunna 
förbättras ytterligare och samordningen öka, till gagn för den senskilde män-
niskan/patienten. 

Ett förslag till finansiering med mera togs fram, bland annat skulle en skatte-
växling ske motsvarande 29 öre. Den 1 januari 2013 så sköter kommunen all 
hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå och landstinget an-
svara för läkarinsatserna oavsett boendeform. 

I samband med övertagandet fick kommunerna arbetsgivaransvaret för ytter-
ligare personal som arbetar som distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetste-
rapeuter och undersköterskor i det ordinära boendet. Läkarna har kvar sin 
anställning i landstinget. Totalt berördes drygt 110 tjänster av förändringen i 
hela Blekinge. 

1. Hur uppfattar Äldrenämndens ordförande att det fallit ut med kom-
munaliseringen i Ronnby ur ett personal, patient, säkerhetsmässigt 
och ekonomiskt perspektiv, det vill säga ur ett helhetsperspektiv? 

2. Vilka utvärderingar har gjorts i Blekinge och Ronneby och vad visar 
dessa på? 

3. Har det framkommit något oväntat? 

4. Hur går det med den fortsatta kompetensutvecklingen för organisa-
tionen, Klarar kommunen de ökade kraven då mera avancerade insat-
ser görs i hemmet på basis av att flera vill vårdas i det ordinära hem-
met? 

5. Hur skulle ett införande av LOVEN i hemtjänsten, kunna påverka 
ovanstående? 
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Vi vet att det gått en relativt kort tid (1,5 år) sedan övertagandet.” 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfull-
mäktiges sammanträde den 24 april 2014. 

_________________ 

Exp: 
Mats Olsson 

Tomas Lundberg 

Sune Håkansson  
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§ 48 Dnr 2014-000155 009  

Anmälan av Interpellation ställd till Fritid- och 
kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) 
från kommunfullmäktigledamöterna Peter Bowin, Eric 
Ohlson och tjänstgörande ersättare Ally Karlsson för 
(V) gällande bibliotekens försämrade öppettider med 
mera 
Kommunfullmäktigledamöterna Peter Bowin, Eric Ohlson och tjänstgörande 
ersättare Ally Karlsson för Vänsterpartiet har lämnat in följande interpella-
tion ställd till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell 
(FP) gällande bibliotekens försämrade öppettider, nedläggning av filialer och 
försämrad service till allmänheten. 

Sammanfattning  
 ”I Backaryd den 26 april 2012 lämnade vi en interpellation till Fritid- och 
kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell om bibliotekens öppettider, 
filialernas servicgrad och nerdragna mediainköp. 

Många har reagerat på de försämrade öppettiderna på biblioteken och på den 
sämre servicegraden ute på filialerna. Dessutom har ett par filialer mer eller 
mindre avvecklats. Nedan följer ett antal nya frågor med anledning av svaren 
då, tiden som förflutit och dagens situation. 

Ledningen för biblioteket har alltså utan beslut i nämnden senarelagt 
öppettiderna vid huvudbiblioteket med en timme måndag till fredag. Detta är 
orimligt! Vad har nämnden vidtagit för åtgärder sedan dess? Se också sista 
punkten/frågan. 

Antalet besökare hade då minskat. På de stora filialerna Kallinge, Bräkne 
Hoby och Hjorthöjden som fått färre timmar hade utlåningen i princip stått 
stilla och i några fall minskat. På de filialer som inte drabbats av minskade 
öppettider där hade antalet boklån minskat. Hur ser statisktiken ut till dags 
datum och vad för åtgärder har vidtagits? 

 

Nämnden skulle följa statistiken och genomföra åtgärder om så krävs. 
Nämnden skulle ge förvaltningschefen i uppdrag att se över bemanningen på 
huvudbiblioteket för att framöver kunna öka öppettiderna på såväl 
huvudbiblioteket som filialer. Hur gick det sedan?”   
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfull-
mäktige sammanträden den 24 april 2014. 

________________ 

Exp: 

Peter Bowin 
Eric Ohlson 

Ally Karlsson 

Nils Ingmar Thorell  
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§ 49 Dnr 2014-000007 101 

Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger 
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Bo 
Johansson (S) gällande när skrivelser från Pensio-
närsorganisationerna ska behandlas 
Kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) ställer en fråga till Kommun-
styrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) gällande när skrivelser från 
Pensionärsorganisationerna ska behandlas. 

Sammanfattning  
Vid möten och samtal med representanter för pensionärsorganisationerna 
som representeras i Kommunala pensionärsrådet, (KPR) kommer ofta fråge-
ställningar upp om hur bristfälligt rådet fungerar. 
 
Skrivelser är inkomna från pensionärsorganisationerna 2011-12-07, 2012-
10-17 och 2013-02-21 med just en begäran om ändring av nuvarande regle-
mente, förslag till reglemente har bifogats de två senaste skrivelserna. Pen-
sionärsorganisationernas uppfattning är att en ändring av reglementet enligt 
deras förslag skulle leda till bättre KPR-sammanträden. 
 
Min fråga är därmed till Kommunstyrelsens ordförande, när är det tänkt att 
skrivelser från pensionärsorganisationerna ska behandlas?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan till Kommunfullmäktige 
sammanträde den 27 februari 2014. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkande 
Kommunfullmäktigledamot Bo Johansson (S) yrkar på att omvandla sin frå-
ga till Kommunalrådet Roger Fredriksson (M) till en interpellation. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkan-
de och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan omvandlas till en interpellation och 
tas upp på Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014. 

________________ 

Exp: 

Bo Johansson 

Roger Fredriksson  
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§ 50 Dnr 2014-000118 632 

Fråga ställd till Utbildningsnämndens ordförande 
Lennarth Förberg (M) från kommunfullmäktigeledamot 
JanAnders Palmqvist (S) gällande regeringens 
kommande satsning på förskolan 
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) ställer följande fråga 
till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg (M) gällande reger-
ingens kommande satsning på förskolan. 

Sammanfattning  
Den 9 mars redovisade SVT regeringens kommande satsning på förskolan.  
 
Förskoleminister Maria Arnholm meddelade att i vårpropositionen kommer 
det att finnas med en stor satsning på förskolan.  
 
För att minska barngruppernas storlek i förskolan kommer regeringen att 
föreslå riksdagen att under tre år anslå 125 miljoner per år. 
 
Räknar man på vad detta innebär för Ronneby kommun (genom att dividera 
beloppet med antalet invånare i Sverige och multiplicera med antalet invåna-
re i Ronneby kommun) så blir det ca 370 tusen kronor om året i riktat stats-
bidrag för Ronnebys del. 
 
Fullmäktige har ju redan antagit budgeten för 2015 men detta riktade statsbi-
drag var ju då inte känt och därför blir min fråga: 
 
Hur kommer regeringens stora satsning på förskolan påverka barngruppernas 
storlek i förskolan i Ronneby kommun 2015?   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Lennarth Förberg (M) och JanAnders Palm-
qvist (S). 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet. 

________________ 

Exp: 

JanAnders Palmqvist  
Lennarth Förberg  
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§ 51 Dnr 2014-000121 825 

Tillfällig taxa för båtplatser vid Karön/Ekenäs 
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) lämnar föl-
jande information angående tillfällig taxa för båtplatser vid Karön/Ekenäs. 

Sammanfattning  
 ”Då Ronneby kommun tillfälligt ansvarar för verksamheten vid Ka-
rön/Ekenäs föreslås Kommunfullmäktige fatta beslut om följande taxor för 
båtplatser vid Karön/Ekenäs. Taxorna ska gälla från och med 2014-03-01 
fram tills Ronneby kommun avtalat med ny entreprenör om drift av verk-
samheten. 
 

Plats med Y-bom 1 038 kr/bryggmeter.  
Permanent el ingår ej i beloppet. 
 

Plats med bojförtöjning 750 kr/bryggmeter. 
Permanent el ingår ej i beloppet. 
 

Plats med långsidesförtöjning 700 kr/meter brygga 
 

Permanent el 
 

500 kr/år + förbrukning 

 
Den tillfälliga taxan kommer att administreras av Fritid- och kulturförvalt-
ningen.”    

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot JanAnders Palmqvist (S).  

 
Yrkanden 
Framställan görs från Kommunfullmäktiges presidium att ärendet utgår. 

 
Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden   
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§ 52 Dnr 2013-000162 730 

Införande av LOV inom äldreförvaltningen 
 
Äldrenämnden § 11/2014 
 

Sammanfattning  
 Ärendet togs upp på Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-12-12, KF § 
280. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till Äldrenämn-
den såsom minoritetsåterremiss. 
 
Undertecknat kan inte finna att något nytt har tillkommit i ärendet som skulle 
föranleda att Äldrenämnden föreslås ändra det tidigare beslutet om att införa 
LOV inom hemtjänsten. 
 
Arbetet med att ta fram ett internt regelverk runt LOV beräknas ta ca nio 
månader från det att ett ev. beslut om LOV har fattats av Kommunfullmäkti-
ge. 
   

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 
att införa LOV inom hemtjänsten.      

   

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att införa LOV inom 
hemtjänsten. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
Att fritt val av utförare ska införas inom äldreförvaltningen, 
Att valfrihet ska gälla hela kommunen, 
Att valfrihetssystem ska omfatta hemtjänstens service och omvårdnadsinsat-
ser inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, 
Att nattpatrull, larminstallation och matdistribution initialt ska vara i kom-
munal regi, 
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Att det i ett förfrågningsunderlag anges möjlighet för den externa utföraren 
att ange begränsningar i form av kapacitetstak, både når det gäller antal bru-
kare och utförande insatser (till exempel service eller personlig omvårdnad 
eller både och), 
Att ersättning till externa utförare ska baseras på en ersättningsmodell ut-
ifrån utförd tid, 
Att ersättningsnivåerna ska vara differentierade och bygga på fyra kriterier, 
Att den kommunala egenregiverksamheten initialt ska utgöra ickevalsalter-
nativet samt 
Att Äldrenämnden får i uppdrag att utreda, fastställa och besluta om LOV 
enligt ovanstående att-satser. 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M), Bo Johansson (S), Ja-
nAnders Palmqvist (S), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (KD), Sune 
Håkansson (RP), Anders Lund (M), Roger Gardell (FP), Lennarth Förberg 
(M), Eric Ohlson (V), Anna Carlbrant (RP), Gudrun Johansson (SD) och 
Peter Bowin (V) samt tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP). 

 

Kommundirektör Magnus Widén svarar på JanAnders Palmqvist fråga angå-
ende likställighetsprincipen. 

 
Yrkanden 
Ledamöterna Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Anders 
Lund (M), Roger Gardell (FP), med flera yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

 

Ledamöterna Bo Johansson (S), JanAnders Palmqvist (S), Eric Ohlson (V) 
och Peter Bowin (V) samt tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP), yrkar 
avslag på Kommunstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yr-
kanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens för-
slag.  
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till Kommunstyrelsen förslag. 

Nej- röst för avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

 
Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, tjugosju 
(27) ja-röster, tjugoen (21) nej-röster och en (1) är frånvarande. 
 

 

Ändringsyrkanden 
Ledamot JanAnders Palmqvist (S) yrkar på ändring av sista attsatsen i 
Kommunstyrelsens förslag till beslut enligt följande; ingen delegation ges till 
Äldrenämnden avseende kvalitetskrav och ersättningsnivåer. Äldrenämnden 
ges i uppdrag att utreda och lämna förslag om kvalitetskrav och ersättnings-
nivåer enligt ovanstående attsatser. 

 

 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkan-
de och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 

  

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till Kommunstyrelsen förslag. 

Nej- röst för avslag till Kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, tjugosju 
(27) ja-röster, tjugoen (21) nej-röster och en (1) är frånvarande. 

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(87) 

2014-03-27  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
Att fritt val av utförare ska införas inom äldreförvaltningen, 
Att valfrihet ska gälla hela kommunen, 
Att valfrihetssystem ska omfatta hemtjänstens service och omvårdnadsinsat-
ser inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, 
Att nattpatrull, larminstallation och matdistribution initialt ska vara i kom-
munal regi, 
Att det i ett förfrågningsunderlag anges möjlighet för den externa utföraren 
att ange begränsningar i form av kapacitetstak, både når det gäller antal bru-
kare och utförande insatser (till exempel service eller personlig omvårdnad 
eller både och), 
Att ersättning till externa utförare ska baseras på en ersättningsmodell ut-
ifrån utförd tid, 
Att ersättningsnivåerna ska vara differentierade och bygga på fyra kriterier, 
Att den kommunala egenregiverksamheten initialt ska utgöra ickevalsalter-
nativet samt 
Att Äldrenämnden får i uppdrag att utreda, fastställa och besluta om LOV 
enligt ovanstående att-satser. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna genom JanAnders Palmqvist reserverar sig mot Kom-
munfullmäktiges beslut enligt bilaga 1

______________ 

. 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 53 Dnr 2013-000358 040 

Kompletteringsbudget 2014 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
 Kompletteringsbudget avseende investeringsutgifter och exploateringsut-
gifter avser överföring/reglering av investeringsmedel mellan budgetåren. 
 
Driftäskandena ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 
kommuninterna budgetmedel.  
 

     Äskanden Drift Expl Invest Totalsumma 
Kommunstyrelsen 

    KS/KLF/SUS  558 000 kr     8 974 000 kr     2 149 000 kr   11 681 000 kr  
KS/TF/G&P 

 
      134 000 kr     8 450 000 kr     8 584 000 kr  

KS/TF/KOST 
  

      243 000 kr        243 000 kr  
KS/TF/LOF 

  
 20 826 000 kr   20 826 000 kr  

KS/TF/TF 
 

   1 020 000 kr        632 000 kr     1 652 000 kr  
Miljö- och byggnadsnämnden 

    Miljö- och byggnadsnämnd 
 

   1 150 000 kr        344 000 kr     1 494 000 kr  
Socialnämnden 

    Socialnämnden 
  

      535 000 kr        535 000 kr  
Fritid- och kulturnämnden 

    Fritid- och kulturnämnden 
  

   1 665 000 kr     1 665 000 kr  
Äldrenämnden 

    Äldrenämnden 
  

      214 000 kr        214 000 kr  
Totalsumma  558 000 kr   11 278 000 kr   35 058 000 kr   46 894 000 kr  
 
Äskandena ovan framgår av bilagor. Samtliga äskanden tillstyrks. 
   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att: 

• Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftan-
slag för SUS-enhetens ”Särskilda projekt”, med 558 000 kr, med 
hänvisning till att projekten fortfarande pågår i någon del. 
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• Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 
exploatering, totalt 11 278 000 kr. 

• Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera invester-
ingsanslag i enlighet med justerat förslag, totalt 35 058 000 kr. 

    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för exploa-
tering, totalt 11 278 000 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsan-
slag i enlighet med justerat förslag, totalt 31 977 000 kr. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för exploa-
tering, totalt 11 278 000 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsan-
slag i enlighet med justerat förslag, totalt 31 977 000 kr. 
________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 54 Dnr 2014-000019 049 

Förslag till omfördelning av budgetanslag med 
anledning av att internt städ läggs ut på entreprenad 
 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
 Omfördelning av befintligt budgetanslag 
Förslag till omfördelning av kommunens budgetanslag för internt städ, vilket 
från och med år 2014 utförs i privat regi. Det befintliga anslaget för internt städ 
är fördelat enligt en beräknad schablonmässig självkostnad, med samma kost-
nad per kvadratmeter oavsett rumstyp. Den privata utföraren har i sitt anbud 
tagit hänsyn till fler variabler än kommunen, varför det interna städanslaget skil-
jer från den kostnad som den privata utföraren har lämnat i sitt anbud. Det finns 
således ett behov av att omfördela det befintliga anslaget för städning enligt det 
privata anbudets kostnadsstruktur. Denna omfördelning bedöms vara av teknisk 
karaktär på samma sätt som interndebitering av städ varit. 
 
I budget år 2014 och framåt finns anslag för städning med totalt 22 680 000 kr 
efter avdrag för de fastigheter som ska säljas eller där städningen är uppsagd. I 
detta anslag ingår de städobjekt som under 2013 har haft anslag för städ.  
 
Den nya beräknade kostnaden för städning av samma städobjekt uppgår till 
22 091 000 kr. I detta ingår regelmässigt städ, storstäd, golvvård och förbruk-
ningsmaterial etc. Av budgetanslaget på 22 680 000 kr fördelas 22 091 000 kr 
mellan nämnderna enligt den nya beräknade kostnaden och 589 000 kr läggs i 
en reserv för förväntade justeringar av städkostnaden på centralt konto.  
 
Ett alternativ till att skapa en städreserv skulle vara att förbättra budgeterat re-
sultat för kommunen. Första åren kan det dock finnas behov av att justera bud-
getanslagen. Städningens omfattning enligt anbudet matchar troligen inte helt 
det städbehov som faktiskt finns. 
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Ekonomisk sammanställning 

Befintligt budgetanslag 22 680 000 kr 

Omfördelning befintliga städobjekt enligt an-
bud med tillägg för storstäd, golvvård, mm. 

-22 091 000 kr 

Läggs i städreserv centralt konto 589 000 kr 

 
 
Städcontroller 
För att kunna följa upp den privata utförarens städning ur kvalitetssynpunkt fö-
reslås i städutredningen att en funktion som städcontroller inrättas. I vilken om-
fattning en städcontroller behövs långsiktigt behöver utvärderas. Sannolikt är 
behovet störst i början för att sedan stabilisera sig på en lägre nivå. För att fi-
nansiera funktionen i den omfattning som behövs skulle medel kunna dispone-
ras från städreserven.   
 
Information om tillkommande städobjekt 
Den privata städutföraren har i anbudet inkluderat två nya städobjekt, Lindebo 
och Björkliden, där städningen hittills utförts av den egna natt-
/hemtjänstpersonalen. Kostnaden för de två städobjekten är 503 000 kr per år. 
Då dessa objekt inte sedan tidigare debiterats för internt städ finns inget budget-
anslag och de två objekten ingår därför inte i omfördelningen av medel enligt 
ovan. Kostnaden antas inrymmas inom Äldrenämndens befintliga ram. 
   

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att: 

• Notera informationen om omfördelning av befintligt budgetanslag 
avseende städkostnader till protokollet. 

• Besluta att den skapade städreserven om 588 tkr får användas för att 
justera budgetanslag avseende städkostnader för de städobjekt som 
ingår i den gjorda budgetomfördelningen.  

• Besluta att kommunstyrelsen får disponera medel ur den redovisade 
städreserven för att finansiera funktionen städcontroller efter att ha 
klarlagt i vilken omfattning funktionen behövs. 

• Eventuell återstående budgeterad städreserv per 2015-12-31 upplöses 
och förstärker kommunens resultat. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att  

• Notera informationen om omfördelning av befintligt budgetanslag 
avseende städkostnader till protokollet. 

• Den skapade städreserven om 588 tkr får användas för att justera 
budgetanslag avseende städkostnader för de städobjekt som ingår i 
den gjorda budgetomfördelningen.  

• Kommunstyrelsen får disponera medel ur den redovisade städreser-
ven för att finansiera funktionen städcontroller efter att ha klarlagt i 
vilken omfattning funktionen behövs. 

• Eventuell återstående budgeterad städreserv per 2015-12-31 upplöses 
och förstärker kommunens resultat. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

• Notera informationen om omfördelning av befintligt budgetanslag 
avseende städkostnader till protokollet. 

• Den skapade städreserven om 588 tkr får användas för att justera 
budgetanslag avseende städkostnader för de städobjekt som ingår i 
den gjorda budgetomfördelningen.  

• Kommunstyrelsen får disponera medel ur den redovisade städreser-
ven för att finansiera funktionen städcontroller efter att ha klarlagt i 
vilken omfattning funktionen behövs. 

• Eventuell återstående budgeterad städreserv per 2015-12-31 upplöses 
och förstärker kommunens resultat. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 55 Dnr 2014-000086 041 

Förslag till aktieägardirektiv inför AB Ronneby 
Helsobrunns, AB Ronneby Industrifastigheters, 
Ronneby Brunn AB:s, Ronneby Miljö & Teknik AB:s 
och AB Ronnebyhus årsstämmor (ordinarie 
bolagsstämmor) för 2014 
 
    

Sammanfattning  
 Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, 
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har 
framlagt årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2013.  

 
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebo-
lag” skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför bolagsstäm-
morna för kommunens direktägda bolag och dess dotter-/dotterdotterbolag. 

 
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2013 
redovisas föreslås att följande aktieägardirektiv lämnas till kommunens bo-
lagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolags-
stämmor) 2014. 

 
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

• val av ordförande vid stämman 
• godkännande av röstlängd 
• val av justeringsman 
• prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 
 
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2013 skall ombudet, 
under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

• fastställa framlagda resultat- och balansräkningar   
• fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner 

och koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 
• bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 
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Vidare skall ombudet 
• välja revisor och revisorsuppleant (auktoriserade revisorer) 

i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers för-
slag  

• besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall 
utgå enligt löpande räkningsregler 

• besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och supplean-
ter samt lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå 
enligt kommunens ersättningsreglemente 

• i förekommande fall besluta om att anta av kommunfull-
mäktige fastställda reviderade bolagsordningar 

• i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfull-
mäktige beslutade ägardirektiv för respektive bolag   

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna ovanstående direktiv till kommunens 
bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags årsstämmor (ordinarie bolags-
stämmor) 2014. 

Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att ärendet bordläggs. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommun-
fullmäktige bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

_______________ 

Exp: 

Ekonomienheten  

Nils Ingmar Thorell  
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§ 56 Dnr 2014-000090 041 

Årsredovisning 2013 för Ronneby kommun samt fråga 
om ansvarsfrihet 
Ekonomichef Johan Sjögren redovisar förslag till årsredovisning för 2013. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna 
densamma till Kommunfullmäktige och revisorerna.    

 
Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen samt att överlämna 
densamma till Kommunfullmäktige och revisorerna. 

Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att ärendet bordläggs. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommun-
fullmäktige bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 57 Dnr 2013-000203 709 

Äldreomsorgens rapportering till Länsstyrelsen 
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, kvartal 3 
2013 
 
Äldrenämnden § 146/2013 
 

Sammanfattning  
 Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvar-
tal tre att rapportera till IVO (Inspektion för vård och omsorg). Trots att äld-
reförvaltningen har en kö att hantera finns inga beslut som inte kunnat verk-
ställas under perioden juli-september.    
 

Förslag till beslut 
 Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vida-
re beredning till Kommunstyrelsen.    

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet samt konstaterar 
att den stadgade gränsen om maximalt tre månader för verkställighet av be-
slut har kunnat hållas. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 58 Dnr 2014-000020 049 

Avtalsförslag angående förvärv del av fastighet med 
Villa Viola, Villa Flora och Villa Vera 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
 Villorna Viola, Flora och Vera (f.d. Naturum), nedan benämnda Brunnsvil-
lorna, finns idag på fastigheten Karlstorp 2:3. Fastigheten ägs av AB Ronne-
by Industrifastigheter (ABRI), Ronneby kommuns industrifastighetsbolag.  
I kommunfullmäktiges beslut KF § 86/2004 godkändes att förvärva Brunns-
villorna, innebärande att avstyckning och fastighetsreglering skulle ske från 
fastigheten Karlstorp 2:3 till fastigheten Karlstorp 2:1, som Ronneby kom-
mun redan äger. Beslutet angav att Ronneby kommun skulle betala motsva-
rande bokfört värde till ABRI. Slutligt avtal skulle godkännas av kommun-
styrelsen. Frågor om vilka fastighetsgränser som skulle gälla fick till följd att 
fastighetsreglering inte skett. Nu har ärendet åter aktualiserats.  
Nu upprättat avtalsförslag, se bilaga 1, omfattar de tre Brunnsvillorna och en 
markareal om totalt 28 994 kvm. Avtalet har förhandlats fram av VD för 
ABRI och förvaltningschef på Tekniska förvaltningen. Ronneby kommun 
föreslås betala ABRI motsvarande bokfört värde (ca 3,4 mkr) och betala 
kostnader för avtalets genomförande.  
Då det snart har gått tio år sedan ursprungligt beslut och det har varit oklar-
heter om fastighetsgränsen bedöms skäl finnas att avtalsförslaget nu god-
känns av kommunfullmäktige istället för kommunstyrelsen.   

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:  

• Godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering enligt bilaga 1 
• Ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsre-

glering hos Lantmäterimyndigheten 
• Kostnader för genomförande av avtal om fastighetsreglering ska läg-

gas till anskaffningsvärdet 
• Finansiering av förvärvet ska ske genom extern upplåning 
• Tekniska förvaltningens anslag för tillkommande kapitalkostnader 

justeras i budget och plan  
• Överlåtelsen av fastigheten ska genomföras under 2014 
• ABRI och Tekniska förvaltningen i samråd har rätt att godkänna 

mindre avvikelser från avtalsförslaget.    
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:  

• Godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering enligt bilaga 1 
• Ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsre-

glering hos Lantmäterimyndigheten 
• Kostnader för genomförande av avtal om fastighetsreglering ska läg-

gas till anskaffningsvärdet 
• Finansiering av förvärvet ska ske genom extern upplåning 
• Tekniska förvaltningens anslag för tillkommande kapitalkostnader 

justeras i budget och plan  
• Överlåtelsen av fastigheten ska genomföras under 2014 
• ABRI och Tekniska förvaltningen i samråd har rätt att godkänna 

mindre avvikelser från avtalsförslaget. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

• Godkänna förslag till avtal om fastighetsreglering enligt 
• Ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsre-

glering hos Lantmäterimyndigheten 

bilaga 2 

• Kostnader för genomförande av avtal om fastighetsreglering ska läg-
gas till anskaffningsvärdet 

• Finansiering av förvärvet ska ske genom extern upplåning 
• Tekniska förvaltningens anslag för tillkommande kapitalkostnader 

justeras i budget och plan  
• Överlåtelsen av fastigheten ska genomföras under 2014 
• ABRI och Tekniska förvaltningen i samråd har rätt att godkänna 

mindre avvikelser från avtalsförslaget. 
________________ 

Exp: Johan Sjögren  
Ekonomienheten  
Tekniska förvaltningen 
ABRI 
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§ 59 Dnr 2013-000436 253 

Försäljning av fastigheten S:a Eringsboda 1:9, 
föreningsgård, f.d. ålderdomshem, Sörgårdsvägen 18, 
Eringsboda 
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
 Rubricerande fastighet är inte med på den s.k. fastighetslistan men tillhör 
den grupp av fastigheter som inte behövs för kommunens kärnverksamhet, 
således behövs ett särskilt ställningstagande för försäljning alternativt riv-
ning.   

Bedömning 
 Byggnaden har använts till s.k. föreningsgårdsverksamhet som bedrivits av 
Eringsboda Samhällsförening. Denna verksamhet har stötts genom avtalat 
bidrag från Fritids- och kulturnämnden. 
Chefen för Fritids- och kulturförvaltningen har meddelat att Eringsboda 
Samhällsförening har upphört med fritidsgårdsverksamheten i f.d. ålder-
domshemmet.   

Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en 
försäljning av S:a Eringsboda 1:9, Sörgårdsvägen 18, Eringsboda samt att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge delegation till Kom-
munstyrelsen att slutföra en försäljning av S:a Eringsboda 1:9.   

Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att ärendet bordläggs. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommun-
fullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

________________ 
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§ 60 Dnr 2014-000091 101 

Centrumutredning - Etapp 5 Tilläggsäskande av medel 
samt förslag på NV-delen av centrum 
Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
Tekniska Förvaltningen har fått i uppdrag att upprusta och förbättra Ronneby 
Centrum i enlighet med de intentioner som antogs i centrumutredningen. 
Sedan tidigare har 3 etapper färdigställts. 
 
Detta förslag motsvarar 5:e etappen enligt etappindelningen som gjordes 
2009, se tabell nedan: 
 

Etapp Beskrivning Bedömd kostnad Tidplan 
1-2 Strandgatan 4 Mkr 2010-2011 
3 V. Torggatan 1-2 Mkr 2012 
4 Kungsgatan delen Prinsgatan-Drottninggatan 3 Mkr 2013 
5 Västra centrum 4-5 Mkr 2014 
6 Prinsgatan + Kungsgatan delen Nygatan-Prinsgatan 3 Mkr 2015 
7 Östra centrum 3-4 Mkr 2016 
övriga Snäckebacken + kv. Viktor - - 

Beskrivning av förslaget 
Föreslagen ny utformning kommer att föredragas detaljerat, men kan i grova 
drag beskrivas enligt följande: 
Ny utformning av Centrum NV som inkluderar dessa delar:  
Översyn av p-ytor inom Kvarteret David 
Dubbelriktning av Rosengatan och Drottninggatan mellan Kungsgatan och 
Kvarteret David 
Dubbelriktning av Strandgatan mellan Kvarteret David och Stadshusrondel-
len 
Dubbelriktning av Kungsgatan mellan Drottninggatan och Stadshusrondellen 
 
Skissförslag har tagits fram med hjälp av WSP. Förslaget baserar sig till 
största delen på principutformningen som beslutades under sommaren 2009, 
men i vissa delar har den justerats efter samrådsdiskussioner med fastighets-
ägare och näringsidkare under hösten 2013.  
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Detaljsamråd med direkt berörda fastighetsägare, näringsidkare, verksamhe-
ter, räddningstjänsten m.fl. kommer att utföras under detaljprojekteringsske-
det.   
 

Rosengatan kommer att stängas av (för trafik) från Karlskronagatan till 
Strandgatan.  

Trafikföring: 

P-ytan (Kvarteret David) kommer att vara tillgänglig från Rosengatan, 
Strandgatan och Drottninggatan. Trafiken kommer att vara dubbelriktad på 
Strandgatan mellan Stadshusrondellen och utfarten från Kvarteret David. 
Trafiken runtom kvarteret Ernst och mellan Drottninggatan och Stadshus-
rondellen blir dubbelriktad.  
 

Alla berörda gator har bibehållen hastighetsbegränsning, dvs 30 km/h. 
Hastighet: 

 

Detta förslag kommer att påverka utformningen av korsningen vid Rosenga-
tan/ Strandgatan, Stadshusrondellen, Rosengatan och Drottninggatan där 
trafiken blir dubbelriktad. Beläggningen av trottoarer kommer att vara av 
samma typ som är idag. Enligt förslaget skall bilytorna förses med asfaltbe-
läggning utom de ytor som idag är belagda med gatusten vilka kommer att 
bibehålla samma beläggning.  

Utformning och materialval: 

 

Enligt förslaget kommer vissa träd inom kvarteret David att tas bort och nya 
träd kommer att planteras på nya platser. Nya växtligheter i form av buskar 
kommer att planteras längs med Drottninggatan och Karlskronagatan.  

Växtlighet: 

  

P-ytan i Kvarteret David kommer att bli större och en ny utfart görs från par-
keringsområdet ut till Strandgatan. Antal p-platser kommer att utökas från 
118 platser till 149 platser. Nya p-rutor kommer att utföras 2,5 m breda istäl-
let för dagens 2,25 m. Lastzonen och p-platser på Drottninggatan berörs ej.  

Parkering: 

 

Detaljprojektering föreslås utföras under våren 2014 för att möjliggöra 
byggnation under hösten 2014. Redovisat förslag har kostnadsberäknats till 
6,1 Mkr. I projektet finns budgeterat och ej upparbetat 4,0 Mkr varför 
tilläggsanslag om 2,1 Mkr erfordras. 

Tidplan samt bedömd kostnad: 
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Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår  

- Att Kommunstyrelsen godkänner redovisat utformningsförslag. 

- Att Kommunfullmäktige anslår 2,1 Mkr för genomförandet av cent-
rumutredningen Etapp 5 – Nordvästra Centrum.  

-  
Förvaltningschef Magnus Graad föredrar ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisat utformningsförslag som 
totalt kostnadsberäknats till 6,1 Mkr. 
 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige att anslå 2,1 Mkr 
för genomförandet av centrumutredningen Etapp 5 – Nordvästra Centrum. 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Christian Mahrle (FP), Tommy Andersson (S) 
och Roger Fredriksson (M). 

Yrkande 
Ledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsen förslag i 
sin helhet. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar avslag till Kommunstyrelsen förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yr-
kanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens för-
slag.  

 

Tilläggsyrkanden 
Ledamot Christian Mahrle (FP) yrkar bifall till att Västra Torggatan öppnas 
upp för trafik mot Strandgatan enligt tidigare Kommunfullmäktigebeslut. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christian Mahrles tilläggsyrkande och fin-
ner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.  
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till Christian Mahrles förslag. 

Nej- röst för avslag till Christian Mahrles förslag. 

 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, tretton 
(13) ja-röster, tjugotvå (22) nej-röster, tretton (13) avstår och en (1) är från-
varande. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 2,1 Mkr för genomförandet av cent-
rumutredningen Etapp 5 – Nordvästra Centrum.  
_______________ 
Exp: 
Tekniska förvaltningen  
Ekonomienheten  
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§ 61 Dnr 2014-000031 289 

Rivning av byggnad på fastigheten Kalleberga 6:263 
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  
I Kallinge, Karlsviksvägen 10 på fastigheten Kalleberga 6:263 finns ett ga-
rage som inte används. I anslutning till garaget finns en ledningsrätt som gör 
den västra delen av fastigheten obyggbar, den östra delen är en brant bergs-
sluttning. Ägaren av fastigheten som gränsar i öster var intresserad att köpa 
Kalleberga 6:263. Den av Kommunfullmäktige godkända köparen är inte 
längre intresserad. 
    

Bedömning 
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att garaget på Kal-
leberga 6:263, är i sådant dåligt skick att det bör rivas snarast. 
Karta och bild av byggnaden på fastigheten framgår av sida 2,     

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att Kom-
munstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den angivna 
byggnaden rivs och att rivningen på Kalleberga 6:263 finansieras av intäkter 
från fastighetsförsäljning.    
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att det angivna garaget på Kalleberga 6:263 
rivs och att rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

 
Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att ärendet bordläggs. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommun-
fullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen  
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§ 62 Dnr 4102-3  

Äldreomsorgens rapportering till Länsstyrelsen 
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, kvartal 4 
2013 
Äldrenämnden § 8/2014. 
 

Sammanfattning  
Föreligger skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ soci-
altjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen, fjärde 
kvartalet 2013 för äldreomsorgen. 
    

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet.    

 
Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen 
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§ 63 Dnr 2014-000065 012 

Blekingearkivet 
William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
 Kommunstyrelsen har tidigare fattat inriktningsbeslut 2012-03-06 att god-
känna ett prospekt avseende ett arkivcentrum i Bräkne-Hoby. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-25 följande: 

• Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen tillskjuta 
investeringsmedel om 15 Mkr, varav 1 Mkr år 2013 och återstående 
14 Mkr år 2014.  

• Omfördela ram om 143 tkr/år för hyra av Svarsarkivet från Kommun-
ledningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen from 2015.  

• Justera Tekniska förvaltningens ram avseende tillkommande netto-
kostnader (internhyresgrundande) om 592 tkr/år from 2015.  

• Flytta kommunarkivet till Arkivcentrum i Bräkne-Hoby.  
• Flytta redan tidigare tilldelade investeringsmedel om 540 tkr till Tek-

niska förvaltningen.  
• Detta under förutsättning att hyresavtal tecknas med Blekingearkivet en-

ligt tidigare beslut i Kommunstyrelsen.   
Kommunfullmäktige godkände hyresavtal 2013-06-19 mellan Ronneby 
kommun och Region Blekinge, som region Blekinge har skrivit på. 

Nu har anbuden inkommit avseende det nya arkivcentrat och det har visat sig 
att anbudet varit betydligt högre än enligt genomförd kalkyl.   

 
Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att om man skall genomföra projektet krävs 
det ett tilläggäskande på 8,5 Msek. 

Tekniska förvaltningen bedömer att 3,5 Msek av investeringen är knuten till 
underhållsåtgärder. 

    

Förslag till beslut 
-  Att Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen till-

skjuta investeringsmedel om 5 Mkr 2014 (ger ökade kapitaltjänst-
kostnader). 
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- Att Kommunfullmäktige beslutar att till Tekniska förvaltningen till-
skjuta underhållsmedel om 3,5 Mkr 2014 för att möjliggöra aktuell 
investering.   

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar att till tillskjuta investeringsmedel om 5 Mkr 
till Tekniska förvaltningen 2014 samt att tillskjuta underhållsmedel om 3,5 
Mkr till Tekniska förvaltningen 2014.  
Finansiering av det senare sker via AFA-medel under förutsättning att kom-
munen erhåller dessa. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M) 
och Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 
Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommun-
fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till tillskjuta investeringsmedel om 5 Mkr 
till Tekniska förvaltningen 2014 samt att tillskjuta underhållsmedel om 3,5 
Mkr till Tekniska förvaltningen 2014.  
Finansiering av det senare sker via AFA-medel under förutsättning att kom-
munen erhåller dessa. 
________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen  

Ekonomienheten  
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§ 64 Dnr 2013-000241 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 
Socialnämnden § 16/2014 
 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. 

 
Sammanfattning  
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rappor-
tering enligt 16 kap 6f§ SoL och av ej verkställda beslut enligt 9 § rapporte-
ring enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
fjärde kvartalet, föredras för nämndens ledamöter.     
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
 

Socialchef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 
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§ 65 Dnr 2014-000062 101 

Riktlinjer för medborgardialog 
Utredare Per Elmgren lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
En motion inlämnades under 2010 av kommunfullmäktigeledamoten Susan-
ne Lundgren, moderaterna, som föreslår att; 

- Ronneby kommun utreder möjligheten till demokratiutveckling ge-
nom införandet av exempelvis ”Malmöinitiativet” och medborgarpa-
nelen eller andra metoder som passar vår kommun. 

 

Syftet är framför allt att öka intresset för politik, att nå nya grupper för dia-
log, öka kunskapen om kommunen bland kommuninvånarna och att få ett 
ökat valdeltagande i de allmänna valen. 

Som en konsekvens av motionen beslutade kommunfullmäktige i början av 
2013 att; 

- tillsätta en utredning med tydlig målsättning om hur demokratiut-
vecklingen kan stärkas i Ronneby kommun. 

- kommunfullmäktiges presidium ansvarar för uppdraget som skall 
verka ut i de olika politiska partierna 

- utredningen ska vara genomförd och rapporterad till KF senast 2013-
12-31 

De personer som har deltagit i att arbeta fram riktlinjer för medborgardialog 
är följande; 
 

 Nils Ingmar Thorell, Folkpartiet, KF:s presidium, Ordf 
 Christoffer Stenström, Moderaterna, KF:s presidium 

Bo Johansson, Socialdemokraterna, KF:s presidium 
 Tim Svanberg, Centern 
 Peter Bowin, Vänsterpartiet 
 Claes Diurhuus-Gundersen, Moderaterna 
 Johannes Chen, Kristdemokraterna 
 Malin Månsson, Socialdemokraterna 
 Anna Carlbrant, Ronnebypartiet 
 Anna-Mi Kullman, Opolitisk 
 Anna Söderberg, CELA 
 Per Elmgren, SUS-enheten, Sekreterare 
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Förutom lagstadgade samråd finns det i Ronneby kommun flera kanaler för 
invånarna att föra fram förslag, idéer och åsikter såsom medborgarförslag till 
fullmäktige, allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträ-
den och politikernas möjlighet att lägga upp sina bloggar på startsidan av 
www.ronneby.se. 

Arbetsgruppen föreslår Kommunfullmäktige (KF) att ge invånarna ytterliga-
re möjlighet till delaktighet och inflytande i form av medborgardialog. Be-
slut om medborgardialog fattar respektive nämnd eller Kommunfullmäktige. 
Hur dialogen ska genomföras beslutas av respektive nämnd eller KF-
beredning. 
 
Genom medborgardialog ska medborgarna ges möjlighet till deltagande och 
inflytande samtidigt som dialogen ger politikerna bättre beslutsunderlag. 

Dialogen bör genomföras så tidigt som möjligt i respektive fas 

Ronneby kommuns förtroendevalda har som folkvalda ett övergripande an-
svar att tillvarata helheten och se till att medborgarnas vilja och behov kom-
mer till sin rätt. Allas behov måste tas hänsyn till och inte bara de uppsökan-
de, resursstarka gruppernas behov. Därför är det viktigt att våga stå emot 
starka särintressen, för att släppa fram helhetsbilden av medborgarviljan. 
Det finns många metoder för medborgardialog, såväl fysiska som digitala 
metoder. Vilken metod som man väljer att använda beror på dialogens syfte.  
Det är också viktigt att följa upp, såväl hur själva dialogen genomfördes som 
att syftet med medborgardialogen uppfylldes.    
  

Bedömning 
Arbetsgruppen, som leds av KF-presidium, har träffats under våren och hös-
ten vid ett antal tillfällen. 
 
Gruppen ha arbetat utifrån ett material som är framtaget av SKL. SKL har 
också varit i Ronneby för att ge sin syn på medborgardialog. 
 
Arbetsgruppen har flera gånger återkommit till de risker som forskare lyfter 
fram beträffande medborgardialog. Forskning visar att man måste vara med-
veten om och hantera dessa för att medborgardialogen ska bli ett bra verktyg. 
 
Den största risken, menar forskarna, är att dialogen skapar en mer ojämlikhet 
demokrati där de som redan är resursstarka får ytterligare ett forum för att 
påverka beslut.  
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Det finns också en risk att medborgardialogen i kommunen leder bort från 
politiska aktiviteter. Dessutom är bristande helhetssyn något som forskare 
lyfter fram som en risk i arbetet med medborgardialoger. 
 
Dessa risker ska ställas mot de slutsatser som bla SKL gör och som framgår 
under det tidigare avsnittet ”Bakgrund”. 
 
Arbetsgruppen har bedömt risker och möjligheter. Det är dock väldigt svårt 
att fånga effekterna av medborgardialog, dvs hur påverkar medborgardialog 
invånarnas faktiska delaktighet och inflytande. 
Arbetsgruppen menar dock att det är viktigt att öka medborgarna möjlighet 
till deltagande och inflytande. Samtidigt behövs ännu bättre beslutsunderlag 
för att fatta bra beslut. 
 
Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar. En informerad opini-
on är en viktig utgångspunkt för att kunna föra en konstruktiv och menings-
full dialog. Det går inte att räkna med befolkningens stöd för svåra beslut om 
medborgarna inte känner till förutsättningarna.  
Ronneby kommuns förtroendevalda har som folkvalda ett övergripande an-
svar att tillvarata helheten och se till att medborgarnas vilja och behov kom-
mer till sin rätt. Allas behov måste tas hänsyn till och inte bara de uppsökan-
de, resursstarka gruppernas behov.  
Som förtroendevald ska man företräda även de medborgare som av olika 
skäl är tysta mellan valen. Därför är det viktigt att våga stå emot starka särin-
tressen, för att släppa fram helhetsbilden av medborgarviljan.  
Medborgaren ser i idealfallet frågeställningarna ur ett helhetsperspektiv om 
vad som är det allmännas bästa. Brukaren/kunden/medarbetaren kan ha del-
perspektivet som vårdtagare, elev, löntagare, etc.  
 
Ett politiskt organ kommer naturligtvis aldrig att, i sin dialog, nå ”alla” med-
borgare hur man än anstränger sig. Men vill man veta vad medborgarna an-
ser och få en spegelbild av hela befolkningens åsikter, krävs att man på 
många olika sätt når människor som sammantaget motsvarar ett representa-
tivt urval av invånarna. Ju mer man preciserar sina målgrupper, desto bättre 
kan man målgruppsanpassa sina aktiviteter. Formuleringar och metoder för 
kommunikationen kan ju uppfattas olika beroende på till exempel ålder, ut-
bildning, språk, religion, kön, kultur, geografi, funktionshinder och arbete. 
 
Arbetsgruppen har vidare, vid ett flertal tillfällen, betonat att medborgardia-
log bör genomföras tidigt i respektive fas. 
Sammanfattningsvis finns det ett antal viktiga kriterier att beakta inför en 
medborgardialog.  
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Av den anledningen har arbetsgruppen arbetat fram riktlinjer för medborgar-
dialog. Riktlinjerna är uppbyggda kring ”medborgardialogprocessen” och 
ska vara en vägledning för nämnderna/KF-beredningar. I riktlinjerna ges 
vägledning i följande steg; 
Vad vill vi uppnå? 
När i beslutsprocessen ska vi föra dialog? 
Vilka vill vi kommunicera med? 
Vad vill vi föra dialog om? 
Vilka metoder vill vi använda? 
Hur gick det? 
    

Förslag till beslut 
Arbetsgruppen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå Kom-
munfullmäktige; 

 
Att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla from 2014-05-
01 
Att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att genom-
föra medborgardialog 
Att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog 
Att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog 
Att finansiering under 2014 sker via de budgetmedel som är tilldelade 
Att kommunfullmäktige kan, from 2015-års budget avsätta särskilda medel 
för att stimulera genomförandet av medborgardialog    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att riktlinjerna för medborgardialog fastställs och börjar gälla fr o m 2014-
09-01, 
att kommunfullmäktige kan tillsätta fullmäktigeberedningar för att genomfö-
ra medborgardialog, 
att nämnder på eget initiativ kan genomföra medborgardialog, 
att SUS-enheten utgör resurs vid genomförandet av medborgardialog samt 
att finansiering sker inom ram för respektive nämnd. 
 

Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att ärendet bordläggs. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommun-
fullmäktige bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 
________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson  
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§ 66 Dnr 2014-000072 101 

Förslag till deltagande i projektet Förändra radikalt 
Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  
Sveriges Kommuner och Landsting driver under 2014 och 2015, tillsammans 
med VINNOVA, utvecklingsprojektet Förändra radikalt. Projektet ger ett 
tiotal kommuner möjlighet att testa innovativa lösningar på ett definierat 
problemområde.  
Under projekttiden får kommunen stöd och rådgivning från projektgruppen 
på SKL, konsultstöd för vissa moment, utbildning och möjlighet till nät-
verksträffar för erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner. 
För att delta behöver kommunen avsätta resurser i form av projektledning 
samt nödvändiga kompetenser för att genomföra projektet, uppkomna kost-
nader vid gemensamma nätverksträffar, rapportera aktiviteter samt upparbe-
tad tid i projektet.    
 

Bedömning 
 Deltagande i projektet bedöms som en möjlighet att hitta nya vägar till att 
arbeta med för kommunen en stor utmaning. Koncernchefsgruppen har be-
dömt ungdomsarbetslösheten som ett lämpligt problemområde att lyfta fram. 
   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att: 
Ronneby kommun skall ansöka om att delta i projektet Förändra radikalt.    
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun skall ansöka om att delta 
i projektet Förändra radikalt. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun skall ansöka om att delta 
i projektet Förändra radikalt. 
________________ 

Exp: 

Johan Sandevärn 
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§ 67 Dnr 2014-000076 041 

Hyresavtal tillfälliga förskoleavdelningar samt anhållan 
om investeringsanslag 
 
 
Utbildningsnämnden § 18/2014 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag gällande hyresavtal 
avseende tillfälliga förskoleavdelningarna i Parkdala; samt inventarier till de 
tillfälliga avdelningarna och Backsippans förskola i Listerby. 
 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige ; 
 

1. Att medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefas-
tigheter AB enligt avtal 

2. Att besluta avsätta 660 Tkr/år till hyra samt 200 tkr till städning. 
3. Att avsätta 450 Tkr till inventarier, de tillfälliga avdelningarna. Dessa 

inventarier kan sedan överflyttas till Hulta nya förskola. 
Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Backsippans 
förskola.    

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige; 
 

• Att medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefas-
tigheter AB enligt avtal 

• Att besluta avsätta 660 Tkr/år till hyra samt 200 tkr till städning. 
• Att avsätta 450 Tkr till inventarier, de tillfälliga avdelningarna. Dessa 

inventarier kan sedan överflyttas till Hulta nya förskola. 
Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Backsippans 
förskola. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 

1) medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefastighe-
ter AB enligt avtal, 

2) besluta avsätta sammanlagt 645 tkr 2014 för hyra och städning.  
3) avsätta 450 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till de tillfäl-

liga avdelningarna. Dessa inventarier kan sedan överflyttas till Hulta 
nya förskola. 

4) Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Back-
sippans förskola 

 
Punkt 2) finansieras genom medel från Kommunfullmäktiges konto för oför-
utsedda kostnader. 
Punkterna 3) och 4) finansieras genom tilläggsanslag av investeringsmedel. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 

1) medge Utbildningsnämnden teckna hyresavtal med Blekingefastighe-
ter AB enligt avtal, 

2) besluta avsätta sammanlagt 645 tkr 2014 för hyra och städning.  
3) avsätta 450 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till de tillfäl-

liga avdelningarna. Dessa inventarier kan sedan överflyttas till Hulta 
nya förskola. 

4) Att avsätta 600 Tkr till inventarier, enligt Cradle to Cradle, till Back-
sippans förskola 

 
Punkt 2) finansieras genom medel från Kommunfullmäktiges konto för oför-
utsedda kostnader. 
Punkterna 3) och 4) finansieras genom tilläggsanslag av investeringsmedel. 
________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Ekonomienheten  
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§ 68 Dnr 2014-000049 630 

Tillämpningsregler för vårdnadsbidrag 
Utbildningsnämnden § 4/2014 
 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till tillämpningsföre-
skrifter för kommunalt vårdnadsbidrag i Ronneby kommun. 
Utbildningsförvaltningen har på Kommundirektörens uppdrag utformat 
kommunala tillämpningsföreskrifter för hanteringen av vårdnadsbidraget. 
Framtaget förslag till tillämpningsföreskrifter för kommunalt vårdnadsbidrag 
genomgicks och kommenterades. 
Rådfrågad kommunjurist förordar utifrån Personuppgiftslagens bestämmel-
ser om sekretess för enskilda, att Socialnämnden bör hantera handläggningen 
av vårdnadsbidrag 

Förslag till beslut 
 Föreslås att Utbildningsnämnden anta föreliggande förslag till tillämpnings-
föreskrifter för kommunalt vårdnadsbidrag samt hemställer hos Kommun-
fullmäktige att fatta beslut i frågan om såväl tillämpningsföreskrifter som 
handläggande nämnd. 
   

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att formuleringen i punkt 6 ang delat 
vårdnadsbidrag ändras enligt nedan; 

Punkt 6 första stycket stryks och ersätts med: 

Vårdnadsbidraget får delas mellan vårdnadshavarna även om endast en av 
dem är folkbokförd på samma adress som barnet. Vårdnadsbidraget får 
även, i sådana fall, lämnas till en vårdnadshavare som inte är folkbokförd i 
Ronneby kommun. 

Andra stycket under punkt 6 kvarstår. 

 

Utbildningsnämndens beslut  
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande tjänstemannaförslag avseende 
tillämpningsföreskrifter för kommunalt vårdnadsbidrag i Ronneby kommun; 
med Erik Ohlsons ändringsyrkande inkluderat. 

Utbildningsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige fattar beslut i frå-
gan om såväl tillämpningsföreskrifterna som handläggande nämnd. 
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Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogör för ärendet och redovisar att reg-
lerna baseras på Lag om kommunalt vårdnadsbidrag (SFS 2008:307) och 
hänför sig till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 
av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen samt 
SKL:s rekommendationer om hantering av vårdnadsbidrag i kommunerna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till tillämpningsföre-
skrifter för vårdnadsbidrag i Ronneby kommun i enlighet med Utbildnings-
nämndens beslut samt med ytterligare justeringar att sista meningen under 4) 
stryks liksom punkten 3 under 5). 

Utbildningsnämnden utses till handläggande nämnd för vårdnadsbidraget 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till tillämpningsföre-
skrifter för vårdnadsbidrag i Ronneby kommun i enlighet med Utbildnings-
nämndens beslut samt med ytterligare justeringar att sista meningen under 4) 
stryks liksom punkten 3 under 5). 

Utbildningsnämnden utses till handläggande nämnd för vårdnadsbidraget 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  
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§ 69 Dnr 2013-000413 101 

Bildande av VisitBlekinge ideell förening 
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
 På initiativ av landshövding och regionråd startades den 5 september 2013 
en process för att utifrån ett underifrån perspektiv utveckla regionens sam-
verkan kring en gemensam strategi för besöksnäringen. Inom ramen för pro-
jektet Attraktionskraft Blekinge har en strategi för besöksnäringen tagits 
fram i samarbete med företrädare för offentlig/kommunal verksamhet och 
besöksnäringen i Blekinge (se bilaga 1). 
Strategin presenterades vid ett stormöte med drygt 200 deltagare i Karls-
hamn den 5 september 2013. 
Att genom en förankrad strategi för besöksnäringen i hela Blekinge ta av-
stamp för en kraftsamling av insatserna inom besöksnäringen. Syftet är att 
utveckla besöksnäringen till den potentiella tillväxtbransch vi genom Ble-
kingestrategin utpekat branschen till att vara. 
Utifrån stormötet för turismen den 5 september då Turismstrategin presente-
rades behöver en förankring av organisationsmodell och finansiering hos 
regionens kommuner och länsstyrelsen genomföras i syfte att snarast fast-
ställa uppdrag och forma en gemensam organisation för utvecklingen av be-
söksnäringen. Parallellt arbetas med att knyta enskilda besöksnäringsaktörer 
till den gemensamma organisationen. 
   

Bedömning 
För att få en aktiv operativ organisation med fokus på besöksnäringen före-
slås bildande av en ideell förening, VisitBlekinge. Föreningen ska ha repre-
sentation av Länsstyrelsen, Region Blekinge, länets kommuner och det pri-
vata näringslivet.  
Organisationsmodellen bygger på en ideell förening i grunden, där alla aktö-
rer inom besöksnäringen har ett lika medlemskap. 
 
Föreningen driftar sedan ett operativt bolag- Det är i det operativa bolaget 
som verksamheten bedrivs. 
Fördelen är att det förenklar möjligheterna till ett privat/offentligt samägande 
och att det ger även utrymme för offentlig projektfinansiering (om så öns-
kas). 
Organisationsmodellen förtydligas i stadgarna för den ideella föreningen. 
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Region Blekinge är den drivande parten i uppstarten och bildandet av före-
ningen till dess att föreningen bildats och styrelse valts. 
En arbetsgrupp har bildats och har som uppgift vid sitt första möte att 
arbeta fram förslag på stadgar, ta fram förslag på antal ledamöter och 
suppleanter i styrelsen, förebereda bolagsbildning och ägardirektiv till 
bolaget, starta arbetet med verksamhetsplan och förbereda det första 
årsmötet. 
 
Föreningen finansieras av de ingående parterna med dels insats i form av 
arbetstid och dels i form av insatskapital. 
Finansieringsmodellen bygger på ett delat ansvar mellan det offentliga och 
det privata. I inledningen tar det offentliga en större del av finansieringen 
men över tid delas detta lika. 
Modellen bygger på ett nära samarbete mellan kommunerna där man med ett 
”Koncerntänkande” utnyttjar kunskap, kompetens och resurser på ett effek-
tivt sätt. Grunden är ett gemensamt beslut om att vi tillsammans i Blekinge 
kan göra ett större avtryck än vad någon enskild aktör klarar på egen hand. 
 
Budgeten kommer att fördelas på en basfinansiering och en operativ budget. 
Där den operativa budgeten utvecklas utifrån gällande marknadsplan. Med-
lemmarna kommer även att kunna välja nivå på sitt engagemang i den opera-
tiva delen. 
För de tre första åren föreslås Ronneby kommun bidra med 150, 310 och 110 
tkr, motsvarande 5% av den totala insatsen. 
    

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslås hemställa hos kommunfullmäktige att besluta: 

1. Ronneby kommun blir fullvärdig medlem i Vist Blekinge ideell före-
ning 

2. Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till Vi-
sistBlekinge ideell förening (Region Blekinge Länsstyrelsen, Karls-
krona kommun, Ronneby kommun, Karlshamn kommun, Olofström 
kommun, Sölvesborg kommun), bilda driftbolag 

3. Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utse repre-
sentanter till VisitBlekinge ideella förenings styrelse 

4. Ronneby kommun finansierar VisitBlekinge ideell förening i enlighet 
med finansieringsmodell enligt bilaga. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 
 
Näringslivschef Torbjörn Lind lämnar följande beslutsförslag: 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås hemställa hos kommunfullmäktige att besluta:  
1. Ronneby kommun blir fullvärdig medlem i Visit Blekinge ideell förening och 
tar aktiv del i arbetet kring utformande av förslag till föreningens stadgar. 

2. Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till Visit Blekinge 
ideell förening (Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby 
kommun, Karlshamn kommun, Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bil-
da driftbolag för vilket i ägardirektiv säkerställs vikten av att bolaget drivs i 
öppenhet med full insyn och i enlighet med vad som stipuleras enligt tryckfri-
hetsförordningen.  

3. Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utse representanter 
till Visit Blekinge ideella förenings styrelse  

4. Ronneby kommun finansierar Visit Blekinge ideell förening i enlighet med 
finansieringsmodell enligt bilaga.  
 

Kommunstyrelsen beslut 2014-03-04 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:   
 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. Ronneby kommun blir fullvärdig medlem i Visit Blekinge ideell förening och 
tar aktiv del i arbetet kring utformande av förslag till föreningens stadgar. 

2. Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till Visit Blekinge 
ideell förening (Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby 
kommun, Karlshamn kommun, Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bil-
dar driftbolag för vilket i ägardirektiv säkerställs vikten av att bolaget drivs i 
öppenhet med full insyn och i enlighet med vad som stipuleras enligt tryckfri-
hetsförordningen.  

3. Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utser representanter 
till Visit Blekinge ideella förenings styrelse  

4. Ronneby kommun finansierar Visit Blekinge ideell förening i enlighet med 
finansieringsmodell enligt bilaga.  
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5. Inför föreningsstämman ska av Kommunstyrelsen utsedda representanter 
erhålla direktiv av Kommunstyrelsen.  
 
6. Kostnaden för medlems- och serviceavgift 3000 kr samt medfinansiering 
150 000 kr för 2014 finansieras genom medel från Kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Kjell GG Johansson (M), Eric Ohlson (V), 
Roger Fredriksson (M) och Margareta Yngveson (S). 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
1. Ronneby kommun blir fullvärdig medlem i Visit Blekinge ideell förening och 
tar aktiv del i arbetet kring utformande av förslag till föreningens stadgar. 

2. Ronneby kommun tillsammans med övriga initiativtagare till Visit Blekinge 
ideell förening (Region Blekinge Länsstyrelsen, Karlskrona kommun, Ronneby 
kommun, Karlshamn kommun, Olofström kommun, Sölvesborg kommun), bil-
dar driftbolag för vilket i ägardirektiv säkerställs vikten av att bolaget drivs i 
öppenhet med full insyn och i enlighet med vad som stipuleras enligt tryckfri-
hetsförordningen.  

3. Ronneby kommun i samverkan med övriga initiativtagare utser representanter 
till Visit Blekinge ideella förenings styrelse  

4. Ronneby kommun finansierar Visit Blekinge ideell förening i enlighet med 
finansieringsmodell enligt bilaga.  
 
5. Inför föreningsstämman ska av Kommunstyrelsen utsedda representanter 
erhålla direktiv av Kommunstyrelsen.  
 
6. Kostnaden för medlems- och serviceavgift 3000 kr samt medfinansiering 
150 000 kr för 2014 finansieras genom medel från Kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter. 
________________ 

Exp: 
Region Blekinge  
Länsstyrelsen  
Karlskrona kommun  
Karlshamn kommun 
Olofström kommun  
Sölvesborg kommun 
Ekonomienheten  
Magnus Widén 
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§ 70 Dnr 2013-000195 049 

Information om kommunens krediter 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 
 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  
 
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda bo-
lagens krediter.  
 
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december till 418 (491) mkr. 
Värde inom parantes avser per 31/12 2012. 39 (35) % av kommunens låne-
stock om 693 (735) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre måna-
der. Av lånen har 46 (47) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 
 
Genomsnittlig kostnadsränta för 2013 uppgick till 2,2 %. 
 
Riksbankens styrränta, reporäntan, låg under nästan hela 2013 på  
1,0 %. Den 18 december 2013 sänktes den till 0,75 %.  
 
För det senast omsatta lånet i början av november 2013 valdes Stibor 3 må-
naders räntebindningstid och 1 års kapitalbindning till en ränta om 1,7 %.  
 
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken riskex-
ponering som ska gälla för kommunens lånestock.    

 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens 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. 
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Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 
    

Kommunstyrelsens 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. 

 
Yrkanden 
Framställan görs från Kommunfullmäktiges presidium att ärendet bordläggs. 

 
Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 71 Dnr 2014-000054 825 

Motion från Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell 
(FP) gällande anläggande av nya bryggor på öar i 
Ronneby skärgård 
 

Kommunfullmäktigledamot Roger Gardell (FP) har lämnat in följande mo-
tion gällande anläggande av nya bryggor på öar i Ronneby skärgård. 

 
Sammanfattning  
Ronneby kommun har en underbar och välbesökt skärgård med många fina 
öar. Båtturismen har under åren ökat och turister från många olika länder rör 
sig längs vår skärgård. Även många av våra egna invånare i Ronneby kom-
mun tar sig mer och mer ut i skärgården.  
Problem uppstår då det inte finns så många ställen att lägga till vid! De stäl-
len som finns idag är Karön (där avgift erläggs vid övernattning), Harön (två 
bryggor, en mindre och en lite större) och Stora Ekön där vi har hamnen som 
användes då den ön fungerade som lotsstation. Sen kan det finnas på något 
ställe till, vår kustremsa är stor. På dessa öar kan alla ta sig iland, både barn, 
vuxna och äldre. Men när man lägger till i naturhamn så är det väldigt svårt 
att få iland barn, äldre och djur. Detta gör att möjligheterna att besöka många 
av våra öar minskar drastiskt för vissa och att det ofta är fullt vid de bryggor 
som finns idag. 
Jag vill ha en levande och välbesökt skärgård där vi kan erbjuda alla våra 
besökare en fin upplevelse.  
Vi i Ronnby skryter gärna om vår vackra skärgård men har inte gjort några 
större satsningar tidigare för att utveckla den. I budget 2014-15 har det av-
sats pengar för detta och jag yrkar på följande: 
 
Yrkande: 

- Anlägg nya och fler bryggor i vår skärgård, som gör att fler kan lägga 
till ute på våra öar. 

- Ge Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att utreda vilka öar som 
kan vara aktuella. 

 
Med förhoppning om att detta kan göras skyndsamt och att fler bryggor finns 
redan till sommaren 2014. 
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Yrkanden 
Framställan görs från Kommunfullmäktiges presidium att ärendet bordläggs. 

 
Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

________________ 

Exp: 

Roger Gardell  

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 72 Dnr 2014-000097 214 

Anmälan av motion från Kommunfullmäktigledamot 
Willy Persson (KD) angående översiktsplanen och 
detaljplanerna 
Kommunfullmäktigledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande mo-
tion angående översiktsplanen och detaljplanerna. 

Sammanfattning  
 ”Det talas ofta om att vi har många detaljplaner som inte är relevanta och 
som hindrar utveckling och inflyttning i kommunen. 

Den nu gällande översiktsplanen som antogs 2006 borde förnyas med tanke 
på den förändring som skeri i kommunen. De idag gällande detaljplanerna 
som finns i kommunen är många inte relevanta med verkligheten och borde 
förändras. Idag finns varken personella eller ekonomiska resurser till detta. 

Det finns bland annat ca 30-tal detaljplaner i kustnära områden där stor 
förändringar skett, det har bildats föreningar som anlgt vatten och 
avloppssystem och som anslutits till det kommunala VA-systemet och 
många enskilda avlopp är slopade vilket är mycket positivt för miljön. 

Det kan också förekomma problem i områden där man anlagt nytt VA-
system och fastighetsägaren vill göra en tillbyggnad av bland annat 
hygienutrymme där detljplanen är ett hinder. 

Om detaljplanerna ändras kan det betyda att fler sommarstugor blir 
permanentboende och inflyttningen till Ronneby ökar. 

Jag föreslår: 

Att Kommunfullmäktige beslutar att utredning görs på hur många 
detaljplaner som bör omarbetas. Det bör ske snarast. 

Att tillsätta de personella och ekonomiska resurser som erfordras.”   

 
Yrkanden 
Framställan görs från Kommunfullmäktiges presidium att ärendet bordläggs. 

 
Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

________________ 

Exp: 
Willy Persson 
Kommunledningsförvaltningen  
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§ 73 Dnr 2014-000098 821 

Motion från kommunfullmäktigeledamoten Roger 
Gardell, FP angående nybygge eller totalrenovering av 
befintlig ishall i Kallinge 
 

Kommunfullmäktigledamot Roger Gardell (FP) har lämnat in följande mo-
tion angående nybygge eller totalrenovering av befintlig ishall i Kallinge. 

 
Sammanfattning  
 Vi har idag en ishall som inte håller måttet eller som inte längre räcker till 
för de som använder den. Idag har Ronneby kommun tre ishockeylag varav 
ett med ungdomshockey och ett bandylag med ungdomsbandy som ska dela 
denna isyta, till det kommer även skolan och allmänhetens åkning. En isyta 
räcker således inte längre till, utan det behövs ännu en isyta i Kockumhallen. 
Ishockeyn i kommunen är den idrott som drar mest publik, ca 1000 personer 
i snitt varje gång KRIF spelar i div 1. För att kunna ge möjlighet till bättre 
träningstider för både våra ungdomar som för våra seniorer behövs åtgärder 
vidtas nu. 
 

Man har under åren gjort brandkårsutryckningar, lappat och lagat och detta 
håller inte i längden. Nya omklädningsrum har skapats men det är fortfaran-
de för få, då de två gamla är väldigt små. Är man tvungen att besöka toalet-
ten finns det en på framsidan och en på kortsidan, den på framsidan har inget 
handfat så man kan tyvärr inte tvätta sig om händerna när man är färdig.  
En inventering i ishallen ska nu göras, då det ska ses över vad som kan an-
vändas framöver. Jag tror att mycket kan användas som vi redan har investe-
rat i men allt övrigt behövs renoveras eller rivas och byggas nytt. Kommu-
nen bör se sig om hur andra kommuner byggt eller renoverat sina ishallar. 
Här kan man tex se på Kristianstad ishall eller Östersund. Plats för ännu en 
isyta finns mot den grusplan som ligger bakom ishallen.  
 

En ny ishall bör vara konstruerad så att den kan användas året runt, både av 
föreningslivet men samtidigt som en mötesplats för tex konferenser eller 
andra sammankomster. 
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Jag yrkar på: 

- Att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att inventera vad 
som kan behållas vid renovering/nybygge. 

- Att Fritid- kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka kostnader 
det skulle innebära vid renovering respektive nybygge av ishall med 
två isytor. 

- Att Fritid- kulturförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med be-
rörda föreningar gå igenom vilket behov det finns för fortsatt verk-
samhet 

- Att Fritid- kulturförvaltningen återkommer till budgetberedningen 
2014 så de kan ta utredningen i beaktande.   

 

Yrkanden 
Framställan görs från Kommunfullmäktiges presidium att ärendet bordläggs. 

 
Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

________________ 

Exp: 

Roger Gardell  

Kommunledningsförvaltningen  
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