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§ 330 Dnr 2014-000001 101 

Justering av dagordningen 
 

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

Tillägg av ärende gällande anhållan om entledigande från uppdrag som andre vice 
ordförande i AB Ronnebyhus, Kjell GG Johansson (M) samt anhållan om 
entledigande från uppdrag som ledamot i AB Ronneby Helsobrunn, JanAnders 
Palmqvist (S). 

Punkt 14 i föredragningslistan gällande naturreservatet Garnanäs plockas bort från 
ärendelistan. 

Punkt 26 i föredragninslistan, Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och 
Miljöpartiet de Grönas förslag till budget ingår i punkt 25 Budget 2015. 

Under punkt 24 på dagordningen har på Valberedningens möte lämnats förslag på 
en ledamot och en ersättare till kommunförbundet Sydarkivera.  

    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen. 

________________ 
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§ 331 Dnr 2014-000580 867 

Utdelning av Ronneby kommuns Kulturstipendium 2014 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) delar ut kulturstipendi-
um för år 2014 till Jenny Carlsson och Kim Demåne som representeras av Susanne 
Demåne. 

Sammanfattning  
Ronneby kommuns kulturstipendium 2014 tilldelas konstnären Jenny Carlsson som 
i sin konst utgår från skogen i hembyn Ekeby nordost om Backaryd. I tjocka färg-
lager plöjs fåror som förvandlas till jord, lera och sten i abstrakta och expressiva 
målningar.  
 
Ronneby kommuns kulturstipendium 2014 tilldelas Kim Demåne, illustratör, måla-
re och skulptör som använder både digitala verktyg och traditionella penslar när 
han skapar vardagsbilder med inslag av sagomotiv i en fantasivärld där allt är möj-
ligt. 
    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera utdelningen av Kulturstipendium för år 
2014 till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Brorsdotter  
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§ 332 Dnr 2014-000002 101 

Allmänhetens frågestund 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktiges ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att inga 
frågor ställts.    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 333 Dnr 2014-000026 101  

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige, Gabriela Movileanu (S) 
 

Sammanfattning  
 Gabriela Movileanu (S) anhåller om entledigande från uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige.   
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Gabriela Movileanu (S) som ersättare i 
Kommunfullmäktige. Protokoll insändes till Länsstyrelsen för utseende av ny ersät-
tare i Kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Gabriela Movileanu 

Länsstyrelsen 

Personalenheten  

Ekonomienheten  

Annbritt Olsson  
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§ 334 Dnr 2014-000026 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som andre vice 
ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB, JanAnders 
Palmqvist (S), samt nyval 
 

Sammanfattning  
JanAnders Palmqvist (S) anhåller om entledigande från uppdrag som andre vice 
ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB.    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga JanAnders Palmqvist (S) från uppdrag som 
andre vice ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB. Till ny andre vice ordföran-
de i Ronneby Miljö & Teknik AB utses Christer Hallberg (S) och Kristina Rydén 
(S) utses till ny ledamot efter Christer Hallberg(S). 

________________ 

Exp: 

JanAnders Palmqvist   

Christer Hallberg 

Kristina Rydén 

Ronneby Miljö & Teknik AB  

Personalenheten  

Ekonomienheten  

Annbritt Olsson  
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§ 335 Dnr 2014.000026 101  

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i AB 
Ronneby Helsobrunn, JanAnders Palmqvist (S), samt nyval 
 

Sammanfattning  
JanAnders Palmqvist (S) anhåller om entledigande från uppdrag som ledamot i AB 
Ronneby Helsobrunn. 
  

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga JanAnders Palmqvist (S) från uppdrag som 
ledamot i AB Ronneby Helsobrunn. Till ny ledamot i AB Ronneby Helsobrunn 
utses Ola Robertsson (S). 

________________ 

Exp: 

JanAnders Palmqvist   

Ola Robertsson 

Personalenheten  

Ekonomienheten 

Annbritt Olsson  
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§ 336 Dnr 2014-0000026 101  

Anhållan om entledigande från uppdrag som andre vice 
ordförande i AB Ronnebyhus, Kjell GG Johansson (M), samt 
nyval 
 

Sammanfattning  
Kjell GG Johansson (M) anhåller om entledigande från uppdrag som andre vice 
ordförande i AB Ronnebyhus.    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Kjell GG Johansson från uppdrag som and-
re vice ordförande i AB Ronnebyhus. Till ny andre vice ordförande i AB 
Ronnebyhus utses JohanSandberg (M). 

________________ 

Exp: 

Kjell GG Johansson 

JohanSandberg 

AB Ronnebyhus 

Personalenheten 

Ekonomienheten 

Annbritt Olsson  
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§ 337 Dnr 2014-000578 109 

Anmälan av medborgarförslag från Max Villman om att 
utannonsera kommunens jaktarrende till kommuninvånarna 
Max Willman har lämnat in följande medborgarförslag gällande att utannonsera 
kommunens jaktarrende till kommuninvånarna. 

Sammanfattning  
-Säg upp alla jaktarrenden på kommunens mark från och med nästa säsong. Utan-
nonsera dessa jaktarrenden till kommuninvånarna, eventuellt till ett högre pris än 
60:-/ha. Skriv in som klausul till jaktarrendet att man som jakträttsarrendator måste 
verka för att en majoritet av jaktlagets medlemmar måste vara bosatta i kommunen 
eller åtminstone i länet. 
 
Bakgrund: 
Som inbiten jägare var en av de första åtgärderna innan flytten till Ronneby att kol-
la upp möjligheterna till jakt. Det visade sig svårt för att inte säga omöjligt att 
komma med i ett jaktlag eller arrendera egen jakträtt i kommunen. Samtidigt äger 
kommunen en hel del mark där man arrenderar 
ut jakt till en kostnad på 60:-/ha. Detta är en i sammanhanget väldigt låg kostnad 
då"marknadspriset" på dylika arrenden troligen ligger på i alla fall det dubbla, i 
vissa fall mer. Jag ställde frågan till kommunen om hur man går tillväga för att visa 
intresse för att arrendera mark för jakt. Svaret var att all mark är utarrenderad och 
att dessa arrenden löper på år efter år om inte arrendatorn frånsäger sig arrendet. 
Detta hände inte ofta och torde inte heller hända särskilt ofta p.g.a. det väldigt låga 
priset.  
 
Vidare visade det sig när jag ringde runt till vissa av dessa arrendatorer att minst en 
av dem inte ens var skriven i länet! Det fanns inte heller någon möjlighet att kom-
ma med i ett jaktlag. 
 
Kommunen kunde erbjuda att man 2 gånger per år jagade sjöfågel på kommunens 
öar om man var skriven i kommunen. Förstås en väldigt bra möjlighet som jag pla-
nerar att utnyttja men för den som verkligen vill jaga regelbundet och då gärna 
klövvilt som älg, rådjur och vildvsin är detta naturligtvis inget som duger. 
 
Jakt är idag en fritidssyssla som många skattar högt. Jag vet att Ronneby kommun 
har problem med att vara ett konkurrenskraftigt alternativ mott.ex. Karlskrona och 
Kalmar.  
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Samtidigt säger man sig från politikers håll vilja öka kommunens attraktionskraft. 
Vill man öka attraktiviteten i kommunen så skulle erbjudandet av jaktmöjligheter 
för människor i första hand skrivna i kommunen kunna vara en väldigt attraktiv väg 
för många som jag tror kommer bidra till att stärka upp kommunen med fler boende 
och därmed högre skatteinkomster. Dessutom går kommunen med stor sannolikhet 
miste om stora arrendepengar (via det för låga arrendepriset) som därmed istället 
måste tas upp via en av 
Sveriges högsta kommunalskatter. 
 
Mitt förslag är att man använder kommunens mark till att låta i första hand kom-
munens invånare nyttja marken mot en rimlig kostnad. Förutom detta skulle man 
kunna tänka sig att istället bjuda ut jakten till högstbjudande. Detta innebär troligen 
högsta intäkten men jag tror man vinner mer på att attrahera nya människor till 
kommunen.  
 
Som det är nu tar man ut ett underpris och erbjuder andra än i kommunen boende 
att arrendera till detta underpris. Den låga omsättningstakten på arrendena är posi-
tiv endast om nya jägare(från kommunen) hela tiden bjuds in att delta i jakten. 
 
Minst så borde man i alla fall avsluta arrenden där arrendatorerna inte är skrivna i 
kommunen eller ens i länet. 
 
Sammantaget är detta ett gratisförslag där kommunen ökar sin attraktivitet och tro-
ligen får in mer pengar.    
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Christer Leksell (SD). 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäkti-
ges presidium. 

________________ 

Exp: 

Max Willman 
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§ 338 Dnr 2014-000003 109 

Medborgarförslag 
Medborgarförslag från Cathryn Karlsson. 

 

Sammanfattning  
För att undvika olyckor bör det framöver beredas rid- och körvägar på 
cykelbanorna. Innan dessa är färdigställda skall ryttare och kuskar få framföra sina 
ekipage på cykel/gångvägar istället för att vara på vägen, om sådan finns. 

 

Kör- och ridvägar bör byggas runt Ronneby Horse Center, ,ed en bredd så de kan 
snörjöjas vid behov, de bör även grusas/hårdgöras så de håller i alla väder.      

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till Kommunfull-
mäktiges presidium. 

________________ 
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§ 339 Dnr 2014-000577 040 

Anmälan av interpellation ställd till Socialnämndens 
ordförande Kristina Valtersson (C) från 
kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) gällande 
Habiliteringsersättning 
Kommunfullmäktigledamot Peter Bowin (V) har lämnat in följande interpellation 
ställd till Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson (C) gällande Habilite-
ringsersättning. 

 

Sammanfattning  
Enligt beslut§ 162 2007-09-18 framhålls att Habiliteringsersättningen dels bör be-
hållas i den tidigare utformningen för både Dagligverksamhet och Sysselsättningen, 
dels bör justeras i samklang med Landstingsförbundens rekommendationer och 
utgå ifrån prisbasbeloppet. 
 
Eftersom det verkar som att ersättningen stått stilla på nivån sju kronor i timmen, 
och efter vad vi erfar borde varit ca 10 kronor i timmen idag undrar vi hur Social-
nämnden hanterar rekommendationen och hur budgetarbetet bedrivits enligt dåva-
rande Omsorgsnämndens beslut, numera Socialnämndens ansvarsområde.    

 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den11 december 2014. 
 
Kommunfullmäktigledamot Kristina Valtersson (C) lämnar följande svar på inter-
pellationen. 
 
Daglig verksamhet och Sysselsättning är en rättighet som kan beviljas som stödin-
sats, enligt lagen om LSS och kan vara gruppverksamhet i särskilda lokaler eller 
s.k. utflyttad verksamhet hos olika arbetsgivare. 
Syftet med stödinsatsen är att främja delaktigheten i samhället och bidra till den 
personliga utvecklingen 
Utbetalning av HAB- ersättning är inte lagstyrd, vilket innebär att det inte före-
kommer överallt. 
Frågan om statlig HAB-ersättning har diskuterats, men än så länge är det kommu-
nerna som har ansvaret. 
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Detta är inte någon optimal lösning då frivillighet råder och variationer förekom-
mer. 
Endast 84 % av landets kommuner betalar ut HAB-ersättning, vilket innebär att var 
5:e kommun INTE gör det. 
Ledamöterna i Socialnämnden blir emellanåt påminda om att inte allt inom nämn-
dens verksamhet är lagstyrt och HAB-ersättningen är en sådan. 
Vid nämndsmötet i september diskuterades frågan om utbetalning av HAB-
ersättning, i samband med genomlysning av icke lagstyrd verksamhet. En enig 
nämnd fattade beslut om att Ronneby kommun ska betala HAB-ersättning till bru-
kare på Daglig verksamhet och Sysselsättning. Motiveringen var att indragning av 
ekonomisk ersättning kan medföra bristande motivation, minskad närvaro och där-
med ökad social isolering.  
Interpellanten hänvisar till att nuvarande ersättningsnivå är oförändrad sedan 2007. 
Detta påstående är riktigt och vår kommun betalar 7 kr/tim, vilket kan jämföras 
med medelsumman i landets kommuner som är ca 6 kr/tim. 
Socialnämnden har inte diskuterat någon höjning av nuvarande HAB-ersättning, 
men med anledning av att frågan nu lyfts i KF, kan det vara lämpligt att låta nämn-
den åter göra en översyn och diskutera frågan. 
Det kan då vara lämpligt att utgå från prisbasbeloppet (år 2015/ 44 500 kr) och 
därmed automatiskt årligen få en avstämning. Det finns kommuner som hanterar 
ersättningen på detta sätt. 
Jag förordar att HAB-ersättningen ändras till 0,1 % av prisbasbeloppet (enligt skat-
teverkets rekommendationer). Därmed blir då ersättningen 7:50 kr/tim. 
Peter Bowin har väckt en viktig fråga och jag föreslår att Socialnämnden diskuterar 
en ev. revidering av HAB-ersättningen i Ronneby kommun, utifrån gällande pris-
basbelopp. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kommunfullmäktigeledamöterna Kristina Valtersson (C) och Pe-
ter Bowin (V).  

Peter Bowin tackar för svaret. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 

________________ 

Exp: Kristina Valtersson och Peter Bowin      
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§ 340 Dnr 2014-000004 101 

Interpellationer 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP)  konstaterar att inga 
interpellationer har kommit in.     

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 341 Dnr 2014-000005 101  

Frågor 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP)  konstaterar att inga 
frågor har kommit in.    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 342 Dnr 2014-000247 214 

Detaljplan Torkö 1:2 
Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 september 2014 (§ 149) att god-
känna detaljplanen för Torkö 1:2, 1:3 m.fl.  

Handlingar finns tillgängliga på länken http://www.ronneby.se/torko.  

Planförslaget innebär att exploateringsgraden ökas från 160 resp 200 kvm till 250 
kvm för samtliga fastigheter inom planområdet, fastigheten Torkö 1:15 får styckas i 
två delar, att ridhus får uppföras på Torkö 1:23 samt att del av gällande plan upphör 
att gälla för att underlätta en fastighetsreglering mellan 1:23 och 1:3    

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunfullmäktige antar detaljpla-
nen    

 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- komplettera stycket under rubriken ”Service” på s.19 med en sista mening 
om bilpendling och kollektivtrafik med buss. 

- genomgående uppdatera Skogsvårdsstyrelsen till sin nuvarande benämning 
Skogsstyrelsen. 

- efter ovanstående kompletteringar föreslå kommunfullmäktige anta detalj-
planen för Torkö 1:2, 1:3 enligt förslag från miljö och byggnadsnämnden. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 
finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för Torkö 1:2, 1:3 enligt förslag 
från Miljö och byggnadsnämnden. 
________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 343 Dnr 2014-000509 179 

Hemställan om beslut om taxor för 2015 enligt Lag om 
skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva 
varor 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande besluts-
förslag: 

 

Sammanfattning  
Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer att Karlskrona respektive Ronneby 
kommun beslutar om 2015 års taxor för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor 
samt tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor.    

 
Bedömning 
 Avgift för tillsyn (Lag om skydd mot olyckor, LSO) 

 

Enligt direktionens förslag höjs grundavgiften samt timtaxan med 3 % till 1118 kr 
respektive 558 kr. 

Avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor  

Dessa avgifter följer Sveriges kommuner och landstings tabell. Inga förändringar 
förslås i taxan som redovisas i bilaga.

 

      

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att fö-
reslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen grundavgift och timtaxa för tillsyn 
enligt LSO under år 2015 samt föreslagna taxor för tillstånd för brandfarliga och 
explosiva varor enligt LBE    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kom-
munfullmäktige att anta föreslagen grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt LSO 
under år 2015 samt föreslagna taxor för tillstånd för brandfarliga och explosiva 
varor enligt LBE. 
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Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag. 

 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen grundavgift och timtaxa för tillsyn 
enligt LSO under år 2015 samt föreslagna taxor för tillstånd för brandfarliga och 
explosiva varor enligt LBE. 

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingssekretariatet 
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§ 344 Dnr 2014-000460 049 

Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag 
Socialnämnden § 104/2014 

Sammanfattning  
Socialnämndens prognos för 2014 visar på ett underskott om 10 079 tkr. Anmäl-
ningar/ansökningar gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa har ökat 
markant. Barn/ungdomar i behov av vård är fortfarande högt. Antalet personer i 
behov av personlig assistans har ökat. Kostnadsökningen avser personer med LSS-
beslut dvs SFB-ersättning utgår ej. Intäkter från Migrationsverket är i dagsläget 
osäkra.  

 

Socialnämnden har behov att äska om ett tilläggsanslag om 10 079 tkr       

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

- inte bevilja äskandet om tilläggsanslag. 

- notera budgetavvikelsen för socialnämnden. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kristina Valtersson (C). 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag. 

 

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

- inte bevilja äskandet om tilläggsanslag 

- notera budgetavvikelsen för Socialnämnden. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 
Ekonomienheten  
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§ 345 Dnr 2013-000308 109 

Medborgarförslag från Silvia Husar om 
hastighetsbegränsning till 30 km på Kallingevägen,sträckan 
Willys - Wesleys kiosk 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande besluts-
förslag: 

 

Sammanfattning  
Silvia Husar föreslår i ett medborgarförslag att hastigheten sätts till 30 km/tim på 
sträckan Willys till Wesleys kiosk och att det sätts upp fartkameror på sträckan. 
Hon framför att sträckan är hårt trafikerad och att hastighetsgränsen sällan följs. 
Barn tar sig på egen hand till och från Fredriksbergsskolan men även vuxna berörs 
när trafikanterna inte följer lagen.        

 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen har haft medborgarförslaget på remiss. Projektledare Sattar 
Zad yttrar bl a följande: ”Enligt trafikmätningen som gjordes mellan Hultaleden 
och Emaljvägen i april 2014 var det 85 % av fordonen som körde upp till 40 km/h. 

Den nämnda sträckan i förslaget har en god standard och en separerad GC-bana 
med flera markerade övergångsställen. 

 

Frågan om fartkamera ställdes till Trafikverket och som svar fick vi veta att de kri-
terierna som krävs för att sätta upp en fartkamera uppfylls inte. De kriterier som 
skall uppfyllas är att:  
- det ska vara vägar med ÅDT över 4000 och 
- är skyltade 70 km/h och uppåt 

Behov av fartkamera och placeringen beslutas nationellt av Trafikverket och Poli-
sen. Varje fartkamera kostar ca 1 Mkr i uppsättning och sedan tillkommer under-
håll.     

 

Vägen passeras av drygt 8000 fordon per dygn men hastigheten är inte 70 km/h 
eller högre.” 
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Zad påpekar också att bevakningen av överträdelsen av hastigheten är en polisiär 
uppgift. 

 

Tekniska förvaltningens förslag är att medborgarförslaget avslås    

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att fö-
reslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget    

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäk-
tige att avslå medborgarförslaget.   

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag. 

 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.   

________________ 

Exp: 

Silvia Husar 
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§ 346 Dnr 2013-000079 109 

Medborgarförslag från Hörselskadades förening genom Stig 
Martinsson om att utöka parkeringstiden från 2 till 3 timmar 
vid Kulturcentrum 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande besluts-
förslag: 

 

Sammanfattning  
I ett medborgarförslag föreslår en medlem av Hörselskadades förening att parker-
ingstiden vid Kulturcentrum utökas från 2 timmar till 3 timmar. Kommunstyrelsens 
au återremitterade ärendet 2013-04-22    

 

Bedömning 
Projektledare Sattar Zad, Tekniska förvaltningen gjorde då följande bedömning:  

”Det finns flera p-ytor som är i anslutning till Kulturcentrum. Dessa långtidsparker-
ingar finns runt omkring Bergslagen och Kulturcentrum: 

P- Kulturcentrum, längs med Kallingevägen 24 timmar 
P-platser vid brandstationen, längs med Kallingevägen 10 timmar 
P-platser på Kyrkogatan 4 timmar 
P-platser vid Mor Oliviagården 10 timmar 
  
2 timmars parkering tillhandahålls av kunder till Bergslagskrogen, Willys och cent-
rum som har en stor omsättning av bilar.    
Att öka p-tiden på vissa p-platser med längre tid än 2 timmar närmast Kulturcent-
rum ger inga garantier att de platserna är lediga när HRF har sammanträde eller 
turister är på besök.  
 
Generellt gäller också att rörelsehindrade med tillstånd får parkera upp till 3 timmar 
även på vanliga p-platser som är 2 timmars parkering.” 

 

Tekniska förvaltningen har nu kompletterat sitt yttrande med att idag finns det yt-
terligare p-platser (utökad till 21platser) i anslutning till Kulturcentrum, vid brand-
stationen, som är en långtidsparkering, 10 timmar, så dessa platser borde tillgodose 
behovet för de som deltar i sammanträdet. 
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En annan lösning för att göra det lättare för deltagarna är att flytta sammanträdesti-
den (delvis) till efter kl:18.00 då finns det inget behov att gå och ändra på p-skivan. 

 

Tekniska förvaltningens förslag är att medborgarförslaget avslås. 
 

Mot bakgrund av att det efter att medborgarförslaget inkom har tillkommit parker-
ingsplatser med 10 timmarsparkering föreslås att medborgarslaget kan anses vara 
besvarat    

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att fö-
reslå Kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat    

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgar-
förslaget vara besvarat. 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag. 

 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget vara besvarat med ovanstå-
ende redogörelse.  

_______________ 

Exp: 

Hörselskadades Förening       
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§ 347 Dnr 2013-000441 109 

Medborgarförslag från Bengt-Göran Svensson om att 
parkeringstiderna i Ronneby revideras 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande besluts-
förslag: 

 

Sammanfattning  
Bengt Göran Svensson har inkommit med ett medborgarförslag avseende 
revidering av parkeringstiderna i Ronneby. 
 

Förslaget berör p-platserna vid Willys och Kulturcentrum. 
Vederbörande tycker att två timmars parkering inte räcker till för de som besöker 
Kulturcentrum och Kyrkan. 

 

Bedömning 
Parkeringstiderna i de nämnda platserna är 2 timmarsparkering  

 

Förslag till beslut 
Tekniska Förvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag skall avslås.   . 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförsla-
get. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag. 

 

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

________________ 

Exp: 

Bengt-Göran Svensson 
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§ 348 Dnr 2012-000448 109 

Medborgarförslag från Nils-Olof Olofsson med flera 
angående kommunalt övertagande av drift och ansvar för 
Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gränsen mellan 
fastigheterna Saxemara 1:16 och 1:82 
 

Gatuchefen Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag: 
 

Sammanfattning  
Önskemål har inkommit genom medborgarförslag och skrivelse från Saxemara 
södra vägsamfällighet, att kommunen ska ta över ansvaret för Skärgårdsvägen från 
Vierydsvägen till gräns mellan Saxemara 1:16 och 1:82.  
 

Skärgårdsvägens första del, från Vierydsvägen och ca 380 m söderut omfattas se-
dan 1980 av en stadsplan där kommunen är huvudman för allmän platsmark. Reste-
rande del av Skärgårdsvägen fram till gräns mellan Saxemara 1:16 och 1:82 saknar 
antingen detaljplan eller omfattas av detaljplan där kommunen inte är huvudman 
för allmän platsmark. Saxemara södra vägsamfällighet har historiskt sett tagit an-
svar för drift och underhåll på hela sträckan och erhållit kommunalt och statligt 
bidrag därför. Fr.o.m. 2014-01-01 ansvarar Kommunen för drift och underhåll av 
den del av Skärgårdsvägen som är inom stadsplanelagt område. Vägsamfälligheten 
ansvarar för resterande del av Skärgårdsvägen fram till gräns mellan Saxemara 
1:16 och 1:82.  Vägsamfälligheten har en lantmäteriförrättning från 1950 som idag 
inte är aktuell p.g.a. den Stadsplan som upprättades 1980 och att ägaförhållanden 
har förändrats. 
 

2014-03-04 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till Tekniska för-
valtningen med uppdraget att arbeta med inriktning mot att Kommunen övertar 
väghållningen på hela Skärgårdsvägen, från Vierydsvägen till gräns mellan fastig-
het Saxemara 1:16 och 1:82. Vägsamfälligheten bekostar erforderlig lantmäteriför-
rättning och vägsamfällighetens återstående penningmedel efter reglering av skul-
der överförs till kommunen.      
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Bedömning 
Gatu- och Parkenheten har tillsammans med Saxemara Södra vägsamfällighets 
styrelse tagit fram ett förslag på avtal avseende drift och underhåll av Skärgårdsvä-
gen fram till gräns mellan Saxemara 1:16 och 1:82. 
 

Avtalet (se bilaga 1) innebär att Ronneby kommun fr.o.m. 2015-01-01 ansvarar för 
utförande och kostnader av normalt drift och underhåll enl. kommunal standard av 
väg med tillhörande vägområde. I ansvaret ligger t.ex. underhållsbeläggningar, 
lagningar, slåtter, dikesrensningar, snöröjning, halkbekämpning samt vägutrust-
ning.  

För att överta detta ansvar från Vägsamfällighet kräver Kommunen att Vägsamfäl-
lighetens kvarstående ekonomiska medel om 250 000 kr inkl. moms överförs till 
Kommunen vid tecknandet av detta avtal och att ytterligare ca 15 000 kr inkl. 
moms överförs när vägsamfällighetens skulder för 2014 har reglerats. Kommunen 
ansvarar för att investera dessa medel på Skärgårdsvägen inom en femårsperiod 
från avtalets tecknande. Vid en eventuell uppsägning av avtalet ska kommunen 
återbetala ej investerade medel till vägsamfälligheten. Vägsamfälligheten har inga 
kostnadsanspråk på Kommunen fram till detta avtals tecknande. Kommunen skall 
årligen genom bidrag, bekosta en ansvarsförsäkring för styrelsen i vägsamfällighe-
ten. Kommunen åtar sig det juridiska ansvaret för väghållningen och trafiksäkerhe-
ten samt svarar för eventuella skador som kan uppkomma till följd härav. 
 

Vid beräkning av vad det kostar för kommunen att ansvara för drift- och underhåll 
av denna typ av väg har Gatu- och Parkenheten kommit fram till 13 kr/m2 och år. 
Detta skulle innebära en kostnad på ca 31 000 kr/år. Då det föreslagna avtalet för-
utsätter att Vägsamfälligheten för över sina återstående medel (ca 265 000 kr) så 
kommer detta finansiera delar av det normala drift- och underhåll som är på denna 
typ av väg. Vid ett kommunalt övertagande kommer en underhållsbeläggning att 
utföras och finansieras med dessa medel. Den uppskattade kostnaden för Kommu-
nen att ansvara för drift- och underhåll uppgår därför till 24 tkr/år    

 

Förslag till beslut 
Alt 1. Kommunen övertar drift och underhåll på resterande del av Skärgårdsvägen, 
från södra gränsen av Stadsplanelagt område till gräns mellan fastighet Saxemara 
1:16 och 1:82 enl. överenskommet avtal (se bilaga 1). Gatu- och Parkenheten erhål-
ler ett ökat anslag på 24 tkr/år till drift och underhåll.  
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Alt 2. Kommunen övertar inte drift och underhåll på resterande del av Skärgårds-
vägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till gräns mellan fastighet Sax-
emara 1:16 och 1:82. Saxemara södra vägsamfällighet behåller ansvaret för denna 
del och kommunen fortsätter att vara andelsägare i vägsamfälligheten. Vägsamfäl-
ligheten kommer att erhålla ett kommunalt utfartsbidrag på ca 2000 kr/år och har 
även möjlighet att söka extra bidrag p.g.a. att kommunen har badplats och camping 
i anslutning till Skärgårdsvägen.    
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- Ronneby kommun övertar drift och underhåll på resterande del av Skär-
gårdsvägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till gräns mellan 
fastighet Saxemara 1:16 och 1:82 enl. överenskommet avtal. 

- Gatu- och parkenheten hanterar kostnaden inom befintlig ram. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag. 

 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Ronneby kommun övertar drift och underhåll på resterande del av Skär-
gårdsvägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till gräns mellan 
fastighet Saxemara 1:16 och 1:82 enl. överenskommet avtal. 

- Gatu- och parkenheten hanterar kostnaden inom befintlig ram. 

________________ 

Exp: Nils-Olof Olofsson, Tekniska förvaltningen       
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§ 349 Dnr 2014-000187 219 

Medborgarförslag angående belysning Brunnsvallsparken 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande besluts-
förslag: 

 

Sammanfattning  
Mia Österhof föreslår i ett medborgarförslag att grönområdet mellan Brunnsvallen 
och Övre Brunnsvägen förses med belysning. Hon skriver att där passerar/vistas 
massor av människor på kvällstid – rastar sina hundar, löptränar eller bara passerar 
till och från sporthallen/Brunnsvallen. En belysning skulle se trevligt ut med fram-
förallt ökar det tryggheten    

Bedömning 
Det aktuella området kallas av förslagsställaren Brunnsvallsparken. Tekniska för-
valtningen, som har haft medborgarförslaget på remiss, kallar området Knut 
Hahnsparken. Tekniska förvaltningen har lämnat följande yttrande: 

”Parker och grönska är uppskattade inslag i stadsmiljön. Ljussättning av stadens 
parker handlar till stor del om trygghet, tillgänglighet och gestaltning. Med rätt 
ljussättning kan parkerna nyttjas mer och bidra till en meningsfull stadsmiljö dyg-
net runt. Aktuell park innehåller gångstråk som nyttjas av t.ex. motionärer, hund-
ägare och andra som helt enkelt går eller cyklar denna väg när de ska passera om-
rådet. Om parken ska belysas bör man sträva efter att åstadkomma en nyanserad 
helhetsbelysning. Genom att låta ljuset falla både på gångvägar och på omgivande 
träd och buskar skapas en mjukare övergång mellan ljus och mörker. Ögat bländas 
inte, mörkerseendet bevaras, parken blir lättare att överblicka och upplevs som en 
trygg miljö.  

 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget är befogat och att en belysning 
av denna park har ett stort allmänintresse. Gatu- och Parkenheten har ett årligt an-
slag om 150 tkr till nyinvestering i gatubelysning. 2014 är 275 tkr avsatta och enl. 
beslut i Kommunstyrelsen ska Gatu- och Parkenheten ta fram en prioriteringslista 
av de inkomna önskemålen på ny belysning för beslut i Kommunstyrelsens arbets-
utskott. Kostnaden för att belysa Knut Hahnsparken bedöms till ca 200 tkr och 
driftkostnaden till ca 4500 kr/år.” 

 

Förvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag tas med i prioriteringslista för 
ny gatubelysning som ska beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott    
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att fö-
reslå Kommunfullmäktige att besluta att belysning av grönområdet mellan Knut 
Hahnsgatan och Brunnsvallen tas med i den prioriteringslista för ny gatubelysning 
som ska beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott och att medborgarförslaget 
därmed anses besvarat   

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- belysning av grönområdet mellan Knut Hahnsgatan och Brunnsvallen tas 
med i den prioriteringslista för ny gatubelysning som ska beslutas av kom-
munstyrelsens arbetsutskott och om ny belysning uppförs se till att andra 
åtgärder också ses över för att göra parken tryggare, till exempelvis röja.  

- med ovanstående bifalla medborgarförslaget. 

-  

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till Kom-
munstyrelsens förslag. 

 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- belysning av grönområdet mellan Knut Hahnsgatan och Brunnsvallen tas 
med i den prioriteringslista för ny gatubelysning som ska beslutas av Kom-
munstyrelsens arbetsutskott och om ny belysning uppförs se till att andra 
åtgärder också ses över för att göra parken tryggare, till exempelvis röja.  

- med ovanstående bifalla medborgarförslaget. 
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Jäv 
Kommunfullmäktigledamot Stefan Österhov (S) anmäler jäv och deltar inte i beslu-
tet. 

________________ 

Exp: 

Mia Österhof 
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§ 350 Dnr 2014-000510 100 

Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 
Personalchef Jonas Jönsson föredrar ärendet. 
 

Sammanfattning  
 Ledamöterna får redovisning gällande tidigare frågeställningar om försäkrings-
skydd, pensionsavsättning och omställningsarbete.   

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta den nya författ-
ningssamlingen, Ekonomiska förmåner till förtroendevalda enligt förslag. 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), 
Kommunfullmäktigeledamöterna Malin Norfall (S), Roger Fredriksson (M), Sune 
Håkansson (RP), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Kristina Val-
tersson (C), Peter Bowin (V), Lennarth Förberg (M) och Birgitta Lagerlund (M). 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 

Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) yrkar avslag på punkt 5, sidan 16 i 
författningssamlingen gällande av ordförande i Kommunstyrelsen tillsatt beredning 
för personalfrågor samt uppdragsgraden 40 % av grundarvodet för Kommunstyrel-
sens arbetsutskotts sammanträden. 

Tommy Andersson (S) med stöd från Peter Bowin (V) yrkar på återremiss på punkt 
5, sidan 16 i författningssamlingen, i övrigt, bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
yrkande gällande återremiss, vad gäller punkt 5, sidan 16 och finner att Kommun-
fullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 
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Omröstningsresultat 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till Tommy Andersson (S) förslag  

Nej-röst för avslag till Tommy Andersson (S) förslag. 

 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga B, tjugotvå (22) 
ja-röster, tjugosju (27) nej-röster vilket innebär att Kommunfullmäktige beslutat 
återremittera ärendet vad gäller punkt 5, sidan 16.  
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet avseende punkt 5, sidan 16.  
Ärendet tas upp på Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 22 december 
2014. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige   
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§ 351 Dnr 2014-000532 003 

Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och 
organisation 
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  
Inför den nya mandatperioden, som inleds den 1 januari 2015, förslås följande för-
ändringar i kommunstyrelsens arbetsformer och organisation. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (arbetsutskottet) utökas från sex till sju ledamöter. 
Utskottet ska inte ha några ersättare.  

Kommunstyrelsens personalutskott (personalutskottet) tas bort. Arbetsutskottet 
övertar de beslutande uppgifter som idag ankommer på personalutskottet. 

En beredning för personalfrågor inrättas med uppgift att bereda ärenden som kom-
munstyrelsen, och efter delegation arbetsutskottet, ansvarar för i egenskap av 
kommunens personalmyndighet och som idag hanteras av personalutskottet. Kom-
munstyrelsen avgör hur beredningen ska organiseras och arbeta.  

Ordförande i beredningen för personalfrågor ges en s.k. insynsplats i arbetsutskot-
tet, dvs. närvaro- och yttranderätt vid utskottets sammanträden samt rätt att få sin 
mening antecknad i sammanträdesprotokollet. 

Sammanträde med nämndberedningar berättigar förtroendevald till ersättning på de 
villkor som anges i kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtro-
endevalda. 

 Uppdraget som ordförande i beredningen för personalfrågor, inkluderat närvaro 
vid arbetsutskottets sammanträden, berättigar till ett årsarvode om 40 procent av 
grundarvodet. 

Kommunjuristen ges i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna att inrätta ett 
tekniskt utskott till kommunstyrelsen. 

 

Former för beslut 

Förändringar i kommunstyrelsens och arbetsutskottets respektive organisation samt 
närvaro- och yttranderätt i arbetsutskottet för ordförande för av kommunstyrelsen 
inrättad beredning, beslutas av kommunfullmäktige genom ändring i reglementet 
för kommunstyrelsen. 
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Beslut om rätt till ersättning för sammanträden med nämndberedningar samt 
årsarvode vid uppdrag som ordförande för av kommunstyrelsen inrättad beredning 
fattas av kommunfullmäktige genom ändring i kommunens bestämmelser om eko-
nomiska förmåner till förtroendevalda. 

 

Delegation av beslutanderätt i personalfrågor till arbetsutskottet beslutas av kom-
munstyrelsen genom ändring i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 

Inrättande av en beredning för personalfrågor inklusive beskrivning av uppgifter, 
organisation och arbetsformer beslutas av kommunstyrelsen i särskilt beslut. 
Kommunstyrelsen beslutar också om utredning avseende inrättande av ett tekniskt 
utskott.  

 
Bedömning 
Undertecknad har fått i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna att göra 
vissa förändringar i kommunstyrelsens arbetsformer och organisation. Uppdraget 
omfattar följande förändringar 

- Arbetsutskottet utökas från sex till sju ledamöter. Utskottet ska inte ha några er-
sättare.  

- Personalutskottet slopas.  Arbetsutskottet övertar de beslutande uppgifter som 
idag ankommer på personalutskottet. 

- En beredning för personalfrågor inrättas med uppgift att bereda ärenden som 
kommunstyrelsen, och efter delegation arbetsutskottet, beslutar om i egenskap av 
kommunens personalmyndighet och som idag hanteras av personalutskottet.  

- Ordföranden i beredningen för personalfrågor ges en s.k. insynsplats vid arbetsut-
skottets sammanträden. Syftet med sådan insynsplats är såväl verksamhetsmässig 
som politisk och ska innebära en generell rätt att yttra sig vid utskottets samman-
träden. 

- Uppdraget som ordförande i beredningen för personalfrågor inkluderat närvaro 
vid arbetsutskottets sammanträden ska vara ersättningsberättigat. Övriga ledamöter 
i beredningen ska vara ersättningsberättigade på samma sätt som för andra uppdrag 
i egenskap av förtroendevald. 

- Ett tekniskt utskott inrättas med samma organisation och sammansättning som 
arbetsutskottet. Det tekniska utskottet ska vara beredande och, efter delegation, 
beslutande organ för den verksamhet som bedrivs av tekniska förvaltningen. Be-
slutsdelegationen till utskottet ska om möjligt omfatta utfärdande av föreskrifter 
inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde. 
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Kommunallagens bestämmelser 

Enligt 6 kap. 20 § kommunallagen (1991:900), KL, får fullmäktige bestämma att 
en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om 
utskott, får nämnden själv bestämma att utskott skall finnas. 

Av 6 kap. 21 § samma lag jämfört med 33 § samma kapitel framgår att en nämnd 
får delegera sin beslutanderätt till ett utskott. Ett utskott kan också ha till uppgift att 
bereda nämndens ärenden.  

I samma bestämmelse anges att en nämnd i övrigt får tillsätta de nämndberedningar 
som behövs. 

Regeringen har i KL:s förarbeten (prop. 1990/91:117 s. 94 f och s. 200) uttalat att 
regeln om nämndberedningar gör klart att nämnderna har full frihet att avgöra om 
och i så fall vilka former som deras ärenden ska beredas. 

I lagkommentar till bestämmelsen om nämndberedningar anges att en beredning 
kan sammansättas fritt av både förtroendevalda och anställda (Dahlman, Kommu-
nallagen med kommentarer och praxis, 2011). 

Enligt 4 kap. 23 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens sammanträden och del-
ta i överläggningarna men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den förtro-
endevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Bestämmelserna i 4 kap. är även tillämpliga när någon fullgör uppdrag i ett utskott 
inom en nämnd, prop. s. 164. 

Föreskrifterna i 23 § är avsedda att tillgodose de förtroendevaldas intresse av in-
formation och omfattar alla förtroendevalda. Fullmäktige kan reglera närvarorätten 
i ett reglemente eller genom ett särskilt beslut för ett enskilt fall. En begränsning 
kan göras så att den förtroendevalde bara får närvarorätt. Fullmäktige avgör också 
hur länge närvarorätten skall gälla, vilken eller vilka nämnder den skall avse och 
om den skall begränsas till vissa ärenden eller grupper av ärenden. En förtroende-
vald som har fått närvarorätt i en nämnd som han inte tillhör torde vara underkastad 
samma tystnadsplikt som gäller för övriga ledamöter och ersättare, prop. s. 172. 

Även en nämnd får enligt 6 kap. 19 § kalla bl. a. en förtroendevald att närvara vid 
ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som kallats till 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 

 

Beträffande förtroendevalds rätt till ersättning finns övergripande bestämmelser i 4 
kap. 12-15 a §§.  
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Där anges bl. a. att förtroendevalda, som inte fullgör uppdrag på heltid eller bety-
dande del av heltid, har rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. 
Vidare får fullmäktige besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få ersätt-
ning bl. a. i form av arvode för det arbete som är förenat med uppdraget, pension 
samt andra ekonomiska förmåner. Om fullmäktige beslutar att arvode ska utbetalas, 
ska arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 

 

Ronneby kommuns författningar 
Enligt 6 kap. 20 § reglementet för kommunstyrelsen (antagen KF § 333/2010, gäll-
er från 1 januari 2011) ska det inom kommunstyrelsen finnas ett arbetsutskott och 
ett personalutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sex ledamöter och tre ersättare. 
Personalutskottet består av arbetsutskottets ordinarie ledamöter. Enligt 6 kap. 21 § 
får ersättare i utskott närvara vid sammanträden och äger rätt att yttra sig.  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunfullmäktige vid valet be-
stämda ordningen. Avgår en ledamot eller ersättare ska fyllnadsval snarast förrät-
tas. 

Av 1 kap. 1 § kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroende-
valda (KF § 287/2014, gäller från den 1 januari 2014) följer, i fråga om förtroende-
valda som ej erhåller årsarvode eller begränsat årsarvode, att förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt, på de villkor som anges i bestämmelserna har rätt till ersätt-
ning för bl. a. sammanträde med nämndutskott och presidieträffar. I bestämmelser-
na anges inte om uppdrag i nämndberedningar är ersättningsberättigade. Enligt 1 
kap. 6 § inkluderar arvode, som utgår till förtroendevalda som vare sig är årsarvo-
derade eller har begränsat arvode, tid för inläsning av handlingar och andra sam-
manträdesförberedelser. För förtroendevalda som erhåller årsarvode eller begränsat 
årsarvode, utgör arvode ersättning för bl. a. att förbereda ärenden och sammanträ-
den, 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 §.  

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller viss del av heltid har rätt till 
årsarvode eller begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga, 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ersättningsbestämmelserna. Bilagan till er-
sättningsbestämmelserna innehåller ingen uppgift om uppdrag i nämndberedning 
som berättigar till årsarvode eller begränsat årsarvode. 

 

I kommunstyrelsens delegationsordning (KS beslut 5 mars 2013 § 77, gäller från 
och med den 1 april 2013) har följande ärenden och ärendegrupper delegerats till 
personalutskottet. 
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2  Personalärenden 

Lag- och avtalsfrågor samt förhandling 

2.1 Besluta om föreskrifter och anvisningar i frågor som gäller förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess personal. 

2.2 Besluta om stridsåtgärd. 

2.3 Besluta om lönestruktur och lönerelationer mellan yrkesgrupper. 

2.4 Besluta om löneutrymmen vid löne-översynsförhandlingar och besluta om 
övergripande fördelning. 

2.5 Besluta om särskild ålderspension före 65 års ålder för annan arbetstagare än 
arbetstagare vid räddningstjänsten och i övrigt besluta om avvikelse från pensions-
avtalets huvudregler.  

 

Personalrekrytering 

2.11 Förhandling, ställningstagande och beslut om anställning av förvaltningschef. 

 

Anställnings- och lönevillkor 

2.13 Förvaltningschef 

 

Avveckling av personal 

2.20 Beslut om utbetalning av vederlag eller liknande lösning för anställd i sam-
band med avslut på anställning över tio (10) månadslöner eller på annat sätt samt 
när uppgörelsen är av särskild betydelse. 

 

 

 

Bedömning 

Det står kommunen fritt att inrätta de utskott som man anser behövs i en nämnd. De 
utskott som inrättats i kommunstyrelsen har beslutats av kommunfullmäktige. Det 
är därför fullmäktige som också beslutar om ändringar i antalet utskott, dess orga-
nisation m.m. 

Om det beslutas att arbetsutskottet inte ska ha några ersättare, behöver bestämmel-
serna i reglementet för kommunstyrelsen som avser ersättare i utskott tas bort. 
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Förtroendevald kan ges närvaro- och yttranderätt i en nämnd eller ett utskott. När-
varorätt som beslutas av fullmäktige kan även inkludera rätt att få sin mening an-
tecknad i protokollet. Som framgår av förarbetena till KL, är syftet med närvarorät-
ten att tillgodose de förtroendevaldas intresse av information. Nu aktuellt förslag 
om insynsplats i arbetsutskottet är avsett att ge ordföranden i nämndberedningen 
omfattande möjligheter till såväl insyn som yttranderätt, både i verksamhetsrelate-
rade ärenden och i frågor av politisk art. I sådant fall bör det vara fullmäktige som 
beslutar om inrättande av sådan plats. Beslutet fattas lämpligen genom beslut om 
ändring i reglementet för kommunstyrelsen. Det ska påpekas att förtroendevald 
som ges närvarorätt i form av insynsplats omfattas av eventuell sekretess som kan 
gälla för uppgifter i nämndens verksamhet. 

Förtroendevalds närvarorätt vid utskottssammanträden utgör ett uppdrag som enligt 
kommunens ersättningsbestämmelser är ersättningsberättigat. Ersättning utgår en-
ligt bestämmelserna även för presidieträffar vilka bl. a. torde ha en beredande funk-
tion. Däremot saknas bestämmelser om ersättning vid uppdrag i andra nämndbe-
redningar. Sammanträdesarvode ska bl. a. inkludera tid för förberedelse men det är 
tveksamt om det omfattar uppdrag i nämndberedningar. För att ersättningsreglerna 
ska tillämpas enhetligt bör sammanträden med nämndberedningar uttryckligen an-
ges som ett ersättningsgrundande uppdrag. Bedöms uppdraget som så omfattande 
att årsarvode eller begränsat årsarvode bör utgå, ska fullmäktige besluta om att 
uppdraget i skälig utsträckning ska berättiga till sådant arvode. Vid arvodering av 
nämndberednings-ledamot ska principen om lika arvode för lika uppdrag beaktas, 
dvs. alla beredningsuppdrag ska arvoderas på lika grunder, oavsett för vilken 
nämnd eller i vilket beredningsorgan uppdraget utförs. 

Slopas personalutskottet återgår beslutanderätten i ärenden som utskottet beslutat 
på delegation till kommunstyrelsen. För att arbetsutskottet ska kunna utföra de be-
slutande uppgifter som ankommit på personalutskottet krävs att kommunstyrelsen 
fattar ett nytt delegationsbeslut för uppgifterna i fråga. 

Kommunstyrelsen äger besluta om att inrätta en beredning för personalfrågor samt 
bestämma om beredningens uppgifter, organisation och arbetsformer. Beredningen 
kan inte ges beslutande uppgifter. Styrelsen bör besluta om antalet ledamöter, utse 
ordförande och övriga ledamöter (förtroendevalda eller anställda av kommunen), 
mandattider, sammanträdesformer etc. För att beredningens ordförande ska kunna 
ta insynsplatsen i arbetsutskottet i anspråk krävs att denne är förtroendevald. 

Beträffande förslaget om inrättande av ett tekniskt utskott, har möjlighet till och 
behov av ändringar i kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning inte 
hunnit utredas. Det föreslås att kommunjuristen får i uppdrag att snarast ta fram 
sådant underlag. 
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Ikraftträdande m.m. 

Ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen och i kommunens bestämmelser 
om ekonomiska förmåner till förtroendevalda föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015, dvs. samma dag som den för den nya mandatperioden utsedda kommunsty-
relsen tillträder. 

De ändringar m.m. som det ankommer på kommunstyrelsen att besluta om, bör 
beslutas efter det att kommunfullmäktige antagit föreslagna ändringar i reglemente 
och i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Ändringarna i 
delegationsordningen bör träda i kraft tidigast den dag då kommunfullmäktiges 
beslut om ändringar i reglemente m.m. träder i kraft. Övriga beslut kan verkställas 
den dag styrelsen beslutar    

Bedömning 
 Det står kommunen fritt att inrätta de utskott som man anser behövs i en nämnd. 
De utskott som inrättats i kommunstyrelsen har beslutats av kommunfullmäktige. 
Det är därför fullmäktige som också beslutar om ändringar i antalet utskott, dess 
organisation m.m. 

Om det beslutas att arbetsutskottet inte ska ha några ersättare, behöver bestämmel-
serna i reglementet för kommunstyrelsen som avser ersättare i utskott tas bort. 

Förtroendevald kan ges närvaro- och yttranderätt i en nämnd eller ett utskott. När-
varorätt som beslutas av fullmäktige kan även inkludera rätt att få sin mening an-
tecknad i protokollet. Som framgår av förarbetena till KL, är syftet med närvarorät-
ten att tillgodose de förtroendevaldas intresse av information. Nu aktuellt förslag 
om insynsplats i arbetsutskottet är avsett att ge ordföranden i nämndberedningen 
omfattande möjligheter till såväl insyn som yttranderätt, både i verksamhetsrelate-
rade ärenden och i frågor av politisk art. I sådant fall bör det vara fullmäktige som 
beslutar om inrättande av sådan plats. Beslutet fattas lämpligen genom beslut om 
ändring i reglementet för kommunstyrelsen. Det ska påpekas att förtroendevald 
som ges närvarorätt i form av insynsplats omfattas av eventuell sekretess som kan 
gälla för uppgifter i nämndens verksamhet. 

Förtroendevalds närvarorätt vid utskottssammanträden utgör ett uppdrag som enligt 
kommunens ersättningsbestämmelser är ersättningsberättigat. Ersättning utgår en-
ligt bestämmelserna även för presidieträffar vilka bl. a. torde ha en beredande funk-
tion. Däremot saknas bestämmelser om ersättning vid uppdrag i andra nämndbe-
redningar. Sammanträdesarvode ska bl. a. inkludera tid för förberedelse men det är 
tveksamt om det omfattar uppdrag i nämndberedningar. För att ersättningsreglerna 
ska tillämpas enhetligt bör sammanträden med nämndberedningar uttryckligen an-
ges som ett ersättningsgrundande uppdrag. Bedöms uppdraget som så omfattande 
att årsarvode eller begränsat årsarvode bör utgå, ska fullmäktige besluta om att 
uppdraget i skälig utsträckning ska berättiga till sådant arvode.  
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Vid arvodering av nämndberednings-ledamot ska principen om lika arvode för lika 
uppdrag beaktas, dvs. alla beredningsuppdrag ska arvoderas på lika grunder, oav-
sett för vilken nämnd eller i vilket beredningsorgan uppdraget utförs. 

Slopas personalutskottet återgår beslutanderätten i ärenden som utskottet beslutat 
på delegation till kommunstyrelsen. För att arbetsutskottet ska kunna utföra de be-
slutande uppgifter som ankommit på personalutskottet krävs att kommunstyrelsen 
fattar ett nytt delegationsbeslut för uppgifterna i fråga. 
Kommunstyrelsen äger besluta om att inrätta en beredning för personalfrågor samt 
bestämma om beredningens uppgifter, organisation och arbetsformer. Beredningen 
kan inte ges beslutande uppgifter. Styrelsen bör besluta om antalet ledamöter, utse 
ordförande och övriga ledamöter (förtroendevalda eller anställda av kommunen), 
mandattider, sammanträdesformer etc. För att beredningens ordförande ska kunna 
ta insynsplatsen i arbetsutskottet i anspråk krävs att denne är förtroendevald. 

Beträffande förslaget om inrättande av ett tekniskt utskott, har möjlighet till och 
behov av ändringar i kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning inte 
hunnit utredas. Det föreslås att kommunjuristen får i uppdrag att snarast ta fram 
sådant underlag. 

 

Ikraftträdande m.m. 

Ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen och i kommunens bestämmelser 
om ekonomiska förmåner till förtroendevalda föreslås träda i kraft den 1 januari 
2015, dvs. samma dag som den för den nya mandatperioden utsedda kommunsty-
relsen tillträder. 

De ändringar m.m. som det ankommer på kommunstyrelsen att besluta om, bör 
beslutas efter det att kommunfullmäktige antagit föreslagna ändringar i reglemente 
och i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Ändringarna i 
delegationsordningen bör träda i kraft tidigast den dag då kommunfullmäktiges 
beslut om ändringar i reglemente m.m. träder i kraft. Övriga beslut kan verkställas 
den dag styrelsen beslutar   

 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen före-
slås besluta att kommunfullmäktige föreslås besluta 
- att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter. Utskottet ska inte 
ha några ersättare. 

- att kommunstyrelsens personalutskott tas bort. 
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- att förtroendevald som utsetts till ordförande för av styrelsen tillsatt beredning för 
personalfrågor får närvara vid arbetsutskottets sammanträden och delta i överlägg-
ningarna men inte i besluten. Nämndberedningens ordförande har rätt att få sin 
mening antecknad i sammanträdesprotokollet. 

- att förändringarna av kommunstyrelsens organisation förs in i kommunstyrelsens 
reglemente i enlighet med bilaga 1. 

- att sammanträde med nämndberedningar berättigar förtroendevald till ersättning 
på de villkor som anges i kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda.  

- att uppdraget som ordförande i en av kommunstyrelsen tillsatt beredning för per-
sonalfrågor, inkluderat uppdraget att närvara vid arbetsutskottets sammanträden, 
berättigar ett begränsat årsarvode om 40 % av fastställt grundarvode. 

- att rätt till ersättning för sammanträde med nämndberedning och rätt till begränsat 
årsarvode enligt ovan förs in i kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner 
till förtroendevalda i enlighet med bilaga 2. 

- att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente och i bestämmelserna om ekono-
miska förmåner till förtroendevalda ska träda i kraft 1 januari 2015. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås, under förutsättning att kommun-
fullmäktige antar ovan redovisade förslag om ändringar i kommunstyrelsens 
organisation och om arvodering, besluta att kommunstyrelsen föreslås besluta 
- att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de ärenden som en-
ligt nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen ankommer på personalut-
skottet. 

- att delegering av ärendena förs in i kommunstyrelsens delegationsordning i enlig-
het med bilaga 3. 

- att ändringarna i delegationsordningen ska träda i kraft tidigast den dag då kom-
munfullmäktiges beslut enligt ovan om ändringar i kommunstyrelsens reglemente 
träder i kraft. 

- att en beredning tillsätts med uppgift att bereda personalfrågor, dvs. ärenden som 
kommunstyrelsen ansvarar för som kommunens personalmyndighet. 

- att utse en ordförande för beredningen. Uppdraget ska vara tidsbegränsat.  

- att uppdra åt beredningens ordförande att ta fram ett förslag till arbetsformer och 
organisation för beredningen. Av uppdraget ska framgå när förslaget senast ska 
redovisas till kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen före-
slås besluta 
- att uppdra åt kommunjuristen att utreda de rättsliga förutsättningarna för att inrät-
ta ett tekniskt utskott till kommunstyrelsen med uppgift att bereda och besluta i 
ärenden inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde. I utredningen ska bl. a. 
redogöras för möjligheterna att delegera föreskriftsrätt inom verksamhetsområdet 
till utskottet. Av uppdraget ska framgå när förslaget senast ska redovisas till kom-
munstyrelsen.   

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 
- att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter. Utskottet ska inte 
ha några ersättare. 

- att kommunstyrelsens personalutskott tas bort. 

- att förtroendevald som utsetts till ordförande för av styrelsen tillsatt beredning för 
personalfrågor får närvara vid arbetsutskottets sammanträden och delta i överlägg-
ningarna men inte i besluten. Nämndberedningens ordförande har rätt att få sin 
mening antecknad i sammanträdesprotokollet. 

- att förändringarna av kommunstyrelsens organisation förs in i kommunstyrelsens 
reglemente i enlighet med bilaga 1. 

- att sammanträde med nämndberedningar berättigar förtroendevald till ersättning 
på de villkor som anges i kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda.  

- att uppdraget som ordförande i en av kommunstyrelsen tillsatt beredning för per-
sonalfrågor, inkluderat uppdraget att närvara vid arbetsutskottets sammanträden, 
berättigar ett begränsat årsarvode om 40 % av fastställt grundarvode. 

- att rätt till ersättning för sammanträde med nämndberedning och rätt till begränsat 
årsarvode enligt ovan förs in i kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner 
till förtroendevalda i enlighet med bilaga 2. 

- att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente och i bestämmelserna om eko-
nomiska förmåner till förtroendevalda ska träda i kraft 1 januari 2015. 

- att förändringarna i kommunstyrelsens arbetsformer och organisation enligt ovan 
finansieras inom befintlig budget för kommunstyrelsen.1

- att ersättning till förtroendevald för sammanträde med nämndberedningar finan-
sieras inom befintlig budget för respektive beredningsansvarig nämnd.

 

2

 

 

                                                 
1 Tillagt 2014-11-25/ACE 
2 Tillagt 2014-11-25/ACE 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ovan redovisade förslag 
om ändringar i kommunstyrelsens organisation och om arvodering, besluta 
att kommunstyrelsen föreslås besluta: 
- att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de ärenden som en-
ligt nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen ankommer på personalut-
skottet. 

- att delegering av ärendena förs in i kommunstyrelsens delegationsordning i en-
lighet med bilaga 3. 

- att ändringarna i delegationsordningen ska träda i kraft tidigast den dag då kom-
munfullmäktiges beslut enligt ovan om ändringar i kommunstyrelsens reglemente 
träder i kraft. 

- att en beredning tillsätts med uppgift att bereda personalfrågor, dvs. ärenden som 
kommunstyrelsen ansvarar för som kommunens personalmyndighet. 

- att utse en ordförande för beredningen. Uppdraget ska vara tidsbegränsat.  

- att uppdra åt beredningens ordförande att ta fram ett förslag till arbetsformer och 
organisation för beredningen. Av uppdraget ska framgå när förslaget senast ska 
redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 
- att uppdra åt kommunjuristen att utreda de rättsliga förutsättningarna för att inrät-
ta ett tekniskt utskott till kommunstyrelsen med uppgift att bereda och besluta i 
ärenden inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde. I utredningen ska bl. a. 
redogöras för möjligheterna att delegera föreskriftsrätt inom verksamhetsområdet 
till utskottet. Av uppdraget ska framgå när förslaget senast ska redovisas till kom-
munstyrelsen. 

 

Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet enligt JanAnders 
Palmqvist (S) skrivelse. 

Fullmäktige kan med stöd av KL 4 kap23 § besluta om närvarorätt i styrelse och 
nämnder för förtroendevalda som inte valts till ledamöter eller ersättare i dessa or-
gan. Lagstiftaren har på detta sätt bl.a. gjort det möjligt för kommuner och lands-
ting att låta partier som  inte får egen representation i styrelse och nämnder få möj-
lighet att hålla sig informerad/e om arbetet i dessa styrelse/nämnder. 
Denna närvarorätt ska inte förväxlas/sammanblandas med KL 6 kap 19 § som ger 
styrelse/nämnder rätt att kalla en förtroendevald till ett visst sammanträde. 
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Förslaget från kommunstyrelsen innebär att först tas möjligheten för flera förtroen-
devalda att få insyn och information bort genom att inte utse ersättare till kommun-
styrelsens arbetsutskott. Därefter införs en särskild möjlighet för en leda-
mot/ersättare från kommunstyrelsen tillhörande ett partiblock som inom sig har 
fördelat platser i valteknisk samverkan i detta utskott att få denna insyn. 
Att ge en ledamot/ersättare som är vald till en nämnd närvarorätt i dess utskott på 
detta sätt och därmed få en annan fördelning av platserna i utskottet än vad ett för-
farande enligt lagen om proportionella val hade gett är inte avsikten med KL 4 kap 
23§. 
Detta gäller enligt min mening även om ledamoten/ersättaren blir vald till ledamot 
och därefter ordförande i en annan beredning och att det i det uppdraget ingår att 
lämna information till ett annat utskott. I det fallet gäller i stället KL 6 kap 19 §. 
Enligt valberedningens förslag till platser i Ronneby kommuns styrelse och nämn-
der som ska beslutas av fullmäktige, har platserna fördelats efter nominering av tre 
partiblock.  Därmed kommer, enligt valberedningens förslag till fördelning av plat-
ser i kommunstyrelsen, samtliga i fullmäktige ingående partier att erhålla plats som 
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Vid en laglighetsprövning av kommunstyrelsens förslag till ändring av reglemente 
och arvodesbestämmelse för kommunstyrelsen är det inte givet att beslutet, om 
förslaget blir kommunfullmäktiges beslut, vinner laga kraft då det inte är förenligt 
med lagstiftarens intentioner avseende KL 4kap 23 §. 
 
Det föreslagna tillägget till arvodesbestämmelserna innebär att ett arvode utgår för 
ett uppdrag som är en kombination av ett insynsarvode i ett utskott och ett ordfö-
randearvode i en beredning. Hur fördelningen mellan uppdragen är gjord framgår 
inte.  Det gör det därmed inte möjligt att avgöra om arvodet är lika för lika upp-
drag. Vad som gäller om fullmäktige beslutar om att inrätta fler insynsplatser i 
kommunstyrelsens arbetsutskott framgår inte.  
 
Jag anser även att det inte visats några motiv till varför förslaget om slopandet av 
personalutskottet och inrättandet av en särskild beredning kommer att ge bättre 
förutsättningar för kommunstyrelsen att bedriva en bra personalpolitik.  
 
Det finns inget förslag redovisat till styrdokument för denna beredning/utskott.  Vi 
vet inte hur många ledamöter den ska bestå av. Är det en renodlad beredning är det 
enligt min mening inte möjligt att delegera några beslutsärenden till denna bered-
ning.  
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En beredning kan ju teoretiskt bestå både av förtroendevalda och tjänstemän.  Det 
är nog inte heller möjligt att göra någon direkt ansvarsprövning av beredningen 
arbete. Ett arvode till dess ordförande i samma storlek som arvodet till kommunsty-
relsens arbetsutskotts ledamöter kan knappast bedömas stå i proportion till omfatt-
ningen på uppdraget.  
 
 
Kommunstyrelsens förslag är enligt min uppfattning i huvudsak ett sätt att försöka 
lösa fördelningsproblem inom det partiblock som med stöd av Sverigedemokrater-
na, enligt valberedningens förslag, kommer att ha majoritet för sin kandidat till 
kommunstyrelsens ordförande och I:e vice ordförande.  
Ärendet är inte tillräckligt berett.  
 
Det finns inga motiv redovisade i förslaget om att inrätta en insynsplats som har 
stöd i lagstiftarens intentioner bakom KL 4 kap 23§. Det finns inga motiv redovisa-
de som stöder förslaget att slopa personalutskottet.  
De finns inget redovisat förslag avseende styrdokument för den föreslagna perso-
nalberedningen.  Det finns inga motiv redovisade bakom den föreslagna nivån på 
arvodet för ordföranden i den beredning vars arbetsuppgifter inte framgår i något 
beslutsunderlag. 
 

 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), kom-
munfullmäktigledamöterna Malin Norfall (S), Ola Robertsson (S), Kenneth Micha-
elsson (C), Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD), 
Tommy Andersson (S), Tim Svanberg (C), Peter Bowin (V), Christer Leksell (SD) 
och Monika Lindqvist (S). 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att följande 
att-satser 5, 7 och delvis 8 samt 10 är det fattat beslut om i föregående ärende. Att-
satserna 1 till och med 4, 6, delvis att-sats 8 samt 9 yrkas det återremiss på.  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer frågan till oppositionen om hur åter-
remissen ska behandlas, att-sats för att-sats, eller att ta ställning till hela ärendet. 

 

Begäran från oppositionen om ajournering i fem minuter.  
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Yrkanden 
Kommunfullmäktigledamot Kenneth Michaelsson (C), och Tim Svanberg (C) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 

Kommunfullmäktigledamöterna Malin Norfall (S), Lova Necksten (MP), Ola Ro-
bertsson (S) och Peter Bowin (V) yrkar på återremiss gällande att-satserna 1-4, 6, 
delvis 8 samt 9 i sin helhet.  

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att antalet ledamöter samt insynsplats delas upp i 
två beslut. 

 

Propositionsordning 1 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
att-satserna 5, 7, delvis 8 och 10 och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kom-
munstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 2 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
övriga att-satser och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens 
förslag. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till återremiss av ärendet. 

Nej-röst för avslag av återremiss av ärendet. 

 

Efter genomförd omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga C, tjugotvå (22) 
ja-röster, tjugosju (27) nej-röster.  
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera delar av ärendet som minoritetsåter-
remiss för vidare hantering. Frågan tas upp på Kommunfullmäktiges extra sam-
manträde den 22 december 2014. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige      
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§ 352 Dnr 2014-000539 003 

Reglemente Överförmyndarnämnden 
 

Sammanfattning  
Förslaget till ändring är att utöka antalet ledamöter i Överförmyndarnämnden från 
tre (3) till fem (5) stycken   

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- utöka antalet ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden från tre (3) 
till fem (5) stycken. 

- kostnaden för detta hanteras inom befintlig ram. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kommunfullmäktigledamöterna Nicolas Westrup (SD), Roger 
Fredriksson (M) och Malin Norfall (S). 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
Kommunstyrelsens förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till att utöka antalet 
ledamöter till 5 samt att inga ersättare tillsätts enligt justerat förslag. 

Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) yrkar bifall till Roger Fredriksson 
(M) förslag. 

Kommunfullmäktigledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till att en insynsplats 
införs i Överförmyndarnämnden. 
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Propositionsordning 1 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Roger Fredrikssons 
(M) med fleras yrkande.  

 

Propositionsordning 2 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
yrkandet från Nicolas Westrup (SD) och finner att Kommunfullmäktige avslår yr-
kandet. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till Nicolas Westrup (SD) förslag. 

Nej-röst för avslag till Nicolas Westrup (SD) förslag. 

 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga D, åtta (8) ja-
röster, trettioåtta (38) nej-röster och tre (3) avstod.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- utöka antalet ledamöter till fem (5) stycken.  

- kostnaden för detta hanteras inom befintlig ram. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  

Överförmyndarnämnden 
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§ 353 Dnr 2014-000529 101  

Val av Överförmyndarnämnd 
Valberedningen § 10/2014. 

Sammanfattning  

På Kommunfullmäktige kommer förslag läggas om fem ledamöter i 
Överförmyndarnämnden, inga ersättare. Nomineringar görs med det som 
utgångspunkt. 

Överförmyndarnämnden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att Christer Holmqvist utses till ledamot samt 
ordförande. 

Anders Bromeé (M) yrkar på att Kenth Karlsson (M) utses till ledamot och 1.e vice 
ordförande. 

Ingrid  K Karlsson (S) yrkar att Stefan Österhof (S) utses till ledamot och 2:e vice 
ordförande. 

Ingrid K Karlsson (S) yrkar att Kristina Rydén utses till ledamot. 

    

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kommunfullmäktigledamöterna Ingrid K Karlsson (S) och Peter 
Bowin (V). 

 

Yrkanden 
Valberedningen yrkar att Christer Holmqvist utses till ny ledamot.  

Valberedningen yrkar att Kenth Karlsson (M) utses till ny ledamot.  

Ingrid  K Karlsson (S) yrkar att Stefan Österhof (S) utses till ny ledamot  

Ingrid K Karlsson (S) yrkar att Kristina Rydén utses till ny ledamot. 

Kommunfullmäktigledamot Peter Bowin (V) yrkar bifall till att utse sig själv till ny 
ledamot i Överförmyndarnämnden. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller desamma. 
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
Valberedningens nominering av Christer Holmqvist (C) som ny ordförande i 
Överförmyndarnämnden och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
Valberedningens nominering av Kenth Karlsson (M) som ny förste vice ordförande 
i Överförmyndarnämnden och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
Valberedningens nominering av Stefan Österhof (S) som ny andre vice ordförande 
i Överförmyndarnämnden och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse 5 ledamöter i Överförmyndarnämnden för man-
datperioden 2015-2018 enligt nedanstående: 

- Christer Holmqvist (C) utses till ny ledamot samt som ordförande. 

- Kenth Karlsson (M) utses till ny ledamot samt som förste vice ordförande. 

- Stefan Österhof (S) utses till ny ledamot samt som andre vice ordförande. 

- Kristina Rydén (S) utses till ny ledamot. 

- Peter Bowin (V) utses till ny ledamot. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  

Överförmyndarnämnden 
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§ 354 Dnr 2014-000529 101 

Val av Revisor och Revisorersättare till Räddningstjänsten 
samt korrigering av Revisor och Revisorersättare i Ronneby 
Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus 
 
Valberedningen § 10/2014. 

Sammanfattning  
 Från kommunfullmäktiges sammanträde kvarstår följande för valberedningen att 
nominera: 

- Ledamöter och ersättare till Överförmyndarnämnden 

- Miljöpartiets plats som nämndeman 

- Ersättare av ombud i AB Ronneby Helsobrunn 

Utöver detta behöver en genomgång göras avseende revisorerna till bolagen enligt 
följande: 

- Ronneby Miljö & Teknik AB ersättare vakant 

- Räddningstjänsten byte av ersättare 

- Cura Individutveckling byte av ersättare 

Nominering av lekmannarevisorer samt auktoriserade revisorer i förvaltade 
stiftelser.  

Ny nominering ska göras gällande ledamot och ersättare till fullmäktige för det nya 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

Fyllnadsval efter Kjell GG Johansson (M) avseende ledamot samt andre vice 
ordförande i AB Ronnebyhus för perioden 2015-01-01 tills nya styrelsen tillträder . 

Fyllnadsval efter JanAnders Palmqvist (S) avseende ledamot samt andre vice 
ordförande Ronneby Miljö & Teknik AB för perioden 2015-01-01 till nya styrelsen 
tillträder. 

Fyllnadsval efter JanAnders Palmqvist avseende ledamot tillika i AB Ronneby 
Helsobrunn för perioden 2015-01-01 till nya styrelsen tillträder.         
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Valberedningens beslut 
Valberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- Christer Hallberg (S) utses till ledamot samt andre vice ordförande i 
Ronneby Miljö & Teknik AB för perioden 2015-01-01 tills nya styrelsen 
tillträder 

- Kristina Rydén (S) utses till ersättare ordförande i Ronneby Miljö & Teknik 
AB för perioden 2015-01-01 tills nya styrelsen tillträder 

- Johan Sandberg (M) utses till ledamot samt andre vice ordförande i AB 
Ronnebyhus för perioden 2015-01-01 tills nya styrelsen tillträder 

 

- Utse revisorer samt ersättare i bolagen enligt följande: 

ABRI /  AB Ronneby Brunn  
Ord Birger Petersson         ers. Jan-Anders Palmqvist 
 
Miljö & Teknik AB  
Ord. Kjell GG Johansson ers. Thomas Håkansson 
 
Ronnebyhus AB  
Ord. Henrick Gyllberg        ers. Bo Larsson 
 
Helsobrunnen AB   
Ord. JanAnders Palmqvist ers. Birger Petersson 
  
Räddningstjänsten  
Ord. Bo Larsson                 ers. Tomas Lundberg 
 
Cura Individutveckling   
Ord. Thomas Håkansson    ers. Kjell GG Johansson 
 

- för granskning av Stiftelsen Ronneby kommuns social samfond samt 
Stiftelsen Edith Sunessons donation utse: 

Thomas Hallberg, Ernst & Young, auktoriserad revisor 

Anders Håkansson, Ernst & Young, revisorssuppleant 

 

- För övriga stiftelsedonationer: 

Bo Larsson, revisor 

Kjell GG Johansson, revisors suppelant 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar kommunfullmäktigledamöterna Lova Necksten (MP), Malin Nor-
fall (S), Bo Johansson (S), Christoffer Stenström (M), Kenneth Michaelsson (C), 
Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP), Lennarth Förberg (M) och Peter 
Bowin (V). 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktigledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall till förslag att utse 
Cecilia Carlén (MP) till ny Nämndeman för mandatperioden 2015-2018. 

  

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
framfört förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) yrkar bifall till förslag att utse Mag-
nus Pettersson (S) som ny ersättare för ombud i AB Ronneby Helsobrunn. 

  

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
framfört förslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Yrkanden 
Valberedningen yrkar bifall till Revisionens nomineringar av revisorer och ersätta-
re i bolagen enligt följande: 

ABRI /  AB Ronneby Brunn  
Ordförande Birger Petersson (S) och ersättare Jan-Anders Palmqvist (S). 
 

Miljö & Teknik AB  
Ordförande Kjell GG Johansson (M) och ersättare Thomas Håkansson (C) 
 

Ronnebyhus AB  
Ordförande Henrick Gyllberg (RP) och ersättare Bo Larsson (S) 
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AB Ronneby Helsobrunn   
Ordförande JanAnders Palmqvist (S) och ersättare Birger Petersson (S) 
  
Räddningstjänsten Östra Blekinge  
Ledamot Bo Larsson (S) och ersättare Tomas Lundberg (SD) 
 
Cura Individutveckling   
Ordförande Thomas Håkansson (C) och ersättare Kjell GG Johansson (M) 
 
 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
framförda nomineringar och finner att Kommunfullmäktige bifaller desamma. 

 
Yrkanden 
Valberedningen yrkar bifall till Revisionens nomineringar av revisorer och ersätta-
re för granskning av Stiftelsen Ronneby kommuns, social samfond samt Stiftelsen 
Edith Sunessons donation utse följande för mandatperioden 2015 - 2018: 

Thomas Hallberg, Ernst & Young, auktoriserad revisor  

Andes Håkansson, Ernst & Young, revisorssuppleant 

För övriga stiftelsedonationer: 

Bo Larsson (S), revisor 

Kjell GG Johansson (M), revisors suppelant 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
framförda nomineringar och finner att Kommunfullmäktige bifaller desamma. 

 

Yrkanden 
Valberedningen yrkar bifall till nominering av Nils Ingmar Thorell (FP) som leda-
mot samt nominering av Bo Johansson (S) som ersättare i Kommunförbundet Syd-
arkivera. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
framförda nomineringar och finner att Kommunfullmäktige bifaller desamma. 
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Yrkanden 
Kommunfullmäktigledamot Bo Johansson (S) yrkar bifall till att upphäva tidigare 
beslut att utse Anders Lundh (M) som förste vice ordförande i Räddningstjänsten. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
Bo Johansson (S) yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till Bo Johansson (S) förslag. 

Nej-röst för avslag till Bo Johansson (S) förslag. 

 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga E, tjugofyra (24) 
ja-röster, tjugo (20) nej-röster och fem (5) avstod.  
 

Yrkanden 
Kommunfullmäktigledamot Peter Bowin (V) yrkar att bordlägga ärendet huruvida 
nominering av vice ordförande i Räddningstjänsten Östra Blekinge till Kommun-
fullmäktiges extra sammanträde den 22 december 2014.  

 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Cecilia Carlén (MP) utses till ny nämndeman för mandatperioden 2015-
2018 

- Magnus Pettersson (S) utses som ny ersättare för ombud i AB Ronneby 
Helsobrunn 

 

- Utse revisorer samt ersättare i bolagen enligt följande: 
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ABRI /  AB Ronneby Brunn  
Ordförande Birger Petersson (S) och ersättare Jan-Anders Palmqvist (S). 
 

Miljö & Teknik AB  
Ordförande Kjell GG Johansson (M) och ersättare Thomas Håkansson (C) 
 

Ronnebyhus AB  
Ordförande Henrick Gyllberg (RP) och ersättare Bo Larsson (S) 
 

AB Ronneby Helsobrunn   
Ordförande JanAnders Palmqvist (S) och ersättare Birger Petersson (S) 
  
Räddningstjänsten Östra Blekinge  
Ledamot Bo Larsson (S) och ersättare Tomas Lundberg (SD) 
 
Cura Individutveckling   
Ordförande Thomas Håkansson (C) och ersättare Kjell GG Johansson (M) 
 

- för granskning av Stiftelsen Ronneby kommuns social samfond samt 
Stiftelsen Edith Sunessons donation utse: 

Thomas Hallberg, Ernst & Young, auktoriserad revisor 

Anders Håkansson, Ernst & Young, revisorssuppleant 

 

- För övriga stiftelsedonationer: 

Bo Larsson (S), revisor 

Kjell GG Johansson (M), revisors suppelant 

- Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om att utse Anders Lundh 
(M) som förste vice ordförande i Räddningstjänsten Östra Blekinge 

- Bordlägga en eventuell nominering av vice ordförande i 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge till 
Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 22 december 2014. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Kommunledningsförvaltningen            
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§ 355 Dnr 2014-000320 041 

Budget 2015 plan 2016-2017 med förslag om taxa 
 

Ronneby alliansens budget delas ut och Ekonomichef Johan Sjögren föredrar. 

 

Sammanfattning  
 Ronnebyalliansen överlämnar sitt förslag till budget 2015 plan 2016-2017 för 
Ronneby kommun till kommunstyrelsen         

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- anta föreslagen budget som sitt eget förslag till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- fastställa drift- och investeringsbudget 2015, plan 2016-2017 i enlighet med 
bifogat förslag. 

- justera de taxor inom äldreomsorgen som är kopplade till prisbasbelopp 
med prisbasbelopp för 2015. 

- från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 12 980 tkr år 2015 och 
2016 och 9 170 tkr år 2017 i enlighet med bifogat förslag ”Ronnebyallian-
sens budget”. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar kommunfullmäktigledamöterna Roger Fredriksson (M), Kenneth 
Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), Sune Håkansson (RP), 
Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson 
(S), Jan-Eric Wildros (S), Lennarth Förberg (M), Anna Carlbrant (RP), Tim Svan-
berg (C), Nicolas Westrup (SD), Kristina Valtersson (C), Bo Johansson (S) och 
Helena Augustsson (MP). 
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Yrkanden 
Ledamöterna Anna Carlbrant (RP), Tim Svanberg (C), Lennarth Förberg (M), Ro-
ger Gardell (FP) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsen och 
Alliansens förslag. Ledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrel-
sens förslag men tilläggsyrkar att, att-satsen gällande taxor inom äldreomsorgen 
som är kopplade till prisbasbelopp tas bort i beslutet. 

Ledamöterna Malin Norfall (S), Bo Johansson (S), Lova Necksten (MP) och Peter 
Bowin (V) yrkar bifall till Röd/Grön budget 2015. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 
framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens 
och Roger Fredriksson (M) förslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till Roger Fredrikssons (M) med fleras förslag. 

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

 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga F, tjugosex (26) 
ja-röster, tjugotvå (22) nej-röster och en (1) är frånvarande.  
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- fastställa drift- och investeringsbudget 2015, plan 2016-2017 i enlighet med 
bifogat förslag. 

- från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 12 980 tkr år 2015 och 
2016 och 9 170 tkr år 2017 i enlighet med bifogat förslag ”Ronnebyallian-
sens budget”. 

 

Bilaga 1. 
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Reservation 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag till budget. 

________________ 

Bilaga 2. 

Exp: 

Ekonomienheten    
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§ 356 Dnr 2014-000006 101 

Anmälan av motioner 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att inga 
motioner har lämnats in.     

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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.. KOMMUN

Bilaga A

Datum 2014-12-02

Kungörelse från Ronneby kommun
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till Dagsammanträde
Torsdag 2014-12-11, kl 09.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby
för behandling av följande ärenden:

l. Val av justerare

2. Utdelning av Ronneby kommuns Kulturpris och Kulturstipendium
2014

3. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på
dagordningen
Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäk
tiges presidium senast 10 minuter före sammanträdets start

4. Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Kommunfullmäktige, Gabriela Moviliano (S)

5. Anhållan om entledigande från uppdrag som andre vice ordförande i
Ronneby Miljö & Teknik AB, JanAnders Palmqvist (S), samt nyval

6. Anmälan av medborgarförslag från Max Villman om att utannonsera
kommunens jaktarrende till kommuninvånarna

7. Medborgarförslag

8. Anmälan av interpellation ställd till Socialnämndens ordförande
Kristina Valtersson (C) från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin
(V) gällande Habiliteringsersättning

9. Interpellationer

10. Frågor

11. Detaljplan Torkö 1 :2

12. Hemställan om beslut om taxor för 2015 enligt Lag om skydd mot
olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor

13. Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag

14. Förslag till beslut för naturreservatet Gamanäs i Ronneby kommun

Ronneby kommun
Postadress SE 372 80 Ronneby
Besoksadress Karlsharnnsvagen 4
Webbplats www renneby se

Telefon
Telefax
E-post

0457 61 80 OO
0457 61 86 33
stadshuset@ronneby se



2

15.
~ ...

Besvarande av medborgarförslag från Silvia Husar om hastighetsbegräi~Hing "11 ..~ ..
till 30 km på Kallingevägen,sträckan Willys - Wesleys kiosk Jr.¡¡21'2~
Besvarande av medborgarförslag från Hörselskadades förening genom Stig
Martinsson om att utöka parkeringstiden från 2 till 3 timmar vid
Kulturcentrum

16.

17 Besvarande av medborgarförslag från Bengt Göran Svensson om att
parkeringstiderna i Ronneby revideras

18 Besvarande av medborgarförslag från Nils-Olof Olofsson med flera
angående kommunalt övertagande av drift och ansvar för Skärgårdsvägen
från Vierydsvägen till gränsen mellan fastigheterna Saxemara 1: 16 och 1 :82

19. Besvarande av medborgarförslag från Mia Österhof angående belysning i
Brunnsvallsparken

20. Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till förtroendevalda

21. Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och organisation

22. Reglemente Överförmyndarnämnden

23 Val av Överförmyndarnämnd

24. Val av Revisor och Revisorersättare till Räddningstjänsten samt korrigering
av Revisor och Revisorersättare i Ronneby Miljö & Teknik AB och AB
Ronnebyhus

25. Budget 2015 plan 2016-2017 med förslag om taxa

26. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget
2015

27. Anmälan av motioner

Kommunledningsförvaltningen

2014-12-02

Nils Ingmar Thorell I Annbritt Olsson

Ordförande Sekreterare



Bilaga ß till Kommunfullmaktrqss protokoll

Omröstningslista nr. 1
Ronneby kommunfullrnaktrges sammantrade den 11 december 2014 klockan 10.09:27.

20 Ny forfattrnngssamlmg, Ekonomiska formåner till fortroendevalda

Ledamóter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bromee (M) Alla X
Lennarth Forberg (M) Alla X
Christoffer Stenstrom (M) Alla X
Birgitta Lagerlund (M) Alla X
Claes Diurhuus (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Christer Stenstrom (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (C) Alla X
Tim Svanberg (C) Alla X
Hrllevt Andersson (C) Alla Kerstin Haraldsson X
Kristina Valtersson (C) Alla X
Mats Paulsson (C) Alla Bengt Holm X
Roger Gardell (FP) Alla X
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X
Willy Persson (KO) Alla Anna-Mi Tamsel X
Malin Nerfall (S) Alla X
Bo Johansson (S) Alla X
Malin Månsson (S) Alla X
Tommy Andersson (S) Alla X
Arnaru EIAll (S) Alla X
Mikael Karlsson (S) Alla X
Annette Rydell (S) Alla X
Ola Robertsson (S) Alla X
Monika l.mdqvist (S) Alla X
Jan-Enc W1ldros (S) Alla X
Ingrid Karlsson (S) Alla X
Stefan Osterhof (S) Alla X
Mane Ohlsson (S) Alla X
Magnus Pettersson (S) Alla X
Tina Lmdqvtst (S) Alla X
Kramslav Milene (S) Alla X
Lindis Ohlsson (S) Alla X
Peter Bowin (V) Alla X
Angela Leyton (V) Alla Ormd Hassib X
Enk Ohlson (V) Alla l.c.1"40v ~o.e.t<£1"\ -

X
Lova Necksten (MP) Alla X -

Helena Augustsson (MP) Alla X
Christer Lekseil (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Ros-Mane Lekseil (SD) Alla X
Ylva Olsson (SD) Alla X
Liz Stndh (SD) Alla X
Magnus Stndh (SD) Alla X
Sandra Bergkvist (SD) Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X
Anna Carlbrant (RP) Alla X

SUMMA: 2. 2.. 27 o 1

Justeringsmannens signatur

~
dJ 1rO

Sida 1 av 1



Bilaga (., lill Kommunfullmaktrqes protokoll

Omröstningslista nr. 2
Ronneby komrnunfullmaktrqes sammantrade den 11 december 2014 klockan 11.53:08

21 Forandnngar I Kommunstyrelsensarbetsformer och organisation

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bromee (M) Alla X
Lennarth Forberg (M) Alla X
Christoffer Stenstrom (M) Alla X
B1rg1tta Lagerlund (M) Alla X
Claes Diurhuus (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Christer Stenstrom (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (C) Alla X
Tim Svanberg (C) Alla X
Hrllevt Andersson (C) Alla Kerstm Haraldsson X
Knstma Valtersson (C) Alla X
Mats Paulsson (C) Alla Bengt Holm X
Roger Gardell (FP) Alla X
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X
Willy Persson (KD) Alla Anna-Mi Tamsel X
Malin Nerfall (S) Alla X

-
Bo Johansson (S) Alla X
Malin Månsson (S) Alla X
Tommy Andersson (S) Alla X
Amaru El Ali (S) Alla X
Mikael Karlsson (S) Alla X
Annette Rydell (S) Alla X
Ola Robertsson (S) Alla X
Monika Lindqvist (S) Alla X
Jan-Enc W1ldros (S) Alla X
Ingrid Karlsson (S) Alla X
Stefan Osterhof (S) Alla X
Mane Ohlsson (S) Alla X
Magnus Pettersson (S) Alla X
Tina Lmdqvist (S) Alla X
Kramslav M1let1c (S) Alla X
Lmdis Ohlsson (S) Alla X
Peter Bowin (V) Alla X
Angela Leyton (V) Alla Ornrd Hassib X
Enk Ohlson (V) Alla Lena Rosen X
Lova Necksten (MP) Alla X
Helena Augustsson (MP) Alla X
Christer Lekseil (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Ros-Mane Lekseil (SD) Alla X
Ylva Olsson (SD) Alla X
Liz Stndh (SD) Alla X
Magnus Stndh (SD) Alla X
Sandra Bergkvist (SD) Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X
Anna Carlbrant (RP) Alla X

SUMMA: 22 27 o o

~

Justeringsmannens signatur
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Bilaga D bil Kommunfullmaktiqes protokoll

Omröstningslista nr. 3
Ronneby kommunfullmaktiges sammantrade den 11 december 2014 klockan 13:06:58

22 Reglemente Overformyndarnamnden

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Frednksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bramée (M) Alla X
Lennarth Forberg (M) Alla X
Chnstoffer Stenstrom (M) Alla X
Birgitta Lagerlund (M) Alla X
Claes Drurhuus (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla Chnstoffer Laz X
Christer Stenstrom (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (C) Alla X
Tim Svanberg (C) Alla X
H11lev1 Andersson (C) Alla Kerstin Haraldsson X
Knstma Valtersson (C) Alla X
Mats Paulsson (C) Alla Bengt Holm X
Roger Gardell (FP) Alla X
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X
Willy Persson (KD) Alla Anna-Mi Tamsel X
Mahn Nerfall (S) Alla V

/\

Bo Johansson (S) Alla X
Mahn Månsson (S) Alla X
Tommy Andersson (S) Alla X
Arnaru EIAl1 (S) Alla X
Mikael Karlsson (S) Alla X
Annette Rydell (S) Alla X
Ola Robertsson (S) Alla X
Mornka l.mdqvist (S) Alla X
Jan-Enc W1ldros (S) Alla X
lngnd Karlsson (S) Alla X
Stefan Osterhof (S) Alla X
Mane Ohlsson (S) Alla X
Magnus Pettersson (S) Alla X
Tina Lindqvist (S) Alla X
Kramslav M1let1c (S) Alla X
l.mdis Ohlsson (S) Alla X
Peter Bowin (V) Alla X
Angela Leyton (V) Alla Orrnd Hassie X
Enk Ohlson (V) Alla Lena Rosen X
Lova Necksten (MP) Alla X
Helena Augustsson (MP) Alla X
Christer Lekseil (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Ros-Mane Lekseil (SD) Alla X
Ylva Olsson (SD) Alla X
Liz Stndh (SD) Alla X
Magnus Stndh (SD) Alla X
Sandra Bergkvist (SD) Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X
Anna Carlbrant (RP) Alla X

SUMMA: 8 38 3 o

Justeringsmannenssignatur

Sida 1 av 1



Bilaga E till Kommunfullmaktiqes protokoll

Omröstningslista nr. 4
Ronneby kommunfullmäkttqes sammantrade den 11 december 2014 klockan 13·23 24.

24 Val av Revisor och Revisorersattare till Raddrunqstjansten samt korrigering av Revisor och Rev
Ronneby M1IJ0 & Teknik AB och AB Ronnebyhus

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bromee (M) Alla X
Lennarth Forberg (M) Alla X
Chnstoffer Stenstrom (M) Alla X
Birgitta Lagerlund (M) Alla X
Claes Drurhuus (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla Chnstoffer Laz X
Christer Stenstrom (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (C) Alla X
Tim Svanberg (C) Alla X
Hrllevi Andersson (C) Alla Kerstm Haraldsson X
Knstma Valtersson (C) Alla X
Mats Paulsson (C) Alla Bengt Holm X
Roger Gardell (FP) Alla X
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X
Willy Persson (KO) Alla Anna-Mi Tamsel X
Malin Nerfall (S) Alla V

A

Bo Johansson (S) Alla X
Malin Månsson (S) Alla X
Tommy Andersson (S) Alla X
Amant EIAli (S) Alla X
Mikael Karlsson (S) Alla X
Annette Rydell (S) Alla X
Ola Robertsson (S) Alla X
Monika l.mdqvist (S) Alla X
Jan-Enc W1ldros (S) Alla X
Ingrid Karlsson (S) Alla X
Stefan Osterhof (S) Alla X
Mane Ohlsson (S) Alla X
Magnus Pettersson (S) Alla X
Tina Lindqvist (S) Alla X
Kramslav M1letlc (S) Alla X
Lindrs Ohlsson (S) Alla X
Peter Bowm (V) Alla X
Angela Leyton (V) Alla Ormd Hassib X
Enk Ohlson (V) Alla Lena Rosen X
Lova Necksten (MP) Alla X
Helena Augustsson (MP) Alla X
Christer Lekseil (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Ros-Mane Lekseil (SD) Alla X
Ylva Olsson (SD) Alla X
Liz Stndh (SD) Alla X
Magnus Stndh (SD) Alla X
Sandra Bergkvist (SD) Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X
Anna Carlbrant (RP) Alla X

SUMMA: 24 20 5 o

Justeringsmannens signatur
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Sida 1 av 1

isorersattare I



Bilaga -:¡; till Kommunfullmaktiges protokoll

Omröstningslista nr. 5
Ronneby kommunfullmaktiges sammantrade den 11 december 2014 klockan 17:01.04.

25 Budget 2015 plan 2016-2017 med forslag om taxa

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bromee (M) Alla X
Lennarth Forberg (M) Alla X
Christoffer Stenstrom (M) Alla Christoffer Laz X
B1rg1tta Lagerlund (M) Alla X
Claes Diurhuus (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Christer Stenstrom (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (C) Alla X
Tim Svanberg (C) Alla X
Hillevt Andersson (C) Alla Kerstin Haraldsson X
Knstma Valtersson (C) Alla X
Mats Paulsson (C) Alla Bengt Holm X
Roger Gardell (FP) Alla X
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X
Willy Persson (KD) Alla Anna-Mi Tamsel X
Malm Nerfall (S) Alla X
Bo Johansson (S) Alla X
Malm Månsson (S) Alla X
Tommy Andersson (S) Alla Tjrnrrue Hansson X
Arnaru EIAll (S) Alla X
Mikael Karlsson (S) Alla X
Annette Rydell (S) Alla Margareta Yngveson X
Ola Robertsson (S) Alla X
Monika Lindqvist (S) Alla X
Jan-Enc W1ldros (S) Alla X
lngnd Karlsson (S) Alla X
Stefan Osterhof (S) Alla X
Mane Ohlsson (S) Alla X
Magnus Pettersson (S) Alla X
Tma l.mdqvtst (S) Alla X
Kramslav M1let1c (S) Alla X
Lindis Ohlsson (S) Alla X
Peter Bowm (V) Alla X
Angela Leyton (V) Alla Ormd Hassie X
Enk Ohlson (V) Alla Lena Rosen X
Lova Necksten (MP) Alla X
Helena Augustsson (MP) Alla X
Christer Lekseil (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Ros-Mane Lekseil (SD) Alla X
Ylva Olsson (SD) Alla X
Liz Stndh (SD) Alla X
Magnus Stndh (SD) Alla X
Sandra Bergkvist (SD) Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X
Anna Carlbrant (RP) Alla X

SUMMA: 26 22 o

Justeringsmannens signatur
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmäktige § 355/2014
Bilaga 1

Budget2015
Plan 2016-2017
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmäktige § 355/2014
Bilaga 1
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmàktige § 355/2014
Bilaga 1

Vision för Ronneby
Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen okar.
Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om
mvånama, nänngslrvet och miljön står i fokus. Alla mànmskor ska ha samma rättigheter och lika
värde och varje enskild mdivid skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en
attraktiv hvsnuljö, ett levande kulturliv och en rik fötid. Den kommunala servicen skall kännetecknas
av valfrihet för den enskilde Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för
framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som
grunden för allas vår ekonorm och genom nära dialog ges möj hghet att vara delaktiga i
samhallsutveckhngen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi
bevarar dess värden till efterkommande generationer.

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg
framgångskommun.

Övergripande mål och riktlinjer
Fler jobb
Marknadsföring av Ronneby ska tydliggöra varumärket Ronneby som en kommun med ett positivt
nänngshvsklimat och ett attraktivt område för befintliga företag och för företagsetablenngar,

Nanngshvsarbetet ska bedrivas med tydliga mål och handlmgsplaner. Vi ska arbeta vidare utefter
vision 2020 för nänngshvet i Ronneby kommun.

En ny LOTS- funktion håller på att startas upp mom den kommunala organisationen. Denna funktion
ska förenkla för företag att få rätt kontakter mom kommunen verksamheter.

Ett labb för 3D-produktion planeras i anslutmng till vattenskärmngslabbets lokaler, Kombinationen
vattenskarrung och 3D-tekruk skapar förutsättmngar for att utveckla affärsmodeller för befintliga och
nya företag.

Navigatorcentrum i Ronneby är under uppstart. Syftet med Navigatorcentrum är att mmska den stora
ungdomsarbetslösheten genom att rutta möjhgheter och mdrviduella lösningar för ungdomar.

För att hoja attraktiviteten för Sörbydal kommer den nya informations- och rastplatsen att utvecklas
vidare för att bh en portal för besökare till kommunen.

Arbetet med att utveckla området i Ekenäs/Karön, Östra Piren, Rönmnge och ån böl] ar nu ta form.
Under 2015 ska nya detaljplaner finnas för dessa områden och arbetet med förändrmgar i områdena
ska ha påbörjats. Detta inkluderar bl a utökrung av campmg i Ekenäs, Husbilsplatser i Hamnen,
Restaurang i Villa Vassen och möjlighet till båttrafik i Ronnebyån och skärgården.

Marknadsföringen av Ronneby ska ske utifrån en tydlig strategi där vi lyfter fram hela kommunens
fördelar som etablerings- och utvecklmgsort samt kommunens fördelar som ett besöksmål.
Marknadsfönng av kommunen ska i största möjliga mån samordnas med privata aktörer för att få
större genomslag

Arbetet med att marknadsföra "Ronneby - den modema kurorten" ska fortsätta.

För att stärka besoksnänngen kommer vi att fortsätta arbetet med att skapa nya besöksmål och
rekreationsområden i kommunen.
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Ronneby kommun Tillhor Kommunfullmäktige f 355/2014
Bilaga 1

Ronneby kommun ska vara attraktiv för alla. Då måste aven landsbygden utvecklas. Tunstverksamhet
kan också utvecklas om t ex fiskebyar eller kanotcampar kan byggas strandnära. Med ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen med syfte att peka ut områden för landsbygdsutvecklmg i strandnàra lägen
ökar landbygdens attraktivitet.

Under 2015 kommer en Landsbygdsutvecklare att anställas. Denna tjänst kommer bl a att arbeta med
att ta fram en ny handlmgsplan till det landsbygdspolitiska programmet, hur vi ska behålla servicen på
landsbygden, mobil- och bredbandstäcknmg, mfrastruktur och kollektivtrafik m.m

Kontakten mellan havet och staden är viktigt. Kulturreservatet Ronneby Brunn och naturreservatet
Södra Brunnsskogen utgör viktiga rekreationsområden för våra mvånare

Kommunen kommer ha fortsatt fokus på kommunala arbetsmarknadsåtgärder och msatser mot
arbetslöshet. Praktikplatser, Jobb för unga och Jobb för personer med försörjmngsstöd år sådana
exempel.

Under 2015 ska en utrednmg göras runt ett ev nänngshvsbolag samt ev nänngshvutvecklare för
centrum.

Ansvarig Mål Indikator Målvärde Tidpunkt för
Nämnd/ 2015 uppföljning
Bolag ÅR/Tl/T2
KS Ronneby ska vara en kommun Nojd Kund Index, Insikt 66 ÅR

med ett positrvt nanngshvskhmat Foretagskhmat - Totalt
och ett attraktivt område for
befinthga foretag och for
foretagsetablenngar

KS Ronneby ska vara en kommun Nojd Kund Index, Insikt 70 ÅR
med ett positivt narmgslrvskhmat Foretagskhmat - Totalt
och ett attraktivt område for
befintliga foretag och for
foretagsetablenngar

KS Cela ska dova mmst ett projekt > 1 projekt ÅR
som hojer den digitala
kompetensen hos regionala
foretag och andra organisattoner

KS Foretags upplevelse av att hyra Enkatundersoknmg till våra Okande ÅR
lokal från foretagskunder med frågor
Lokalförsorjmngsenheten om lokalernas

andamålsenhghet, rmljo
respektive service och
bemotande

SN Mmst 85 % av personerna med 85% Tl, T2, ÅR
ett långvangt behov av
försorjmngsstod och behov av
arbetsmnktade msatser ska delta I
sysselsattnmg, efter var och ens
forutsattnmgar

SN Mmst 75 % av hushållen ska vara 75% Tl,T2,ÅR
sjalvförsorjande, sex månader
efter att biståndspenoden mletts

UN Plats I förskola fås mom två Faktisk matnmg 1 % av alla 90% ÅR
månader från anmalan ansoknmgar
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmäknge ê 355/2014
Bilaga 1

Attraktivt boende
Kommunens arbete med att förbereda och planera områden för boende, inom hela kommunen, år en
förutsättnmg för att kunna utveckla kommunen positivt mot en ökande befolkrung

Under 2015 ska arbetet med att ta fram en ny Översiktsplan påbörjas, Detta arbete kommer att ta ett
par år att genomföra och även innehålla framtagande av ett bostadsförsörjnmgsprogram.

Vi utökar också orgamsationen med en exploatenngsmgenjör för att arbeta med att realisera framtagna
detaljplaner.

AB Ronnebyhus har fått i uppdrag att planera för att bygga 50-1OO lägenheter i Kilenområdet. Detta
område ska på sikt utvecklas till ett nytt bostadsområde som ska präglas av ett långsiktigt hållbart
rruljötänkande, exempelvis med rmmmalt utsläpp av växthusgaser, hållbara transporter, hållbart
produktval, m.m. I partnerskap med olika byggbolag skall en ny hållbar stadsdel med rmmmal
klimatpåverkan växa fram.

Under 2015 kommer AB Ronne byhus att bygga ett nytt trygghets boende på Espedalen. Under 2016
ska en markanvisnmgstävlmg göras för att utveckla Kockumvillan till ett trygghetsboende

För de rmndre tätorterna finns mvestenngspengar avsatta för särskilda förskönmgsprojekt i orternas
centrum.

En ny plan för lekplatser har antagits och ska nu implementeras. I detta arbete mgår att under 2015
skapa en ny kommunlekplats.

Ansvarig Mål Indikator Målvård e Tidpunkt för
Nämnd/ 2015 uppföljning
Bolag ÅR/Tl/T2

KS Ronneby upplevs som en 1 SCBmedborgar- 60 ÅR
attraktiv kommun att leva och bo undersoknmgNojd region
I mdex

KS " 2 Nojd Medborgar Index - 65 ÅR- -
Bernotande, tillganghzhet

KS " 3 Nojd Inflytande Index - 44 ÅR- -
Helheten

Allmanhetens upplevelse av våra Uppföljnmg avseende de Okande ÅR
allmanna anlaggnmgar frågor 1 SCB s (matvarde

KS medborgarundersoknmg som eJ klart)
beror gatu- och parkrrnljoer,
dvs fråga A4 1, A6 1, B7 1-4
samt BS 1-4

Allmanhetens upplevelse av våra Enkatundersoknmg till Okande ÅR

KS lekplatser foraldrar till förskolebarn om (>2,95)
lekplatsers omfattnmg, utbud
och skotsel

MBN Klara måluppfyllelse avseende Andel arenden dar 100%mom Tl, T2 och ÅR
handlaggmngsnder och kvahtet arbetsdagar raknat 1 ett 9 dagar
enhgt verksamhetsplan tillåthghetsarende, från

registrenng av mkommande
handhng fram till dess att
komplettenngar begars eller
att ansokan/anmalan
konstateras vara komplett,
understiger eller ar 1 O
arbetsdagar
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Ronneby kommun Tillhor Kommunfullmäkuge ê 355/2014
Bilaga 1

Ansvarig Mål Indikator Målvärde Tidpunkt för
Nämnd/ 2015 uppföljning
Bolag ÅR/Tl/T2

MBN Klara måluppfyllelse avseende Andelen bygglovsarenden 92% Tl, T2 och ÅR
handlaggnmgstider och kvalitet som tas på delegation dar
enligt verksamhetsplan handlaggmngsnden mte

overstiger 60 kalenderdagar,
raknat från det att den
fullstandiga ansoknmgen
mkom till beslut - exkluderat
de arenden dar
forlangnmgsbehov
meddelats

MBN Klara måluppfyllelse avseende Andelen overklagade 91% Tl, T2 och ÅR
handlaggmngstider och kvalitet arenden som hållt for
enligt verksamhetsplan overprovmng

RMT Bra msamlmgsystem for Nojda kunder Okande ÅR
renhållnmgen, lokala rmljohus

R-Hus Ronnebyhus Nojd Kund Serviceindex 85 ÅR

R-Hus Ronnebyhus NoJd Kund Produktmdex 80 ÅR

ROB
Nojd kund mdex SCB Medborgarenkat, Del Okande ÅR

B6, Raddmngstianst
Alla herniosa som helt saknar 100% Tl,T2,ÅR

SN
bostad och som soker bostad hos
socialtjansten ska erbjudas ett
tillfàlhgt boende

En bra skola
En bra utbildnmg har en avgörande betydelse i arbetet med att få fler människor i arbete och kommer
därför att vara ett viktigt område att utveckla vidare framöver när ekonomiska möjligheter ges.

Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskaper. Tidiga msatser för barnen så att de kan uppnå
målen år av central betydelse Dessa bör ske i förskolan och i grundskolans tidiga åldrar. Lärarna
måste ges bättre möjligheter att vara pedagoger Valfnhet är viktigt och vi bejakar rätten att välja såväl
förskola som skola.

Intresset för utbildning ska öka. Det viktigaste är att barn och unga får och behåller lusten och
motivationen att lära, vilket medför att tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker
SJ älvförtroendet

Arbetet med att etablera Ronneby Kunskapskälla som ett regionalt lärcentrum ska fortsätta och
samarbetet med olika högskolor och umversitet ska utvecklas.

Tekmkcollege fyller en viktig funktion för kommunens företag.

Flygtekmskt gymnasium har startat sm verksamhet under 2014.

1: 1 lösrung med datorer mförs på gymnasiet under 2015.

Under planpenoden planeras en utvecklmg och utbyggnad av Listerbyskolan.

För att möta behovet av förskoleplatser i centrum fortsätter förskolan i Påtorp i avvaktan på
byggnanon av Rulta förskola

Extra resurser satsas på att möta det ökade elevantalet i grundskolan i centrum.
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmaktige § 355/2014
Bilaga 1

Ansvarig Mål Indikator Målvård e Tidpunkt för
Nämnd/ 2015 uppföljning
Bolag ÅR/Tl/T2

KS Stodjer och utvecklar 1 Antal foretag 1 aktivt 20 ÅR
eftergymnasialt larande samarbete med Cefur

KS ,, 2 Antal umversttet/ 8 ÅR- -
hogskolor/ forskmngsmsntut
1 aktivt samarbete med Cefur

KS ,, 3 Antalet personer som >utfall år ÅR- -
utbildar sig vid 2014
Kunskapskallan ska fortsatta
oka

KS Upplevelse av den måltid vt ar Enkatundersokmng 1 Okande ÅR
med och serverar till skolelever samarbete med (>3,09)

Utbildnmgsforvaltmngen till
elever 1 klass 3, 6 och 9 med
frågor om matens utbud och
smak, matsalens rmljo
respektive personalens
service och bemotande

KS Utbildrungsforvaltmngens Enkatundersoknmg till våra Okande ÅR
upplevelse av att hyra lokal från kunder mom kommunens (>3,04)
Lokalforson nmgsenheten karnverksamheter med

frågor om lokalernas
andamålsenhghet, m1lJO
respektive service och
bemotande

UN Grundskolan ska ge barnen goda Alla elever ska nå behonghet 100% ÅR
kunskaper och färdigheter till gymnasieskolan

UN Skolan ska ge eleverna respekt Andelen elever som kanner 0% ÅR
for varje manmskas egenvarde sig krankta 1 skolan ska vara

0%

UN Gymnasieskolan ska förbereda Alla elever ska fullfölja 100% ÅR
for arbetslivet och for hogre gymnasiestudierna med
studier slutbetyg mom 4 år

En bra omsorg
Omsorgen mom aldre- och funktionshinderområdet ska kännetecknas av trygghet och kontinuitet,
vilket leder till en god omsorg med hög kvalitet. Fokus ska vara på servicetagarna och deras anhönga.
Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.

Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen. Detta för en ökad möjlighet till samvaro och ge
trygghet för äldre.

En boendeutredmng ska presenteras i början på 2015 för att planera för framtida behov mom
äldrenämndens ansvarsområde.

Mer medel tilldelas hemtjänsten,

Den dagliga verksamheten och träffpunkter utgör en viktig del i omsorgsverksamheten och ger många
en memngsfull daglig sysselsättmng.

Äldrenämnden har tidigare fått i uppdrag att utreda hur Lagen om valfnhet (LOV) ska kunna mföras
mom äldreomsorgen Målsättningen är att LOV ska mföras under 2015
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Ronneby kommun Tillhor Kommunfullmäktige S 355/2014
Bilaga 1

Ansvarig Mål Indikator Målvärde Tidpunkt för
Nåmnd/ 2015 uppföljning
Bolag ÅR/Tl/T2

Upplevelse av den måltid vi ar Enkatundersoknmg till Okande ÅR
med och serverar till kunder relevant kundgrupp med (matvarde

KS mom aldreomsorgen frågor om matens utbud och eJ klart)
smak, matsalens mIIJo
respektive personalens
service och bemotande

Organiserade aktiviteter på Mmst två aktiviteter per 100% Tl/T2/ÅR

AN sarskilda boende vecka per boende

Motesplatser Ivarje Mmst en organiserad traff I 80% ÅR

AN hemtjanstområde på landsbygden månaden per område (totalt
e a 60 traffar per år)

Ett palhanvt vårdteam Palliativa registret uppfyllt 90% ÅR

AN
onskemål om dodsplats

Att mom den palhatrva vården Palliativa registret Utförd 70% Tl/T2/ÅR

AN anvanda validerade validerad smartskattnmg
smartskattnmgsmstrument

Efter mkommen Datum for ansokan, datum 100% ÅR
ansokan/anmalan om behov av for tmgsrattens beslut

ON god man/förvaltare, ska
godmanskap/forvaltarskap
förordnas mom sex månader
Efter mkommen Datum for ansokan, datum 100% ÅR
ansokan/anmalan om behov av for tmgsrattens beslut

ON god man/förvaltare, ska
godmanskap/forvaltarskap
förordnas mom sex månader

En bra socialtjänst
Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen.

Det sociala arbetet kräver ett mycket bra samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och
dels med andra myndigheter och organisationer.

För att ge fler människor en möjlighet att leva ett Självständigt Irv är det viktigt att kommunens
msatser syftar till att stärka den enskilde när så behövs. För att bryta ett utanförskap är det viktigt att se
till att alla som har försörjmngsstod och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättmng som
erbjuds I detta arbete ska såväl kommunens verksamheter som ideella kunna användas. Genom
medlemskap i Samordningsförbundet Fmsam i Blekinge har möjligheter skapats för samordnade
rehabihtenngsmsatser i syfte att uppnå eller förbåttra den enskildes förmåga till förvärvsarbete.

För att ge familjehemplacerade barn ett ökat stöd under sm skolgång mförs Skolfam Skolfam berör
såväl Socialnamndens som Utbildnmgsnämndens område Modellen används av flera kommuner och
det finns ett nationellt nätverk för utvecklmg och samordmng.

I det skyddade boendet SESAM ges stöd och råd till de som lever eller har levt i en destruktiv relation
eller i dess närhet. Det kan vara en relation med kränknmgar, förtryck eller förnedrande behandlmg.
Det innefattar förstås också fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld.
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmäktige f 355/2014
Bilaga 1

Socialtjänsten är en verksamhet som till stor del är lagstyrd För att sakra en korrekt
myndighetsutövnmg kravs ett väl fungerande kvahtetssäknngssystem i verksamheten

Verksamheten tilldelas mer medel för att mota den kostnadsutvecklmg som kan ses mom området

Ansvarig Mål Indikator Målvärde Tidpunkt för
Nämnd/ 2015 uppföljning
Bolag ÅR/Tl/T2

SN Samtliga barnfamiljer, som haft 100% ÅR
behov av försorjnmgsstod mer an
mo månader, ska erbjudas en
sarskild genomgång av barnens
ekonomiska situation

SN 70 % av ungdomar 13-20 år ska 90% ÅR
ej vara återakruahscrad ett år
efter avslutad msats

ON Efter påbörjad akt, gallande god 100% ÅR
man/förvaltare, ska ansokan ha
sants till Tmgsratten
mom sex månader

En bra miljö
Kommunens nuljö- och energiarbete ska bednvas utefter kommunens lokala rmljömål. I samarbete
med övnga mtressenter ska aktiviteter lyftas fram för en bättre och långsiktigt hållbar miljö.

Ronneby ska bh en fossilbränslefn kommun där energianvändningen mte bidrar till någon negativ
klimatpåverkan Detta innebär att kommunen mom sin egen verksamhet ska ersätta fossilbränslen med
alternativa energikällor samt arbeta med energieffektrvisenngar mom hela verksamheten. Dessutom
ska kommunen stimulera mvånarna till att göra detsamma.

Fordansparken kommer att fartsåtta utvecklas mot rmljövänhga dnvmedel. Elbilar har kommit mi vår
fordanspark och laddstolpar har mtroduceras. Elbilar och biogasbilar kommer att vara två framtida
alternativ. Den lokala kollektivtrafiken kommer att kompletteras med elhybndbussar. Arbete pågår
också med att försöka etablera en biogasmack i kommunen

AB Ronnebyhus ska vid ny-, till- och ombyggnation arbeta med mnktmng på energieffektivisenng
En första nktlmj e är att arbeta för att vid om- och nybyggnad understiga en värmeförbrukmng på 65
kwh per kvm och år

Fortsatt utvecklmg av ny utbildnings- och forskmngsverksamhet mom områden för hållbar utvecklmg
ska tillvaratas. Detta sker mom verksamheterna Ronneby Kunskapskälla och Cefur.

Det är viktigt att värna om vårt kulturlandskap och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla
landskapet öppet och tillgängligt
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmaktige § 355/2014
Bilaga 1

Ansvarig Mål Indikator Målvärde Tidpunkt för
Nämnd/ 2015 uppfötjning
Bolag ÅR/Tl/T2

ABRI* Mmska ABRI s totala Total forbruknmg per kvm 4% ÅR
energibehov (el, varme) med med hansyn till graddagar mmsknmg,
20% under penoden 201301O 1- (årsmedeltemperatur) och 20131231/
20171231 normal uthymmgsgrad 20141231

R-Hus Ronnebyhus energianvandnmg Genomsmtthg forbruknmg 90,4 Tl
uppvannnmg kwh/m2 a-
temp

R-Hus Ronnebyhus energianvandmng Genornsrutthg forbruknmg 16,0 Tl
fastighetsel kwh/m2 a-temp

I ovngt hanvisas till de lokala rrnljomålen

Kultur- och Fritid
Det år viktigt att det i kommunen finns en bredd mom kultur- och fntidsområdet som kan attrahera
olika människors mtressen.

En isyta på Lugnevi står färdig och kommer att utvecklas vidare för att innehålla vmteraktrviteter runt
isytan.

En plan ska plockas fram på vilka investenngar som behöver göras på Ishallen i Kallmge. Planen år att
genomföra dessa i en flerårsplan Under 2015 gör mvestenngar i ytterområdet samt smärre
mvestenngar i byggnation.

Diskussioner ska föras med föremngar om fler anläggnmgar kan gå över till förenmgsdrift. Satsrung
kommer att ske till stöd för förenmgsdnvna anlåggmngar vad gäller investenngsstöd.

En satsnmg på Brunnsvallen med bl a. konstgräsplan sker under 2015 och en skatebana anläggs i
centrala tätorten under 2015.

Det år av stor vikt att kulturutbudet finns tillganghgt i hela kommunen. Ronneby kommun ska arbeta
för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till
kulturtunsm.

Under 2015-2016 ska en lokalutrednmg göras runt kulturbyggnader i kommunen (bl a museum,
stadsmuseum, bibliotek, tunstmformation, rådhuset, teatern, sockerbruket).

Kommunala ungdomsledare ska finnas tillgängliga för att utveckla och stödja kommunens
ungdomsverksamhet. Det är viktigt att stimulera ungdomarna till att Själva aktivt medverka i
fntidsutbudet

Ansvarig Mål Indikator Målvärde Tidpunkt för
Nämnd/ 2015 uppföljning
Bolag ÅR/Tl/T2

FoK Ronneby kommun ska ha en nk Smtt, NMI1 idrott I NMI 65 ÅR
tillgång till kultur och fnnd Kultur I NRI fnnd

1 Nojd Medborgar Index
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Ronneby kommun Tillhôr Kommunfullmäkuge ê 355/2014
Bilaga 1

Ekonomi i balans
Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonormsk hushållmng innebärande en
ekonorm i balans Den ekonormska planenngen skall vara långsiktig. För verksamheten skall anges
mål och nktlinj er som är av betydelse för en god ekonormsk hushållmng och för ekonormn skall anges
de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonormsk hushållmng.

Fr o m år 2000 gäller det s k balanskravet, innebärande att resultatet måste vara i balans (kostnaderna
får mte överstiga mtäkterna). Skulle ett negativt resultat uppstå skall detta täckas mom tre år genom
lägst motsvarande överskott Åtgárdsplan skall under sådana omständigheter upprättas.

Ansvarig Mål Indikator Målvärde Tidpunkt för
Nämnd/ 2015 uppföljning
Bolag ÅR/Tl/T2
KS I Det planenngsmassiga 0,7% ÅR

overskottet bor långsiktigt utgora
ca 2 % av skatterntakter och
generella statsbidrag (inklusive
fastighetsavgift) per år
Overskottet kan fördelas på
resultat och/eller nrcznosreserv

KS 2 Kommunens låneskuld, 473 mkr Tl, T2, ÅR
exklusive pensronsavsattmngar
får, reducerat for utlånmg till
kommunens bolag, mte oversuga
mvån vid 2011 års utgång (557
mkr) Vid utgången av år 2015
ska kommunens låneskuld ha
mmskat med mmst 15 % (84
mkr) jamfört med utgången for år
2011

KS 3 Investermgsutgifterna får, for Avstamnmg galler for hela Budget ÅR
aktuell planpenod, mte oversuga penoden 2015
avsknvnmgama for penoden mvestenng

ar 102mkr,
avsknvnmg
ar 75 mkr

Kommentarer t,/1 de fmans,el/a målen
Varje finansiellt mål kommenteras utifrån budgetplan 2015-2017.

Mål 1. Denna budgets finansiella förutsättmngar innebär ett planenngsmässigt överskott för
planpenoden inklusive på centrala konton reserverade medel för oförutsedda utgifter. Beredskapen att
klara större oförutsedda kostnader med bibehållen budget i balans är begränsad. Den ekonormska
utvecklmgen kommer noggrant följas under 2015 Inför budget 2016-2017 plan 2018-2019 kommer
åtgärder att tas fram för att säkerställa en budget i balans.

Mål 2. Denna mvesteringsbudget ger en nettolåneskuld om 498 mkr för 2015 och 485 mkr år 2017.
Med hänsyn tagen till den rustonska eftersläpmngen i mvestenngsbudgeten bedöms ändå att målet
uppnås.

Mål 3. Denna budget innebar mvestenngar om totalt 251 mkr penoden 2015-2017 medan
avsknvnmgarna uppgå till 237 mkr. 2015-2016 innehåller tyngre mvestenngar i enskilda objekt. Detta
innebär att målet mte kommer att nås under planpenoden. Dock visar 201 7 på en mvestenngstakt lägre
än avsknvmngama.
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmäktige ê 355/2014
Bilaga 1

Strategiska frågor
Kommunen ska mte aga egendom som eJ behövs i kärnverksamheten eller eJ behövs av strategiska
skäl Egendom som kan avyttras ska finnas tydligt utpekad och avyttrmg ska ske när möjlighet finns.
Inkomster vid avyttring ska anvåndas för att amortera av kommunens låneskuld.

Kommunen står mför en stor utmanmg avseende personalrekrytenng Pensionsavgångarna kommer
mom några år att överstiga antalet som kommer ut på arbetsmarknaden. Arbetet för att bh en
attraktivare arbetsgivare ska fortskrida.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerstålla att kommunens verksamheter har ett
väl fungerande kvahtetssäknngssystem.

Folkhälsorådets arbete ska fortskrida för att spnda kunskap och för att tillsammans med andra aktörer
genomföra aktiviteter mom folkhälsoområdet.

Det strategiska arbetet på kommunledmngsförvaltnmgen ska utvecklas vidare för att öka fokusen på
utvecklmgsarbete av kommunens verksamheter Under 2015 ska en översyn göras på Tekniska
förvaltnmgens orgarusation för arbete med skötsel av grönytor m.m. En översyn ska också göras på
kommunens verksamheter för jour och beredskap.

En kraftfull satsrung kommer att göras mom kommunens kostverksamhet de kommande åren. En ny
centraliserad orgarusation har skapas, ny kostpohcy har implementeras, upprustning av kåk och
restauranger (matsalar) kommer att genomföras och ytterligare tillagmngskök kommer att byggas for
att flytta tillagrung av varm mat närmre brukarna. De centrala produktionsköken på Vidablick och i
Kalhnge kommer under denna tid att avvecklas. Kostverksamheten planeras att framöver
konkurrensutsättas.

En ny centraliserad vaktmästarorgamsation ska sättas i dnft under 2015.

Ett arkivcentrum håller på att byggs i Bräkne-Hoby för att mhysa Blekingearkivet, SVAR-enheten
samt kommunens arkiv.

Införande av arbetskläder mom kommunens organisationer håller på att diskuteras och planeras att
mföras från 2016.

För att utveckla kommunens inköpsarbete mfors från 2016 en ny tjänst som mköpsstrateg.

En politisk arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram en mtegrationsstrategi. Syftet med strategin är att
fastställa en politisk ambitionsnivå för kommunens mtegrationsarbete En särskild mottagmngsenhet
håller på att byggas upp för att effektivisera mottagandet och skapa en bättre möjlighet till integration
för nyanlända familjer med barn samtidigt som utökad verksamhet mom Utbildmngsnâmndens och
Socialnämndens områden möter det ökade behov som finns mom planpenoden.
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmäktige§ 355/2014
Bilaga 1

Budgetförutsättningar 2015-2017
I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande
påverkande faktorer för åren 2015-2017.

Styrmodell
Kommunen arbetar med en målstyrningsmodell med utgångspunkt i visionen.

Visionen uttrycker den långsiktiga politiska inriktningen. Utifrån visionen har formulerats
övergripande mål. För att stödja arbetet med att nå de åtta övergripandemålen och ha en god
ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige slagit fast ett antal verksamhetsmål med indikatorer
som ska återrapporteras till fullmäktige.

Rapportering till kommunfullmäktige av kommunfullmäktiges verksamhetsmål ska ske enligt de
rapporteringstillfällen som anges i kapitlet "Övergripande mål och riktlinjer".

Nämnderna och kommunens helägda bolag ska i tillämpliga delar arbeta i enlighet med
verksamhetsmålen, samt skapa rutiner för uppföljning, utvärdering och rapportering. Tillämpligamål
bryts ned till en nivå så att varje medarbetare har kännedom om och arbetar för att målen uppnås.

Nämnderna och bolagen ska för sin styrning ställa upp egna mål. Dessa ska dock endast undantagsvis
rapporteras till kommunfullmäktige.

Ekonomistyrningsprinciper
Nämnderna har att ta hänsyn till uppställda ekonomistyrningsprinciper.Dessa principer anger hur
nämnderna ska agera i olika situationer.

1. Tilldelade ekonomiska resurser går, vid konflikt, alltid före verksamhetens mål (med undantag
för vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande).
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Ronneby kommun Tillhör Kommunfullmäktige S 355/2014
Bilaga 1

2. Intäktsöknmgar, utöver vad som budgeterats, som mte har ett direkt samband med kostnader,
får ej tas i anspråk for nya kostnader

3 Överskott i kapitalkostnader får ej tas i anspråk för nya kostnader
4 Externa hyreskontrakt med en löptid som överstiger fem år ska understållas

kommunfullmäktige, liksom externa hyreskontrakt med en löptid som år kortare än fem år
men med en årshyra som är 1 O pris basbelopp eller högre.

Beslutsnivåer för kommunfullmäktigebudget
Kommunfullmäktige fastställer budgeten på nämndsmvå. Då en nämnd ansvarar för flera förvaltmngar
enligt förvaltnmgsorgamsationen fattar kommunfullmäknge beslut för varj e sådan förvaltmng Under
kommunstyrelsen ligger kommunledrungsförvaltrungen, tekniska förvaltmngen och
nänngshvsenheten, för vilka kommunfullmäktige fattar beslut om budget.

Kommunfullmäktiges beslut om budget är mdelat på mtäkter, personalkostnader, övnga kostnader,
avskrivningar och mternränta. Nämnden får i sm mternbudget omfördela mellan mtäkter,
personalkostnader och övnga kostnader, förutsatt att detta mte strider mot fullmäktiges intentioner
eller innebär en öknmg av nämndens nettoanslag Kapitalkostnader får mte omfördelas till annat
kostnadsslag.

Ekonomisk rapportering
Rapportenng till kommunfullmäktige avseende det ekonomiska utfallet sker, förutom vid årsbokslutet,
efter utgången av tertial 1 och tertial 2.

Om nämnden tvmgas vidta särskilda åtgärder för att nå ekonomisk balans ska dessa åtgarder redovisas
i samband med rapporterna Vid väsentliga avvikelser ska rapportering ske utan dröjsmål utan att
mvanta en formell tertialrapport.

Rapportenng sker enligt de anvisnmgar som låmnas ut mfor varje rapportenngstillfälle Utöver den
mdelnmg i mtåkter, personalkostnader, övriga kostnader, avsknvmngar och mternränta som
kommunfullmäktige beslutat, kan nåmnd välja att redovisa mer detaljerad information Syftet ska vara
att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Utöver ovanstående gäller att varje budgetansvarig månatligen ska följa sm verksamhet. Skulle
väsentliga avvikelser uppstå ska rapportenng ske till nårmast överordnat led. Förvaltnmgschef
rapporterar till nämnd, vilken om anledmng föreligger rapporterar till kommunstyrelsen. Rapport ska i
varje led innehålla analys och förslag till åtgärd.

Investeringar och finansiering
Som mvestering räknas en kapitalsatsmng som får konsekvenser under längre tid, mmst 3 år och där
vardet på utgiften överstiger 1/2 pnsbasbelopp.

För mvestenngar kommer komponentavsknvmng att tillämpas fr om år 2015. Reglerna knng
komponentavskrivmng innebär ett delvis förändrat sätt att redovisa mvestenngar och vad som råknas
som mvestering, vilket påverkar dnftkostnader och investenngar. En tillämpnmgspohcy år under
framtagande och kommer att lämnas för beslut under våren 2015.

Reparationer ska bokforas det år åtgärden utförs

Inventarier som har ett samband, t ex mrednmg till en skolsal, bör räknas som mvestenng forutsatt
beloppsgräns Datorer och liknande kostnadsförs.

Budget 2015, plan 2016-201 7 innehåller mvestenngar t o m 201 7 enligt mvestenngsbudgeten långst
bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade mvestenngsvolymen 2015-2017 till 251 mkr.
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Beslutade mvestenngar som ännu ej påbörjats eller färdigställts per 31 december 2014 kan
komplettenngsäskas under våren 2015.

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i matenella anlaggnmgstillgångar bundna
kapitalet, beräknas i budget och plan till 2,5 %

Investenngsvolym:

År 2015 År 2016 År2017
102mkr 103mkr 46mkr

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffnmgen, d v s behov av nya lån, med totalt 90
mkr för att klara planpenodens (2015-2017) mvestenngsvolym. Vid utgången av år 2014 beräknas
kommunens bruttolåneskuld vara 600 mkr exklusive kommuncertifikat.

Fmansnettot har för planpenoden beräknats med ett genomsmttligt ränteläge:

År 2015 2,10%
År 2016 2,60%
År 2017 3,10%

Fmansnettot beräknas, exklusive borgensavgifter, utdelmng samt finansiell kostnad på
pensionsavsättning. De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen.
För närvarande är avgiften 0,3 % av lånesumman

Nedlagd ränta under byggtid (mvestermgsutgift >6 mkr) hänförs till anskaffnmgskostnaden (aktiverad
rånta). Den ränta som kommer att aktiveras har exkluderats från finansnettot.

Kommunalskatt
Kommunens skattesats· 22,362

Skattemkomsterna baseras i budgetplan 2015-2017 på skattesatsen 22,36, vilket är oförändrat från
2014.

Vid årsskiftet 2012/2013 genomfördes en skatteväxlmg mellan Blekinges kommuner och Landstmget
Blekinge med anledning av kommunernas övertagande av hemsjukvården. I samband med
skatteväxlmgen kom länets kommuner overens om en mellankommunal utjamning under åren 2013-
2015.

Befolkning
Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämmngen baseras på folkmängden per den 1/11 året
innan budgetåret Den 30/9 2014 uppgick befolknmgen till 28 086 (SCB). I budgetförutsättnmgarna
beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på en konstant folkmängd om 28 050.

2 Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattnmgsbara forvarvsmkomsten som en skattskyldigpåförs
I kommunal mkomstskatt Angiven skattesats avser pnmarkommun Total kommunal skattesats utgors av summan av
skattesatserna for landstmget och pnmarkommunen
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Skatteunderlagets utveckling
Skatteunderlagets utvecklmg baseras i budget 2015,jämte plan 2016-2017, på Svenges kommuner och
landstmgs (SKL:s) prognos per 2014-10-24 (cirkulär 14·40) Prognosen avser den sammantagna
utvecklmgen för hela nket.

2013 2014 2015 2016 2017
SKL okt 2014 (mk! effekter av budgetpropositionen) 3,5 % 3,5 % 4,8% 5,1 % 4,8 %
Regenngen sep 2014 3,7% 3,2 % 4,8% 5,5 % 5,3 %

Kommunalekonomisk utjämning3
Den kommunalekonomiska utjämnmgen består av mkomstutjämning, kostnadsutjämmng,
reglenngspost och strukturbidrag.

Inkomstutjämnmgen ger en garanterad skattekraft om 115% av nkets medelskattekraft Enligt
prognosen för 2015 uppgår Ronnebys skattekraft till 89 % av nkets medelskattekraft. Kompensation
erhålles från 89 % upp till 115% beräknat på 95% av den lånsvisa skattesatsen. 2015 beräknas
Ronneby erhålla 1 O 222 kr per mvånare i mkomstutj ämnmg.

Kostnadsutjämnmgen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsåttmngar att bednva
kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2015 att Ronneby skall betala 1 000 kr per
mvånare till utjämrungssystemet.

Från och med 2014 är det kommunalekonorruska systemet reviderat. För en mjukare övergång har det
bestamts en mförandepenod om 5 år. Införandebidraget ingår i reglenngsposten som är ett mstrument
för ekonomiska reglenngar mellan staten och kommunerna. För 2015 beräknas reglenngen till ett
bidrag på 182 kr per mvånare.

Strukturbidraget beräknas för 2015 till 104 kr per mvånare Bidraget hanförs till "Nänngsliv och
sysselsättmng".

LSS-utjämning
Den nationella kostnadsutjämnmgen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i
budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 51 kr per mvånare i utjämrungsavgift,

Kommunal fastighetsavgift
Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har
reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften beräknas i budgetförutsättnmgarna till 1 900
kr per mvånare för år 2015.

Särskilda statsbidrag
Maxtaxan
Statsbidrag om 281 kr per mvånare finns budgeterade på centrala konton.

Riktade statsbidrag att ansöka om
Ett antal riktade statsbidrag att i särskild ordrung ansöka om/rekvirera finns Dessa statsbidrag
adrmmstreras av respektive nämnd.

Riktade statsbidrag som erhålls I statsbidraget
I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel för vissa aktiviteterlåtgarder som nksdagen har
beslutat om, s k reglenngar enligt finansienngspnncipen, Nämnderna har i sma ramar 2015-2017 fått

3 Avser SKLs prognos per 24 oktober 2014
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anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan mga medel reserverade på centrala
konton

Personalkostnader
Personalkostnadsöknmgarna har beräknats efter SKLs cirkulär 14 38 (timlön,
konjunkturlönestanstiken) den 2 oktober 2014.

År 2015 3,1 %
År 2016 3,4%
År 2017 3,7%

Lönerevision är beräknad till den 1 apnl vart och ett av åren

Avsättmngen avser såväl fastanställda som andra kategoner, d v s samtliga lönekostnader Medel för
dessa kostnadsöknmgar har avsatts på centralt konto.

Personalomkostnadspåslaget uppgår i nämndernas budgetanslag till 38,46 % och ska täcka lagstadgade
och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättnmg för
förmånsbeståmd ålderspension.

På centrala konton budgeteras för semesterlóneskuldsökmng och pensionsutbetalnmgar på pensioner
intjänade före 1998. Här finns en osäkerhet om finansienngspnncipen kommer att galla
budgetpropositionens förslag till förändrad arbetsgivaravgift för äldre fr om år 2015.

Prisökningsreserv
Någon pnsökningsreserv utover vad som beräknats för ökade personalkostnader finns ej avsatt.

Medel för oförutsedda händelser
KS medel uppgår till 3 550 tkr per år. KF·s medel uppgår till 3 000 tkr per år.

Reserverade medel
Under KS har beräknats ett årligt villkorat aktieägartillskott till Ronneby Miljö och Teknik AB för
rörelsegrenen IT-bredband på 1,5 mkr/år Enligt bedömnmg kommer detta behov av tillskott att finnas
kvar under planpenoden.

Ronneby Miljö och Teknik AB beräknas lämna ett årligt koncernbidrag till moderbolaget under
planpenoden om 1 mkr, vilket kommer till kommunen som utdelmng.

AB Ronneby mdustnfastigheter (ABRI) har fått i direktiv att från och med 2010 årligen återbetala 1,5
mkr av villkorat aktieägartillskott. Återbetalmng ska mte ske om det egna kapitalet understiger 30
mkr.

Finns en årlig reserv på 300 tkr för att kompensera äldre- och socialnämnd för mmskad återsökmng av
moms.

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr.

Övriga poster på centrala konton
På centrala konton finns även en ännu mte fördelad bespanngspost avseende en förändrad
vaktmästarorgarusation Ännu ej verkställd bespanng år 2 500 tkr.

Fr om budget 2015 finns en mtàktspost motsvarande de belopp som det finns beslut om att finansiera
från balanskonto flyktmg. Kostnadsposten återfinns i berörd nämnds ramanslag. Anslagen till
nämnderna som finansieras från balanskonto flyktmg, kommer att omprövas efterhand som behoven
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foråndras. Uppföljmng kommer att ske tertialvis och i samband med uppföljmngen omprövas
anslagen.

Nämndernas budget 2015, plan 2016-2017
I nämndernas budgetplan 2015-2017 inryms generellt mga budgetreserver.

I nämndernas budget och plan för åren 2015- 2017 har på nämndsmvå den resultatmässiga
konsekvensen av kånda förändnngar avseende intakter och kostnader, beslutade och planerade
mvestenngar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits

I nämndernas resultatråknmgar anges ramanslagen i den mvå som gällde den 26/11-14

Budget 2015 är det andra året av en tvåårsbudget. Budgeten (dnft- och mvestenngar) beslutas dock
årligen för det kommande året.

För en komplett sammanställmng av dispositioner hänvisas till underlagen för denna budget som
behandlades på kommunstyrelsens den 25/11-14.

Internhyror
En budgetjustenng kommer att ske avseende internhyror. Justenngarna av mternhyror föranleds
huvudsakligen av mvestenngar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipnser Förändrade
mternhyror innebär ingen nettoforåndnng av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av
ökade mtåkter i annan nåmnd.

Från och med 2014 är städet utlagt på entreprenad.

Känslighetsanalys 2015
Utdebitenng, kommunalskatt, +/- 50 ore +/- 26 mkr
Skatteunderlagets utvecklmg, +/- 1% +/- 11 mkr
Befolknmgsurveckhng, +/- 100mvånare +/- 4 mkr
Personalkostnader helårseffekt, +/- 1 % +!- 10 mkr
Pnsförandrmg, varor och tjanster, +/- 1 % +!- 3 mkr
Ranteforandnng, +/- 1 %, år +/- 4 mkr
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Resultaträkning
(tkr) Bokslut 2013 Budget 2014* Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017
Nettokostnader,exkl avsknvn -I 260 846 -I 313 194 -1380403 -1429915 -I 471 988
Avsknvnmgar -69 722 -72 509 -75 045 -80 089 -81 658
NETTOKOSTNAD (not l) -1330568 -1385703 -1455448 -1510004 -1553646

Skatteintakter I 094 067 1 095 700 1 146344 1 191 300 1 235 300
Gen statsbidrag o utjamrung 259 312 294 900 318 600 323 700 327 200
Fmansrella mtakter 9 585 9 585 8 500 8 500 8 500
Fmansiella kostnader -18 634 -15 685 -13 400 -16 500 -18 700
RESULTAT II 13 762 -1 203 4 596 -3 004 -1 346

Extraordmara poster

RESULTAT III 13 762 -1203 4 596 -3 004 -1346
*Budget 2014 anges enhgt budget gallande 26/11 2014

Not 1
(tkr) Budzet 2015 Plan 2016 Plan 2017

Internranta 29423 30 905 30 992

Lonerevisioner 2014-2017 -23 389 -57 589 -96 089

Semesterloneskuld -2 200 -2 200 -2 200

Lagre arbetsgivaravgift ungdomar samt aldre 5 300 I 600 1 600

Pensionsutbetalrungar mk! sarskild Ioneskatt -35 700 -35 400 -36 000

Medel for oförutsedda utgifter, KS -3 550 -3 550 -3 550

Medel for oförutsedda utgifter, KF -3 000 -3 000 -3 000

Villkorat akueagartillskott bredband till RonnebyM1IJ0- och Teknik AB -1 500 -1 500 -1 500
Återbetalmng villkorat aktieagarnllskott från AB Ronneby
Industnfastigheter 1 500 1 500 1 500
Koncernbidrag från Ronneby MJ!Jo-och Teknik AB till moderbolaget och
utdelnmg via AB Ronneby Helsobrunn till kommunen I 000 1 000 1 000

Medel for kundförluster -300 -300 -300

Kostnadsreduktion avseende vaktmastarorgarnsanon 2 500 2 500 2 500

Mellankommunal utjarnmng 524

Reserv återsoknmg moms -300 -300 -300

Intakt från balanskonto 18 410 14 410 IO 720

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 7 900 7 900 7 900

Summa -3 382 -44 024 -86 727
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Balansräkning
(mkr) Bokslut 2013 Budzet 2014* Budzet 2015 Plan 2016 Plan 2017

TILLGÅNGAR
Matenella anlaggnmgsnllgångar 1 146 I 139 I 139 I 162 I 126

Finansiella anlaggnmgsnllgångar 270 260 150 150 150

Omsattnmgsnllgångar 193 150 215 215 215

S:A TILLGÅNGAR 1608 1549 1504 1527 1 491

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 598 601 602 599 598

Avsattmngar 60 60 70 70 70

Långfnstiga skulder 651 650 670 690 655

Kortfnstiga skulder 299 238 162 168 168
S:A SKULDER OCH EGET
KAPITAL 1608 1549 1504 1527 1491

Finansieringsanalys
(mkr) Bokslut 2013 Budget 2014* Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetens nettokostnad -1 261 -1 310 -1 380 -1 430 -1 472

Skatteintakter och statsbidrag I 353 1 391 I465 1 515 I 563
Finansiellt netto -9 -6 -5 -8 -1 O

Justenng for rorelsekapttalets forandnng,
avsattnmgar, reahsationsresultat,
avsknvmngar 33

Verksamhetsnetto 117 75 80 77 81

INVESTERINGAR
Nettomvestenngar -48 -87 -148 -103 -46

Forsaljmng av matenella
anlaggnmgstillgångar 7

Forandnng finansiella
anlaggmngstillgångar

Investeringsnetto -41 -87 -148 -103 -46

FINANSIERING
Utlåning

Återbetald utlåning 15

Upplåning 118 12 68 26

Amortenng -160 -35

Finansieringsnetto -27 12 68 26 -35

Förändring av likvida medel 49 o o o o
*Budget 2014 anges såsom den beslutades av Kommunfullmaktige 1 § 250/2013
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Driftbudget 2015 jämte plan 2016-2017

(tkr) Budget 2014" Budzet 2015 Plan 2016 Plan 2017

Nåmnd

Kommunstyrelsen -224 860 -238 260 -243 825 -245 706

Revtsion -1 224 -1 224 -1 224 -1 224

Miljo- och Byggnadsnamnden -13 850 -14 420 -14 724 -14 012

Fntids- och Kultumamnden -64 215 -64 970 -65 140 -64 851

Utbildmngsnamnden -558 672 -569 128 -565 286 -564 078

Aldrenamnden -320 968 -330 096 -332 833 -332 888

Socialnamnden -218 791 -231 009 -239 990 -241 202

Overfonnyndamamnden -2 950 -2 959 -2 958 -2 958

Nämndernas nettokostnader -1405530 -1452066 -1465 980 -1 466 919

Justenng enhgt not I 19 827 -3 382 -44 024 -86 727

Skatterntakter 1095700 1 146 344 1 191 300 1 235 300

Gen statsbidrag o utjammng 294 900 318 600 323 700 327 200

Fmansiella intakter 9 585 8 500 8 500 8 500

Ftnansiella kostnader -15 685 -13 400 -16 500 -18 700

Central finansiering 1404327 1456 662 1462976 1465573

RESULTAT -1 203 4 596 -3 004 -1346

(tkr) Budget 2014* Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

Sammanställning nämnder

Intakter 369 240 372 226 372 769 372 303

Personalkostnader -960 612 -990 222 -994 498 -992 153

Ovnga kostnader -712581 -729 598 -733 257 -734 418

Avsknvnmgar -72 527 -75 045 -80 089 -81 658

Internranta -29 050 -29 427 -30 905 -30 993

Nettokostnad -1405 530 -1452066 -1465980 -1 466 919
*Budget 2014 anges enhgt budget gallande 26/11 2014

Förändring från plan 2015 till budget 2015
Tekmska o Arvode, Sarskilda Budget- Kapital-

(tkr) Plan 2015* hvresrust, lonerevisron beslut disn, kostnad Bud!!et2015

Kommunstyrelsen -210817 390 -3 689 -22 093 -3 440 1 389 -238 260

Revision -1 208 -16 -1224

M1!Jo- o byggnadsnamnden -13 564 -358 -600 102 -14 420

Fntids- o kultumamnden -65 844 1 196 -556 711 -286 -191 -64 970

Utbildmngsnamnden -563 327 -2 349 13 466 22 055 -11 620 -421 -569 128

Aldrenamnden -310 764 23 -8 444 -742 -9 948 -221 -330 096

Socialnamnden -215 094 545 -3 998 69 -12 600 69 -231 009

Overformyndarnamnden -2 909 -50 -2 959

Netto -1 383 527 -195 -30 577 o -38 494 727 -1452066
*Enligt budget 2014-2015 KF ~250/2013
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Förändring från budget 2015 till plan 2016

Budget Budget- Kapital-
(tkr) Budzet 2015 2014-2015 drsnosinoner kostnad Plan 2016

Kommunstyrelsen -238 260 361 -566 -5 360 -243825

Revision -1 224 -1224

MIIJo o byggnadsnamnden -14420 250 -600 46 -14 724

Fritids- o kulturnamnden -64 970 370 -540 -65 140

Utbildrungsnamnden -569 128 1 710 2 671 -539 -565286

Aldrenamnden -330 096 -672 -1 930 -135 -332 833

Socialnamnden -231 009 -8 670 -300 -11 -239990

Overformyndarnamnden -2 959 -2 958

Netto -1452066 -6 651 -725 -6 538 -1465980

Förändring från plan 2016 till plan 2017

Budget Budget- Kapital-
(tkr) Plan 2016 2014-2015 disnosmoner kostnad Plan 2017

Kommunstyrelsen -243 825 -279 239 -1 841 -245706

Revision -1 224 -1224

M1lJo o byggnadsnamnden -14 724 600 112 -14 012

Fritids- o kulturnamnden -65 140 250 39 -64 851

Utbildnmgsnamnden -565 286 -1 839 3 345 -298 -564078

Aldrenamnden -332 833 -224 169 -332888

Socialnamnden -239 990 -1 356 144 -241202

Overförmyndarnamnden -2 958 -2 958

Netto -1465980 -3 698 4434 -1 675 -1466 919

I nåmndemas resultaträknmgar nedan anges ramanslagen i den mvå som gållde den 26/11-14,Justerat
för de förändrmgar som denna budget innebär för åren 2015-2017.
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Kommunstyrelsen
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter 216974 215932 215 734 215 421

Personalkostnader -136 403 -141 973 -141 813 -141 623

Ovnga kostnader -217 856 -222 931 -223 114 -222 929

Avsknvnmgar -60 850 -62 408 -66 432 -68 190

Internranta -26 725 -27 000 -28 320 -28 385

Nettokostnad -224 860 -238 380 -243 945 -245 706

Kommunledningsförvaltningen
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter 45 879 44 263 43 865 43 347

Personalkostnader -76 281 -77 161 -77 071 -77 071

Ovnga kostnader -90 450 -90 680 -91 048 -90 621

Avsknvnmgar -2 403 -2 351 -2 560 -2 552

Internranta -242 -248 -240 -214

Nettokostnad -123 497 -126 177 -127 054 -127111

Väsentliga drspositioner
• Sydarkivera, kompletterande anslag 161 tkr 2015, 247 tkr 2016, 258 tkr 2017
• Navigatorcentrum, 990 tkr 2015
• Utökad verksamhet Lokala brottsförebyggande rådet. 1OO tkr per år
• Exploatenngsmgenjör, 300 tkr 2015, därefter 600 tkr per år
• Landsbygdsutvecklare, 300 tkr 2015, därefter 600 tkr per år
• Utökat KSO-konto, 550 tkr per år
• Arbete med Ekenäs campmg, Rönmnge och Hamnen, 300 tkr 2015
• Infotidrung till allmänheten, 500 tkr 2016 och framåt
• Kompensation ökat bidrag Räddnmgstjänsten pga ombyggnation, 200 tkr 2016, 400 tkr 2017
• Inköpsstrateg, 600 tkr 2016 och framåt

Verksamhetsbeskrivrunq
I SUS-enheten mgår nämndsekretanat, arkivfunktion, skuld- och budgetrådgrvmng,
konsumentrådgrvnmg, kopienngscentral, juridik och upphandlmg Utredare och samordnare arbetar
med bl a kvahtetsutvecklmg, utredmngar, beredmng av ärenden och samordnmg av
kommunövergripande frågor såsom säkerhet, rmljö, folkhälsa och mternationella frågor. I enhetens
budget mgår åven medel för de pohtiska mstansema kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
valnämnd liksom för räddmngstjänst, kollektivtrafik, medlemskap i Region Blekinge samt Svenges
Kommuner och Landsting mm

Ekonomienheten arbetar med ekononustyrnmg, ekononuadrmmstration, finansiering, mm. Enheten år
stodfunktion för kommunens förvaltmngar men samtidigt kommunstyrelsens funktion för att
upprätthålla god ekonormsk kontroll
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Personalenhetens pnmära mål är att på olika satt förverkliga de personalpolitiska intentioner som
Ronneby kommun står för En sammanfattmng av dessa kan sågas vara att Ronneby kommun vill ha
ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare i en verksamhet med hög kvalitet

För att nå detta mvänder sig personalenheten av en mängd olika "verktyg" eller metoder, framförallt
som en stödfunktion till förvaltmngamas chefer på olika mvåer samt till de styrande politikerna.
Exempel på verktyg/metoder är arbetsratt, arbetsmiljöarbete, rehabilitenngs- och hålsoarbete,
rekrytermg, kompetensutvecklmg, ledarutvecklmg, orgarusationsutvecklmg, lôneadrmmstration,
pensionshantenng, personalekonormsk analys, employer brandmg med mera.

Personalenhetens arbete ska i huvudsakvara mnktat på förebyggande och främjande msatser och mte
reaktivt arbete med akututrycknmgar. Arbete sker i nära samarbete med förvaltnmgama i
ledmngsgrupper, samverkansgrupper med mera på olika mvåer. Ansvaret för verksamheten ligger
dock alltid kvar hos respektive chef. För ett framgångsnkt, modernt och proaktivt personalarbete krävs
också ett nära samarbete med övnga stödfunktioner mom kommunledmngsförvaltmngen såsom till
exempel mformationsenhet och ekonormenhet.

Personalenheten ska bevaka utvecklmgen och ligga i framkant mom de olika arbetsområdena som
berör personalarbetet. Detta sker genom individuell kompetensutvecklmg och vid behov även
kompetensutvecklmg i grupp Kunskap och mformation mom personalområdet ska kontinuerligt föras
vidare ut till cheferna mom verksamheterna via till exempel mternutbildrungar och olika utskick

Enheten för Kommumkation och Medborgarservice år uppdelad på två avdelningar, IT-avdelmng och
lnfo-avdelmng. IT- avdelmngen innefattar även kommunens televäxelfunktion. IT avdelmngens
huvudsakliga uppgift är IT- service mot de kommunala verksamheterna samt de kommunala bolagen.
Informationsavdelnmgen arbetar med servicemsatser åt de kommunala verksamheterna med mtem
kommurukation och kommunövergnpande kommunikationsfrâgor. Varumärkesprocessema knng
"Ronneby- den modema kurorten" och II Attraktiv arbetsgivare" är exempel på detta. Kommunens
Medborgarservice i Stadshuset år också orgamserad mom informationsavdelnmgen.

Enhetens arbetsmarknadsavdelmng arbetar med att tillhandahålla sysselsättmng för i första hand
arbetssökande. Det kan vara praktik i olika former (i vägledande syfte, språkpraktik etc.) och det kan
vara att hitta sysselsåttmng för personer i sysselsättmngsfasen (f.d. FAS3). Verksamheten bereder
också arbetstillfällen för personer med ohka anstallnmgsstöd såsom lönebidrag,
trygghetsanställnmgar, OSA-anställningar, nystartsjobb m.fl. De arbeten som utförs är i huvudsak
mtema arbeten mom kommunen. Det kan vara röjmngsarbeten på uppdrag av Tekmska förvaltmngen
och/eller Fntids- o Kulturförvaltnmgen, transporter och flyttmngar mellan och mom olika
verksamheter, Avdelnmgen är en mtem resurs för kommunen. På Arbetscenter i Kallmge utförs bl a
demontenngsarbeten samt andra arbeten av sysselsättmngskaraktär.

Enheten bednver även café-verksamhet i stadshuset samt på Café Hälsocenter. Stadshusets
kontorsvaktmästen är en del av enhetens verksamhet. Avdelmngen för integration samarbetar med
Arbetsförmedlmgen gällande personer som erhållit permanent uppehållstillstånd och mgår i den s.k.
Etablenngsreformen Kan vara hjälp med bostäder, kontakt med skola/barnomsorg och annat som år
en kommunal angelägenhet.

Ronneby Kunskapskälla arbetar med att erbjuda kompetenshöjande msatser i form av
högskoleutbildrungar, yrkeshögskoleutbildrungar, uppdragsutbildmngar, föreläsnmgar och sermnaner
till vuxna och anställda i företag/orgarusationer i Ronneby och övriga regionen.

Celas uppgift år att höja den digitala kompetensen hos individer och organisationer, både offentliga
och pnvata. I samverkan med andra parter skapar Cela nya möjligheter till utvecklmg och tillväxt
genom ett ökat och mer medvetet användande av digitala verktyg och kanaler.
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Cefur är ett center for forsknmg, utvecklmg och innovation med särskilt fokus på hållbarhet och
Cradle to Cradle® Lokalmässigt finns Cefur på Soft Center nära Kunskapskå.llan och Cela Cefur
samarbetar med företag, lärosäten och kommunala förvaltnmgar for att spnda kunskap, inspirera och
länka samman I maj 2013 invigdes Cefurs Cradle to Cradleœ-mpirerade showroom, det första av
sitt slag i Norden. Cefur år aktivt engagerad i förberedelserna av Kilenområdet och också av de nya
förskolorna i kommunen. Cefur arbetar aktivt med att hitta extern finansiering, Under 2013 fick Cefur
medel både från Europeiska Regionala Fonden ERUF, Region Blekinge och Mistra, Stiftelsen för
Miljöstrategisk forsknmg. Under 2014 kvarstår endast Mistra-projektet.

Swedish Waterjet Lab (SWL) är en del av Cefur som arbetar med forskning och utvecklmg mom
områdena abrasiv vattenskärnmg och vattenpolermg. En stor del av labbets arbete finansieras av
forsknmgsmstitut eller företag.

Näringslivsenheten
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter o o o o
Personalkostnader -1 490 -I 581 -1 511 -1 511

Ovnga kostnader -1 753 -1 913 -1 712 -1 601

Avsknvnmgar -20 -37 -40 -40

Internranta -3 -4 -4 -3

Nettokostnad -3 266 -3 535 -3 267 -3 155

Väsentliga disposrtroner
• Utrednmg nänngshvsbolag och nänngshvsutvecklare centrum, 70 tkr 2015

Verksarnhetsbesknvrunç
Nänngshvsenheten arbetar med kommunens externa nänngslrvsverksamhet och hanterar frågor som
har koppling till nyföretagande, företagsetablenng, utvecklmg av befintliga företag, besöksnånng och
regionalt nänngslrvsarbete. I uppdraget mgår även att mternt verka för bättre service och förståelse
från den kommunala förvaltningen i handläggnmgen av företagsärenden.

Tekniska förvaltningen
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter 171 095 171 669 171 869 172074

Personalkostnader -58 632 -63 231 -63 231 -63 041

Ovnga kostnader -125 653 -130 338 -130 354 -130 707

Avsknvnmgar -58 427 -60 020 -63 832 -65 598

Internranta -26 480 -26 748 -28 076 -28 168

Nettokostnad -98 097 -108 668 -113 624 -115 440

Väsentliga dispositloner
• Köket Påtorps förskola, 340 tkr 2015-2016, övertagande från utbildnmgsnämnden
• Kockurnhallen utemiljö, 140 tkr 2016 och framåt

Verksamhetsbesknvrunq
Tekniska forvaltnmgen är ett av de viktiga centrala kugghjulen för en fungerande kommun och består
av tre dnftverksarnheter; Gatu-och Parkenheten, Kostenheten och Lokalfôrsörjningsenheten, samt ett

25



Ronneby kommun Tillhor Kommunfullmaknge § 355/2014
Bilaga 1

antal övergnpande stödfunknoner. Gatu-och Parkenheten ansvarar främst for dnft och skötsel av våra
gator, gång- och cykelvägar, torg, hamnar, parker, lekplatser, produktionsskog och tåtortsnåra
skogsområden Kostenheten ansvarar över kommunens samlade måltidsverksamhet, vilket från och
med 2014 omfattar måltidsverksamheten mom både omsorgs verksamheten och hela
utbildnmgsverksamheten. Lokalforsörjmngsenheten ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga
lokaler till främst kommunens kärnverksamheter men hanterar även uthyrnmg till viss
nänngsverksamhet mom främst Brunnsparksområdet

Som stod för dnftverksamheterna finns centralt placerade stödfunknoner som förutom att bistå
dnftverksamheterna i deras dnftuppdrag även ansvarar för fristående uppgifter såsom hantermg av
markförvaltnmgsfrågor, myndighetsutövnmg mom trafikområdet, projektlednmg av investenngsobjekt
mm.

Samtliga verksamheter arbetar för att skapa ett så attraktivt Ronneby som möjhgt mom respektive
ansvarsområde Koncernnyttan skall alltid beaktas vid samtliga uppgifter och beslut. Genom en väl
fungerande Tekmsk förvaltmng skapas attraktiva rruljöer för boende, rekreation och upplevelse.
Dessutom skapar ändamålsenliga lokaler samt goda och nänngsnktiga måltider bra möj hgheter för
positiv elevutvecklmg och väl fungerande kommunal service.

Revisionen
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter o o o o
Personalkostnader -619 -619 -619 -619

Ovnga kostnader -605 -605 -605 -605

Avsknvnmgar o o o o
Internranta o o o o
Nettokostnad -1 224 -1 224 -1 224 -1224

Verksamhetsbesknvrunq
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövmng ska revisorerna årligen granska
all verksamhet som bedrivs mom nämnders och styrelsers verksamhetsområden.

Miljö- och byggnadsnämnden
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter 6 574 6 574 6 574 6 574

Personalkostnader -11 449 -12 039 -12 294 -11 789

Ovnga kostnader -8 629 -8 708 -8 803 -8 708

Avsknvnmgar -321 -236 -195 -86

Internranta -25 -Il -6 -3

Nettokostnad -13 850 -14 420 -14 724 -14 012

Väsentliga dispositroner
• Ny översiktsplan, 600 tkr 2015, 1200 tkr 2016, 600 tkr 2017
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Verksarnhetsbesknvrunq
Pnmart uppdrag för nuljo- och byggnadsnämnden (MBN) framgår av reglementet och utgörs av att
bednva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet och vara handläggande kommunal myndighet enligt
rruljöbalken, plan- och bygglagen, hvsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfna
läkemedel mfl.

Kärnverksamhet år därmed myndighetsutövning för att föra Ronneby kommun närmare de mål och
syften som finns i ovan nämnda författmngar MBN verkar också långsiktigt för god byggnadskultur,
stadsnuljö och landskapsrmljö Pnonterade frågor mom uppdraget är också de som knyter an till
kommunens viston, och av dem kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt (de övergnpande målen
angivna mom parentes):

• Lämpliga lokahsenngar för nänngsverksamhet (fler Jobb).
• Infrastruktur för vatten, avlopp och nänngsämnen, i det stora och det lilla (attraktivt boende,

en bra rmljö) Attraktiva boendemiljöer (attraktivt boende).
• Lrvsmedelshantenng mom skola och förskola (en bra skola, en bra miljö)

Fritids- och kulturnämnden
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter 6 263 6 492 6 492 6 492

Personalkostnader -21 220 -20 363 -20 363 -20 363

Ovnga kostnader -44 238 -45 747 -45 377 -45 127

Avsknvnmgar -3 489 -3 818 -4 327 -4 357

Internranta -1 531 -1 534 -1 565 -1 496

Nettokostnad -64 215 -64 970 -65 140 -64 851

Väsentliga disposrtroner
• Nettohyreskostnader, 107 tkr per år
• Kompensation hyresbidrag, 229 tkr per år
• Investeringsbidrag förerungsdnvna anläggningar, 300 tkr per år
• Investenngsbidrag samlmgslokaler, 300 tkr per år
• Kulturlokalutrednmg, 250 tkr och 250 tkr 2016
• Inköp av mtegranonsfrämjande mediaanslag (tidigare från balanskonto), 100 tkr per år

verksamhetsbesknvrunç
Inom Fritids- och Kulturnämndens verksamhet finns btbhoteksverksamhet, kulturverksamhet, turism,
anläggnmgar gällande förenmgsverksamhet och besöksverksamhet. Nåmnden ansvarar för
bidragsfördelnmg, evenemang och uthyrning av bl.a. båtplatser.
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Utbildningsnämnden
Budget Budget Plan Plan

Totalt 2014 2015 2016 2017

Intakter 69 543 73 585 73 585 72 085

Personalkostnader -370421 -381 440 -377 440 -374 920

Ovnga kostnader -251 546 -254 416 -254 035 -253 549

Avsknvnmgar -5 714 -6 220 -6 620 -6 803

Internranta -534 -637 -776 -891

Nettokostnad -558 672 -569 128 -565 286 -564 078

Exkl Hoby lant & Budget Budget Plan Plan
skog 2014 2015 2016 2017

Intakter 63 633 67 765 67 765 66 265

Personalkostnader -367 598 -378 722 -374 722 -372 232

Ovnga kostnader -247 906 -250 805 -250 424 -249 908

Avsknvnmgar -5 258 -5 702 -6 179 -6 500

Internranta -483 -585 -732 -858

Nettokostnad -557 612 -568 049 -564 292 -563 233

Budget Budget Plan Plan
Hoby lant & skog 2014 2015 2016 2017

Intakter 5 910 5 820 5 820 5 820

Personalkostnader -2 823 -2 718 -2 718 -2 688

Ovnga kostnader -3 640 -3 611 -3611 -3 641

Avsknvnmgar -456 -518 -441 -303

Internranta -51 -52 -44 -33

Nettokostnad -1 060 -1 079 -994 -845

Väsentliga drsposrtioner
• Förskolan Påtorp två tillfälliga avdelnmgar, 3350 tkr per år 2015-2016
• Fler elever i tätorten, 3,8 tjänster+ pedagogiskt matenal, 1720 tkr per år
• Arbetskläder, 380 tkr fr om 2016
• Mottagnmgssluss, 1900 tkr per år (tillfällig verksamhet som finansieras från balanskonto

flyktmg under planpenoden)
• Flyktmgmottagnmg och SFI (beslut sedan tidigare från balanskonto), 5450 tkr 2015, 1450 tkr

2016 och framåt
• Digitala verktyg 1 : 1 i gymnasiet. Inköp finansieras som särskilt ärende.

Verksamhetsbesknvrnnq
Utb1/dnmgsnamndens ansvar och /ednmgsorgamsat,onen
Utbildrungsnamnden svarar för att verksamheterna mom skollagstiftmngen fullgörs i enlighet med av
staten antagna lagar, förordnmgar och författningar samt i enlighet med kommunala mål.

Det främsta syftet med orgamsationen är att måluppfyllelsen för våra elever ska öka En mellanmvå
mfördes den 1 Juli 2012, skolområdeschefer, som i sitt uppdrag har ansvar för ekononuska resurser till
de olika skolorna och förskolorna. För rektorer och förskolechefer innebär det en fokusenng på det
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statliga uppdraget. Förvaltnmgschefen leder arbetet, med stod av det centrala utbildnmgskanshet,
genom områdeschefer för förskola - grundskola resp gymnasieskolan Knut Hahn (GKH)

Förskola- grundskola/grundsärskola år orgamserad i två geografiska skolområden; I/Ronneby tatort,
Saxemara samt Bräkne-Hoby. 2/ Kallmge med norra och östra kommundelarna

GKH omfattar så väl ungdomsgymnasiet med nationella program, individuella programmen (IM),
vuxenutbildnmgen, svenska for mvandrare SFI, uppdragsutbildnmg och Aktivitetsansvar (tidigare
kallat Informationsansvaret).

Flygtekniska utbildnmgsprogrammet startade hösten 2014, med egen rektor.

Gymnasiesärskolan bildar en skolenhet i Sjöarp under egen rektor, men tillhör GKH orgamsatonskt.

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är det enda i Blekmge och ca 75 % av de 110 eleverna kommer
ifrån andra kommuner. Rektor for Naturbruk är direkt underställd förvaltmngschefen.

Det kommunövergnpande ansvaret for barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och
Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd förvaltmngschefen. RoS uppdrag är att utreda och ge
kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fnstående. Personalresurserna till förstärkmngar
finns ute i skolområdena

Kulturl'edagogiskt Centrum (Kulturskolan) bednver en omfattande kulturpedagogisk verksamhet med
musikskola och andra skapande utryck, främst genom ordinane skolverksamhet, men också nktad till
allmänheten.

Forska/an
Reformerna mom förskolan har under en 1 O - årspenod starkt bidragit till en höj d efterfrågan på
förskoleplatser. Under 2013- 2014 har även andelen nyanlända till kommunen ökat, vilket ger en
större efterfrågan även på plats i förskola. Andelen barn med placenng i förskolan, av hela gruppen 1-
5 ånngar i kommunen är hög. Placenngsgraden ar nu ca 95 % av 3-5 ånngarna och 85 % av -1-2
ånngar att jämföra med 2011- 60 % en markant skillnad sett över kort tid Trycket på plats i förskolan
har medfört ansträngda arbetssituatroner, mte mmst för att förskolan drabbats av mögelskador i två
stora förskolor 2011. Provisoriska lokaler har ersatt sedan dess I augusti 2014 kunde Listerbys nya
förskola Backsippan invigas, med sma giftfria matenal och genomtänkta planering presenteras den
som "Svenges hälsosammaste förskola i 6 avdelmngar. I Påtorp (Parkdala) öppnades 2014 ny förskola
med två avdelmngar. Genom utbyggnaderna kan efterfrågan på plats tillgodoses helt på önskad tid.

Grundskolan
Grundskolan bednvs i 14 skolenheter, många av dessa är små sett med nationella mått. Ronneby
kommun har de senaste åren tagit emot många nyanlända barn, ca 240 elever i grundskolan läsåret
2013-14. Ett bättre mottagande i grundskolan behöver skapas för att de nyanlända eleverna ska kunna
följa den ordmane undervisningen i ohka ämnen. Genom en särskild mottagmngsenhet och den
mtemationella klassen på Snäckebacksskolan, får eleverna en kartläggnmg och mtensivträmng i
svenska som ska underlätta övergången till den svenska grundskolan. Det snabbt växande antalet nya
barn och elever gör att framför allt tätortens skolor nu blivit mycket trångbodda. En
kapacitetsutrednmg har genomförts för att säkerställa tillgängliga lokalytor och deras status. Det
arbetet kommer att fortsatta nästkommande år

De statliga reformerna har vant många de senaste åren. Kraven på behänga lärare i alla ämnen går att
översynen aven måste omfatta denna fråga Lårarbnsten och svångheter att rekrytera är nu ett faktum.
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Gymnasieskolan
Gymnasieskolornas elevtal har minskat under flera år såväl i Ronneby som i Svenge. 2016 vånder
utvecklmgen av elevkullar. Konkurrensen om eleverna är hård, antalet fristående gymnasieskolor i
landet aldng har vant större än nu. En viss öknmg av eleverna till kommunal gymnasieskola kan dock
markas redan nu, möjligen i rädsla för nedläggnmg av fristående skolor Översyn av programutbud
sker ständigt.

Flygtekmska utbildnmgsprogrammet startade i Ronneby hösten 2014 med 16 elever.

Teknikcollege (TC) fick förra året klartecken med omcertifienng för de närmaste fem åren. Här finns
en positiv sökbild på program anslutna till TC (TE, HV, EE, IN).

Det mternationella utbytet fortsätter på GKH, främst genom EU-medel, räknar skolan med
erfarenhetsutbyte på personalmvå och fortsatt utvecklmg av samarbetet på elevmvå.

Grundläggande vuxenutbildmngen flyttades från Persborgsskolan till gymnasieskolan Knut Hahn ht-
2013. SFI, som vuxit från ca 100 elever 2012 till 250 2014 har flyttat till lokaler på Soft Center, pga.
Den kraftiga öknmgen av elevantalet ryms mte verksamheten på GKH. Särskild utbildning för vuxna,
Särvux har flyttat m på Knut Hahnsskolan sedan augusti 2014.

Gymnasiesärskolan Sjöarp har fått ny rektor 2013 och arbetar nu enligt den nya
gymnasiereformen/programstrukturen för gymnasiesärskolan. Även här känns det mmskande
elevunderlaget av.

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby har 2014 lockat rekordmånga sökande, vilket skapar tryck på
mternatplatserna, de räcker i dagsläget mte till.

Må/uppfyllelse
Kommunfullmäktige har beslutat (nov. 2012) vilka fyra mål som ska vara pnonterade i kommande
redovisningar. Utöver dessa finns 28 nämndspecifika mål att redovisa mom verksamheterna forskola
grundskola- gymnasieskola- vuxenutbildmng- SFI och Kulturl'edagogiskt Centrum. De statliga målen
för skolan är omfattande och redovisas som skolresultat i resultat på nationella ämnesprov, betyg,
mentvärde

Under våren 2014 har eleverna i Ronnebys grundskolor genomfört ämnesprov i åk 3, 6 och 9.
Eleverna i åk 6 - 9, har dessutom fått betyg. Vi ser att resultaten i många fall pekar åt rätt håll- en
förbåttnng mom flera områden. De yngsta eleverna i åk 3 och 6 har bra resultat även Jämfört med
föregående år. Resultaten i åk 9 år båttre ån tidigare men fortfarande något under nkssmttet: I årskurs
9 har det genomsnittliga mentvärdet höjts till 211,5 (Jfr med 199-år 2013 och 189-år 2012), men
mentvärdet i nket ligger på 214,8. Elever behöriga till yrkesförberedande program är 86 %, samma
som år 2012-2013, nkssiffran är 86,9%.

Resultatet för gymnasieskolan är positivt gentemot resultatet för 2013, enl. SKLs "Öppna
Jämförelser". Ronneby har i denna senaste ranking, klättrat från plats 138 till plats 74 av Sveriges 290
kommuner, när det gäller andel elever som fullföljt gymnasieutbildmng mom tre år 83,9 % (2014) mot
78,3 % (2013) exkl. individuella program (Introduktionsprogrammet).

Når det gäller andelen elever som har fullföljt sin utbildning mom fyra år ligger Ronneby kommun på
ranking 95 att Jämföra mot 143 år 2013

Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till uruversitet och högskola är i Ronneby
kommun 86 % 2014 mot 85,2 % för 2013 och dårmed plats 173 (2014) mot 184 (2013).
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Sarsk1/da hande/ser under 2014
Flygtekmska utbildnmgsprogrammet startade hösten 2014. Den första årskullen är 16 elever och
utifrån kommande erbjuds mtematboende.

Vårdnadsbidraget mfördes under året och hanteras genom KP-beslut av Utbildnmgsfórvaltmngen
Efterfrågan har mte vant sårskilt stor. Mellan 5- 1 O ärenden har hittills fått vårdnadsbidrag

Under 2014 har "Förstelårarreformen" genomförts i Svenge. Genom nktade statsbidrag har
kommunen kunnat utse 32 lärare i grundskola och gymnasie-zvuxenutbildnmg. Deras uppdrag är
främst att utveckla undervisningen mom sina ämnen och mspirera till skolutvecklmg i hela
kommunen

Ett båttre och mera effektivt mottagande av nyanlända barn och elever utreddes 2014 och beslutades
under hösten, då en särskild mottagnmgsenhet fick starttecken av kommunfullmäktige.

Äldrenämnden
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter 32 166 32 441 32 481 33 119

Personalkostnader -282 159 -289 506 -289 841 -289 841

Ovnga kostnader -69 271 -70 971 -73 278 -74 140

Avsknvmngar -1 529 -1 860 -2 000 -1 847

Internranta -175 -200 -195 -179

Nettokostnad -320 968 -330 096 -332 833 -332 888

Våsentlrga drsposrtroner
• Parkdala, 7948 tkr per år
• Hemtjänsten ökade kostnader, 2000 tkr per år
• Trygghetsboende Espedalen tjänst och lokal, 710 tkr 2016 och framåt
• Arbetskläder, 1220 tkr 2016 och framåt

Verksamhetsbesknvrunq
Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bednvs genom hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabihtenng,
särskilt boende, nattpatrull och dagverksamhet. Personal med olika kompetenser finns som kan
tillmötesgå speciella och omfattande vård- och omsorgsbehov hos kommunmvånama

Innktnmgs- och verksamhetsmålen ska tillsammans med nationella utvecklmgsplaner fungera som
underlag for nämndens verksamhet.

En god äldrepolitik leder till trygghet, delaktighet, integritet och Självbestämmande för den enskilde.

Individens fokus, medmflytande och Självbestämmande är centrala begrepp mom äldreförvaltrungen
och syftar till att upprätthålla en god kvalitet mom Ronneby Kommuns vård- och omsorgsverksamhet.

Aldreomsorg
Grundläggande för äldreförvaltnmgen år att mom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att
leva och bo självständigt med en aktiv och merungsfull tillvaro. Hemtjänsten medverkar till att
kommunens mvånare ska kunna tryggt bo kvar i sitt ordmära boende trots ett behov av stöd och
omsorg Detta innebär att man utifrån lagstiftmngen kan få msatser som är individuellt anpassade till
en skälig levnadsruvå.
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Får den som mte kan uppnå skålig levnadsruvå och trygghet i det ordmåra boendet finns sårskilt
boende Ungefär hälften av platserna har mnktrung mot demens.

Trygghetsboenden finns centralt i Ronneby i området Rydenskan och i Enngsboda. Trygghetsboende
är en mellanform dit man kan flytta utan föregående biståndsbeslut, Kravet för att kunna erhållen en
lägenhet i ett trygghetsboende år att mmst en i hushållet ska ha fyllt 70 år I ett trygghetsboende finns
gemensamhetslokal för aktiviteter samt matservenng för lunch.

Dagverksamhet för dementa finns både centralt i Ronneby, Gläntan och i Backaryd, Solbacken. I
centrala Ronneby finns även en öppen dagverksarnhet, Elsa. Med öppen verksamhet menas att man
kan vistas i dagverksamheten utan förgående biståndsbeslut.

Insatser mom äldreförvaltrungen fastställs vid biståndsbedömnmg Biståndsbedömrung sker vid
personligt måte mellan den enskilde och biståndshandläggaren. Den enskilde kan själv bestämma om
någon därutöver, och i så fall vem som ska närvara.

Ha/so- och s¡ukvård
Kommunen har sedan januari 2013 ansvar för hälso- och Sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i
både ordmårt- och särskilt boende.

Målsättmngen är att hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av kommunens personal ska kännetecknas
av en hög kunskapsruvå med spetskompetens, vilket garanterar god vår och medicinsk säkerhet Detta
mkluderar allt ifrån förebyggande arbetssätt till vård i livets slutskede.

Personal
Tillsvidareanställd personal har möjlighet att välja önskad sysselsättmngsgrad. Det är ett strategiskt
beslut för att behålla dagens medarbetare men också för att måta framtidens behov av att rekrytera
personal. Utbildning och handledning är viktigt för att utveckla kvaliteten i verksamheten. En annan
viktig aspekt är att utveckla ett orgarusatonskt lårande vilket innebär att finna former för att den
kunskap en enskild anställd tillskansas genom utbildning eller handlednmg ska kommer verksamheten
till godo. Åldreförvaltningen består i sig av personer med flera olika kompetenser och mycket
erfarenhet som strukturellt behöver synliggöras. Internkontroll, kollegial granskrung och mtem
handlednmg är exempel på metoder som ska leda till att frigöra och utveckla den mtema kompetensen.

Framtida utveckling
Satsmngar pågår med att utveckla tvärprofessionella team som avser att stödja och utveckla personalen
i arbetet med att utforma en trygg och mera mdrviduell omsorg trots ett omfattande omsorgsbehov.
Omfattande omsorgsbehov kräver flera olika professioner för att säkerställa och utveckla kvaliteten
och tryggheten runt den enskilde både i ordmärt- och särskilt boende.

Teknik
Inom de närmaste åren kommer en tekmsk utvecklmg att ske mom välfärdsområdet. Närmast mom
äldreförvaltnmgen står nyckelfn hemtjänst och digitala trygghetslarm på agendan. Lyckade försök
med plattor inom demensvården har gi orts som succesivt kommer att utvecklas vidare. Långtgående
planer finns även om att individuell dokumentation ska ske hemma hos den enskilde. Det pågår för
närvarande flera försök runt om i Blekinge mom området tekmk i välfärden

Dtqnel« trygghets/arm
Samhället står mför en utvecklmg som mnebår en anpassnmg från analoga till digitala
kommumkationslösrungar. Inom äldreförvaltningen i Ronneby kommer detta bl. a att innebära att
trygghetslarmen mom en tvåårsperiod kommer att behöva bytas ut.
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Framtida aldreboende
Det pågår ett arbete mom åldrenåmnden med att ta fram en långsiktig boendeplan. Trenden visar på att
det finns ett behov av att utöka boendebeståndet i kommunen när det gåller särskilt boende for åldre
men också av någon mellanform så som trygghetsboende eller semorboende. Utveckhngen mom
särskilt boende kan ske genom om- och tillbyggnation eller nybyggnation. Initialt diskuteras att
utveckla det befintliga boendebeståndet.

Det kommunala bostadsbolaget har långtgående planer på att bygga ett trygghetsboende mom området
Espedalen. Äldrenåmnden åtar sig att hyra gemensamhetslokalerna och även bemanna lokalerna
utifrån det krav som ställs på bemannmg av trygghetsboende.

Kost
Ónskemål finns mom äldrenämnden att alternativ huvudrå.tt ska finnas både mom ordmärt och sårskilt
boende från och med 2015.

Socialnämnden
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter 37 720 37 202 37 903 38 612

Personalkostnader -136 475 -142416 -150 262 -151 132

Ovnga kostnader -119355 -125 248 -127073 -128 268

Avsknvmngar -621 -502 -515 -375

Internranta -60 -45 -43 -39

Nettokostnad -218 791 -231 009 -239 990 -241202

Våsentliga disposrtroner
• Köp av verksamhet, 3000 tkr per år
• Personlig assistans, 2000 tkr per år
• Institutionskostnader barn/unga, 5000 tkr per år
• Två socialsekreterare barnavård, 11 OO tkr per år
• Arbetsklåder, 300 tkr 2016 och framåt
• Kostnader flyktmgmottagnmg, 1500 tkr per år

Verksamhetsbesknvning
Socialnämndens vision, mål och mnktmng år att främja jämlikhet i levnadsvillkor, känsla av
sammanhang och full delaktighet i samhållet.

Ekonomiskt bistånd
Forvaltningen handlågger utrednmgar och beslut om försörjrungsstöd och annat ekonomiskt bistånd
Vidare ansvara verksamheten för handlåggnmg av dödsboanmälmngar och egna medelshantenng

Barnlunga och familjer
Förvaltmngen handlågger anmälmngar och ansökmngar rörande barn och deras familjer. Arbetet
innehåller utredmngsarbete och uppföljning av beslutade msatser som bedöms som nödvändiga knng
det enskilda barnet och dess föräldrar. Stöd till målgruppen erbjuds i form av olika slags
öppenvårdsmsatser. Det bednvs förebyggande arbete bland barn och ungdomar i form av bl a
uppsökande verksamhet for förhmdra utanförskap och utslagnmg
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Missbruk och beroende
Förvaltnmgen handlägger ansöknmgar och anmälnmgar gällande vuxna med missbruks- och
beroendeproblematik. Insatser i form av olika öppenvårdsinsatser erbjuds genom enskilda samtal,
rådgrvnmg samt vid behov stöd till anhanga

Funtaionenmaeromréøet
Verksamheten omfattar msatser enligt LSS samt lagen om socialförsåknngsbalken (SFB) personlig
assistans. Genom LSS kan den enskilde, som ansöker och omfattas av lagen, ha rätt till t10 olika
stödmsatser Ansöknmgar utreds alltid och beslut fattas med stöd av Iagstiftrungen. Målet ska vara att
den enskilde får möjlighet att leva som alla andra. Verksamheten erbjuder stödmsatser i ordinärt
boende eller i bostad med särskild service. Gruppbostäder finns i såväl Kallmge som Bräkne-Hoby
och centrala Ronneby. Verksamheten har ett vanerat utbud av sysselsättmng eller i daglig verksamhet.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen ansvar för alla hälso- och Sjukvård gruppboenden och
dagverksamheter "upp till" läkarnivå. Legitimerade arbetsterapeuter, sjukgymnast och sjuksköterskor
ansvarar för verksamheten. Hälso- och sjukvårdsmsatser skall kännetecknas av en hög kunskapsruvå
med spetskompetens.

Överförmyndarnämnden
Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2016 2017

Intakter o o o o
Personalkostnader -1 866 -1 866 -1 866 -1 866

Ovnga kostnader -1 081 -1 092 -1 092 -1 092

Avsknvnmgar -3 -1 o o
Internranta o o o o
Nettokostnad -2 950 -2 959 -2 958 -2 958

Verksam hetsbeskrivn ing
Överförmyndarnämnd/Överförmyndare är en för kommunen obhgatonsk verksamhet.

I Ronneby kommun finns en Óverförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över
ställföreträdares (förmyndare, förvaltare och gode män) förvaltmng.

Överförmyndarnämnden ska, som tillsynsmyndighet, motverka rättsförluster för personer som mte
Själva kan tillvarata sm rätt eller förvalta sm egendom. Överförmyndarnämndens verksamhet regleras
huvudsakligen i Föräldrabalken, 10 kap- 20 kap.

Annan lagstiftnmg som styr verksamheten är Förmynderskapsförordrungen, Årvdabalken
Förvaltningslagen, Sekretesslagen och Personuppgiftslagen mfl. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Verksamheten spänner over ett brett område och är föränderlig. De som kan komma ifråga för
åtnjutande av hjälp och stöd är personer som har demenssjukdomar, år ålderssvaga, personer med
utvecklmgsstörmng, personer med psykiska diagnoser m.fl
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Investeringsbudget 2015 jämte plan 2016-2017
Investerings budgeten upptar mvestenngsbeslut for 2015 och plan för 2016-2017 Investenngar som
sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, byggmvestenngar och andra anläggmngsarbeten,
läggs ut med bedömd mvestenngsutgift for vart och ett av budgetåren. Beslut tas i dessa fall om
mvestenngen och den totala investeringsutgiften, d v s mte fordelnmgen per kalenderår Investenngar
provas mfor val] e nytt budgetår.

Den finansiella kostnaden avseende de större byggmvestenngama (>6 mkr) kommer att hänföras till
mvestenngsutgiften (avser eJ gatumvestenngar). Investenngama påverkar dnftbudgeten från den
tidpunkt de tas 1 anspråk.

I huvudsak har anskaffnmgstidpunkten schablonberäknats till 1/9 för anlåggnmgar och 1/7 för
mventaner. Som mvestermg räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, mmst 3
år och dår värdet på utgiften överstiger 1/2 pnsbasbelopp. Kapitalkostnaderna nyberäknas mför varje
nytt budgetår

(tkr)
Inv

2015
Inv

2016
Inv

2017

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Beslutsstodsystem
IT- hårdvara
Kompetensm vestenngssystem
Totalt Kommunledningsförvaltningen

600
I 500 I 500 1 500
250

2 350 1500 1500

1 000 1 000 1 000
-1 000 -1 000 -1 000
19 500 12 800 10 700
3 000 2 500 2 500
2 000 2 000 2 000
250
500 500 500
300 300 300
300 300 300

2 500 2 500 2 500
150 150 150

200
3 210 500 500
400 400 400

1 000 1 000 1 000
4 000

2 000 1 100 2 000
500 500 500
300 300 300
500 500 500

200
400

2 000 1 500 490
800 700 700

1 200 1200
300 150

500

Tekmska förvaltningen
Fasnghetsaffàrer
Fasnghetsaffàrer
Tillagningskok
Energi bespanngar
Ventilationer
Hoby sporthall ny ndåvagg
Utbyte energisnål belysn armatur
Elsakerhet off lokaler
Storkoksutrustnmg
Gång och cykelvagar
Nedgravn ledn gatubelysnmg
Renov Gula bron
Remv koken
Brandskyddsarbete
Ovr mmdre objekt
Ombygg takkonstr Kulturcentrum
Maskmer o utrustning
Energisnål gatubelysnmg
Trafiksakerhetsåtgarder
Div mmdre mv
Skotselplan Kallmge
Skotselplan Ronneby plus ovr
Remv Gamla lekplatser
Maskmer o utrustning
Belysnmg Brunnsparken
Skotselplaner Ronneby, Kalhnge
Belysn Snackebacksparken
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Inv Inv Inv
(tkr) 2015 2016 2017

Koksutrednmg, upprustnmg matsalar 2 000 900
Koksutrednmg, koksutrustnmg 500 400 400
Upprustnmg kolomlotter 200
Sågverk Backaryd 500
Smttmgsfallet I 000
Rby sporthall oml hårdgjorda ytor 300
Stadshuset byte golvbelaggn 500
Åtgarder funktronshmdrade (byggnad) 250 150 150
Byte tak kostall 500
Miljohus, sopsortenng 600 400
Ny förskola Rulta 17 000
Nymv gatubely nat 100 100 100
Åtgarder funktionshindr (gata) 200 200 200
Åtgarder centrumutrednmg 2 000 2 000 2 000
Norrebro 81
Kommunlekplats Snackebacken 3 000
Forskonmg av de mmdre tatortema I 000 I 000 I 000
Rastplats Bustorpsviken, 300
Infoplats Risanashalvon 150
Tillganghghet matsalar 300 300 300
Kockumhallen uterruljo 2 250 2 250
Go hamn, latnntommng 200
Ostra kajen 500
Om-znllbyggnad brandstationen Rby (Belopp från Raddrungstjansten) 4 000
Åtgarder Listerbyskolan enligt utredmng 7 000
Tillbyggnad Listerbyskolan, mkl 650 tkr mobler skolrestaurang 11 000 19 650
Villa Vassen 2 000 2 650
Utvecklmg av Sorbydals nya informations- och rastplats 300
Konstgrasplan Brunnsvallens B-plan 8 000
Extra grasyta mom Brunnsvallens område I 000
Dnvmedelsforsaljmng Ekenas (FKN § 113/2014) 450
Totalt Tekniska förvaltningen 81 941 83 500 36140

Total Kommunstyrelsens förvaltningar 84 291 85 000 37 640

MilJö- och byggnadsnämnden
Oracleserver 30
Mat- o provtagmngsutrustn 25
Totalt Miljö- och byggnadsnämnden o 30 25

Fritids- och kulturnämnden
Div utrustn FKN 650 650 650
Utlåmngsautomater 350
RFID 500
Scenvagn 500
Motorcross I 500
Skatepark I 000
Ny spontamdrottsp lats/ akttvitetsyta I 200
Mmdre åtgarder (entre, toaletter) ishallen Kallmge I 500
Totalt Fritids- och kulturnämnden 5500 1850 1 150
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Inv Inv Inv
(tkr) 2015 2016 2017

Utbildningsnåmnden
Inventane, remvestenng forskole-/skolgårdar 3 000 3 000 3 000
Lekredskap 300 300 300
Åtgarder funktionshmdrade elever 300 300 300
Återstallande av lokal Skogs R-by 200
Ljudrmljo korndorer Esp 80
Anpassnmg Backarydskolan till förskola 1 500
Inventane Knut Hahn 1 000 1 000 1 000
Flygtekmskt program 1 985 570
Remvestenng Naturbruk och Hoby Lant 1 000 1 000 1 000
Losdnftshall Active Stable 1 700
Maskmhall med verkstadsdel 4 300
Plansilofack 300
Garage Hoby 1 290 290
Akustikåtgarder 150
Inventaner tillbyggd Listerbyskoia 2 000
Totalt Utbildningsnämnden 9 435 14 840 5 890

Äldrenämnden
Inventaner mm 1 000 1 000 1 000
Inventaner nya Trygghetsboende 500
Anpassnmgar 1 sarskilda boende 300 300 300
Digrtala nycklar 500
Totalt Äldrenämnden 2300 1 300 1300

Socialnåmnden
Inventaner 225 225 225
Servicebostad (mv) 100
Gruppbostad (mv) 150
Totalt Socialnämnden 325 375 225

SUMMA INVESTERINGAR 101 851 103 395 46 230
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Förord

Vi ska tillsammans göra Ronneby till en framgångs och framtidsmriktadkommun.

Vi måste bedriva ett strategiskt arbete för att klara Ronnebys framtida sociala, ekonomiska
och klimatmässiga utmaningar. Detta kräver ett samhälle byggt på samarbete, tillit och
solidaritet. Vår kommun ska vara ledande när det gäller hållbarhet, utbildning, forskningoch
grön teknik. Här ska såväl invånare, besökare och näringsliv se kvalitén och fördelenmedatt
vara i just Ronneby.

Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall
bemötas med respekt. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för
framtiden. Omtanken om vårammsta barn ställer krav på en väl fungerande förskola.En väl
utbyggd barnomsorg är också enjämställdhetsfråga. Våra ungdomar måste ges möjlighettill
jobb och utveckling, vilket kommer att ställa stora krav som vi måste rusta framtidens skola
för.

Vi måste ge bättre förutsättningar för fler att komma ut på arbetsmarknaden . Med en av de
högsta ungdomsarbetslösheterna i landet och fler nyanländamåste kommunens
näringslivsarbete mer fokusera på aktiva insatser.

Vi ska ge möjligheter för våra äldre till ett gott och tryggt liv och ett bra boende.

Våra tätortsnära naturmarker ska i stor utsträckning bevaras för att i framtiden säkra det
viktiga samspelet mellan land och stad.

Kulturen och den kreativa sektorn i Ronneby är viktig för medborgarnas identifikationoch
stolthet. Det ger oss också storamöjligheter att i kombination med vår stolta historia utveckla
kommunen till ett besöksmål som lockar besökare från grannkommuner såväl som långväga.
Föreningslivet är av avgörandebetydelse för kultur- och fritidsaktiviteterna i alla våra
kommundelar. Vi vill göra en bred satsning. Förutom att se över föreningsstödetvill vi se om
nya anläggningar behövs för att tillmötesgå ohka fritids- och kulturintressen.

Den kommunala servicen ska ha stor valfrihet för alla och präglas av högsta kvalité. För oss är
det därför viktigt att inte fortsätta den utförsäljning och privatisering som slår sönder
möjligheterna till samordning och helhetstänkande. Helhetstänkande, som präglas av
solidantet och ansvarstagande för alla som arbetar och befinner sig i våra verksamheter, är en
avgörande faktor för ett framgångsriktRonneby.

Tillsammans skapar vi ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle Genomen
framtidsinnktad politik, med fokus på Jobb, skola och omsorg samt ett gott klimat för
föreningsliv och företagande runt om i kommunen, skapar vi framtidens Ronneby.
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Övergripande mål och riktlinjer

Ännu fler jobb
Genom ett aktivt arbete för fler sysselsättmngstillfällen kan den höga arbetslösheten minskas,
samtidigt skapas möjligheter för en ökad inflyttning till komunnen. Därför prioriterar vi en
aktiv politik för fler jobb.

Ronneby kommun har sedan några år bednvit ett framgångsnkt arbete mriktat mot det sk
Cradle 2 Cradle-konceptet. Detta arbete bör under de kommande åren intensifieras så att fler
företag inom kommunen uppmuntras att utveckla sina produkter/tjänster med detta koncept.
Målet är att få ett tillräckligt stort antal företag att arbeta efter hållbarhetsstrategier så att vi
kan skapa ett framgångsrikt kluster av företag med ekologisk - och hållbarhets profil. Som ett
led i detta arbete ska Cefur fortsätta att stötta det lokala näringslivet när det gäller forskning
och utveckling. Bland annat kommer vattenskämingslabbets verksamhet att kompletteras med
ett labb för 3D-produktion.

Detta klusterområde ska tillsammans med våra två övriga klusterområden - hälsa/friskvård
och vattenskärning samt besöksnänngen vara de strategiska profilområden som kommunen,
tillsammans med övriga berörda aktörer, ska koncentrera sitt arbete på under de kommande
fem åren. För vart och ett av dessa områden ska en strategisk handlingsplan utarbetas.

En fortsatt satsnmg på besöksnäringen ska ske genom att vi ger bra förutsättningar för eko
och kulturtunsm i hela kommunen. En medveten och konsekvent satsmng på ett rörligt små
båtshv tillsammans med en ny campmgplats nära centralorten ska ske.

Kontakten mellan havet och staden är viktigt. Kulturreservatet Ronneby Brunn och naturre
servatet Södra Brunnsskogen utgör viktiga rekreationsområden för våra invånare och ska ut
vecklas ytterligare. Ett viktigt mslag i detta arbete är också att utveckla sträcknmgen Torget
Kilen-Brunnsparken-Rönninge-Östra piren och Karön till ett område som kan bidra till en
positiv utvecklmg av stadsbilden. För att stärka besöksnäringen kommer vi även att fortsatt
skapa flera besöksmål och rekreationsområden i vår kommun.

Marknadsföring av Ronneby skall föras med en än tydligare strategi där vi lyfter hela kom
munens fördelar som etablenngs- och bostadsort centralt i länet. Marknadsföringen skall
samordnas med både privata aktörer och den länsövergripande organisationen "Visit Blek
inge".

Arbetet med att marknadsföra "Ronneby - den modema kurorten" skall intensifieras och ha
sitt fokus mot de fyra uttalade områdena - ekologi/hållbarhet, hälsa/friskvård, vattenskärning
samt besöksnäring.

En viktig resurs i utvecklmgen av kommunenes nänngsliv är de nya svenskar som kommer
till vår kommun. Näringslrvsenheten har här en uppgift att, tillsammans med arbetsmark
nadens parter, på bästa sätt ta till vara på den kompetens som finns så att den kan bidra till
utvecklingen av det lokala nänngshvet.
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Kommunen ska arbeta mer aktivt med sma bolag och se dem som ett av flera verkmngsfulla
instrument i arbetet med att skapa en attraktiv kommun. Bolagen ska därför också med sitt
arbete på ett mer medvetet sätt bidra till att sociala mervärden skapas.

Arbetslivet ska ses som en plats där människor stimuleras och utvecklas. I Ronneby ska det
råda schysta villkor för jobben oavsett 1 var jobbet utförs. Kommunen ska arbeta konsekvent
och aktivt för att motverka social dumping på arbetsmarknaden.

Ett bra samarbete mellan näringsliv, skola och kommun är också en viktig förutsättning för att
en positiv utveckling av antalet sysselsättningstillfällen kommer till stånd.

Navigatorcenter ska vara den självklara samlingsplats dit arbetssökande kan komma för att
söka information och ta del av det nätverk som verksamheten erbjuder. Det är viktigt att vi
skapar förtroende och en väg in för de som inte finns i jobb eller utbildning idag.

Många unga saknar idag anställning och har det tufft att ta sig in på arbetsmarknaden, därför
är kommunens satsning på sommarjobb inom den kommunala verksamheten inkl de kommu
nala bolagen viktig för att ge ungdomar viss arbetslivserfarenhet men också en möjlighet till
egen försörjning. Vi ser även behovet av riktade msatser för unga utan gymnasiekompetens
att erbjuda dem arbete samtidigt som de läser m de betyg som de behöver.

Arbetscenter, som under lång tid fungerat som en möjlighet för de som står långt från den
reguljära arbetsmarknaden, behöver ses över. Med förändrade förutsättningar är det nödvän
digt att skyndsamt komma fram till vilka resurser vi vill avdela för detta. Medel måste priori
teras för detta ändamål.

Behovet av fler platser inom eftergymnasial utbildning är tydligt när vi har svårt att rekrytera
tex. lärare. Här finns Kunskapskällan som en resurs om regeringen tillför fler platser så att
distansutbildningarna blir fler.

Att behålla och utveckla Ronnebys karaktär av småstad är sannolikt en framgångsstrategi. Att
försöka konkurrera med större städers kommersiella utbud är dömt att misslyckas. Kommu
nen ska därför inrikta sitt arbete under kommande år med att identifiera de egenskaper som är
typiska för en framgångsrik småstad. För att vi ska kunna skapa den framgångsrika småstaden
krävs en levande landsbygd med bra kommunikationer och en väl utvecklad kommunal verk
samhet såsom ex skola och biblioteksverksamhet.

En bra miljö
Kommunens miljö- och energiarbete ska bednvas utefter kommunens 8 lokala miljömål. I
samarbete med övriga mtressenter ska aktiviteter lyftas fram för en betydligt bättre och
långsiktigt hållbar miljö.

Ronneby ska bh en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon
negativ klimatpåverkan. Detta innebär att kommunen mom sin egen verksamhet ska ersätta
fossilbränslen med alternativa energikällor då främst sol-el, men även utreda sol-värme att
kopplas till returen vid vårt fjärrvärmeverk, samt att arbeta med energieffektivisenngar mom
alla kommunens verksamheten. Dessutom ska kommunen på flera sätt stimulera mvånama till
att göra detsamma
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Fordonsparken kommer att fortsätta utvecklas mot miljövänliga dnvmedel. Elbilar har
kommit in i vår fordonspark och laddstolpar har mtroducerats. El -laddningsmöjligheter för
El-cyklar skall förberedas framförallt vid våra större varuhus och vid resecenter. Elbilar och
bio gasbilar kommer att vara två framtida alternativ. Arbetet med att etablera en bio gasmack i
kommunen ska fortsätta då vi ser detta som en viktig pusselbit.

AB Ronnebyhus och kommunen ska vid ny-, till- och ombyggnation arbeta med inriktning på
energieffektivisering och cradle 2 cradle. Allt material ska registreras i den materieldatabas
som kommunen använder sig av. Vid om- och nybyggnad ska riktlinjen vara att understiga en
värmeförbrukning på 55 kwh per kvm och år. Viktigt är också att på olika sätt försöka styra
fastigheternas efterfrågeflexibihtet så att främst el förbrukas under dygnets mörka timmar.
Vidare skall det utredas möjlighet till individuell mätning av varmvatten vid alla större
ombyggnader i bolagets fastigheter.

Det är viktigt att värna om vårt kulturlandskap och dess naturvärden liksom att arbeta för att
hålla landskapet öppet och tillgängligt.

En stor vaksamhet, i alla företag och verksamheter inom vår kommun, skall iakttas för att
förebygga kemiska föroremngar typ P FAS som nyligen konstaterats i Kallmges dricksvatten.

En stor öppenhet och vaksamhet från allmänheten och från personer i olika verksamheter som
hanterar olika kemikalier är av yttersta vikt för att man tidigt skall kunna förebygga skador.

Kommunens Nya bostadsområde "Kilen" skall ägnas största möjliga uppmärksamhet för att få
till ett långsiktigt och hållbart miljöriktigt boende.

Leasing av möbler, belysning, golv etc. kommer få ner kommunens energianvändnmg och
löser även en del av vår avfallshantering.

Fortsatt utvecklmg av ny utbildnings- och forsknmgsverksamhet inom områden för hållbar
utveckling och positiva avtryck ska tillvaratas. Detta sker inom verksamheterna Ronneby
Kunskapskälla och Cefur.

Attraktivt boende
Den lilla staden ger bra förutsättningar för ett gott liv. Samtidigt som vi har nära till naturen
har vi bara två timmars tågresa till det riktigt stora internationella stadslivet. Denna möjlighet
tillsammans med en bra kommunal service och spännande kulturupplevelser ger utomordent
liga möjligheter till att skapa attraktiva boendemiljöer för alla tillfällen ihvet.

Arbetet med en ny översiktsplan ska påbörjas 2015 där vi med ett brett deltagande från kom
munens mvånare tillsammans ska planera hur vi vill forma Ronneby.

Det är viktigt att kommunen kan erbjuda olika boendemiljöer. Ökade möjligheter till att
bosätta sig 1 tätorten kommer att ske 1 och med att Kilenområdet ska utvecklas till ett nytt
bostadsområde. Området ska präglas av ett hållbart miljötänkande samtidigt som det ska vara
en naturlig länk mellan Brunnsparken och stadens centrum. AB Ronnebyhus är en viktig aktör
i utvecklmgen av detta område och ska vara en viktig aktör i utvecklmgen av detta område.
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Det ska finnas fler möjligheter till strandnära boende samtidigt som det är viktigt att slå vakt
om strandskyddet, så att alla boende och besökare i vår kommun ska få tillgång till Ronnebys
fantastiska skärgård och våra SJÖar och vattendrag.

Lekplatser är ett viktigt mslag i vår miljö och en viktig pusselbit för våra barns tillgång till det
offentliga rummet. Planeringsarbetet, med prioritenng och upprustning, av lekplatser 1 hela
kommunen samt en centralt placerad kommunlekplats fortsätter under 2015.

Medel avsätts för att försköna och förgröna våra tätorter.

En bra skola

Förskolan är en viktig del av våra yngres utveckling samtidigt som det är viktigt ur
jämställdhetssynpunkt. Genom mindre barngrupper och fler pedagoger skapar vi bättre
förutsättnmgar för barnen att utvecklas. Förskolan måste byggas ut för att nå målet med
mindre grupper och därför är detta en viktig del när vi planerar för framtiden. För att fler ska
kunna ta ett jobb även på tider när kommunal service som förskola inte finns i lika stor
utsträckning, måste "Nattis" byggas ut så fler barn får plats. Vi vill ta bort vårdnadsbidraget
eftersom det med sin låga ersättning inte är tilltillgänghgt för tex. ensamstående eller
låginkomsttagare. Samtidigt finns det risk för en inlåsningseffekt av kvinnor 1 hemmet.

Skolans uppdrag är att ge alla elever gedigna kunskaper, en demokratisk och social fostran
och lust att vilja lära mer. I dagens skola är den största utmaningen att höja
kunskapsresultaten. Vi vill skapa en modem kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i
centrum. Varje barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas som individ. Alla skolor ska
vara bra skolor. För att vända den negativa utvecklingen och i stället nå framgång med skolan
krävs investeringar i lärarna och fokus på kunskap och lärande, mindre klasser, ökad
likvärdighet och mmskade sociala klyftor i skolan samt fokus på de framtidskompetenser som
eleverna behöver som medborgare och löntagare/företagare. Vi vill sätta in tidigare insatser i
grundskolan. Alla barn skall ha rätt till läxhjälp. Vi tänker därför införa lärarledd läxläsnmg
på skoltid. Vi vill också införa lovskola, för att ge fler möjligheter. Vi har som plan att alla
barn i skolan inom kommande mandatperiod ska få frukost och mellanmål vilket är viktigt för
deras inlämmgs- och koncentrationsförmåga.

För att lärarna ska kunna förbereda eleverna för framtiden måste både läromedlen och
skolmiljön hålla hög standard. Vi satsar nu på tekniska hjälpmedel i skolan i form av datorer
och plattor.
Bam och ungdomar som växer upp i Ronneby kommun ska ha rätt till nka och likvärdiga
möjligheter till eget skapande och konstnärliga upplevelse av hög kvalitet. För att stimulera
kulturell mångfald krävs att det erbjuds en bredd av konstnärliga ämnesområden med hög
tillgänglighet. I detta arbete har kommunens Ronneby Kulturskola (KPC) en viktig roll.

Dagens gymnasieskola står mför helt andra utmaningar än vad som gällde för bara några
årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett Jobb. Alla yrkesprogram ska
ha en tydlig kopplmg till relevant bransch på arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete
mellan huvudmän, branscher, företag och fackliga orgamsationer. V1 ska fortsätta att satsa och
utveckla teknikcollege men även se över möjhghetema för ett vårdcollege.
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Naturbruksgymnasiets framtida utvecklmg skall bli en länk i kommunens hållbarhetsarbete.
Utbildning om de gröna nänngama ger möjligheter till lokal produktion av råvaror.

Den kommunala vuxenutbildningen behöver utvecklas så att det finns möjlighet till flexibel
start för de som vill/behöver komplettera sin utbildmng. Komvux ska också ha ett nära
samarbete med näringslivet och vara lyhörda för önskemål om utbildnmgar såväl teoretiska
som praktiska.

Ronneby Kunskapskälla ska vara ett komplement till universitet och högskolor och erbjuda
både program och kurser, så det finns en möjlighet att studera på hemmaplan.

Lokalmässigt har vi flera utmaningar kommande penod. Vi har ett högt tryck på våra
verksamheter i centrum och därför satsas extra resurser för detta .. I väntan på den nya
förskolan på Rulta kommer förskoleverksamhet bedrivas i Påtorp. Listerbyskolan byggs ut
och det statliga medfinansieringsbidraget bör kunna nyttjas i detta avseende framöver.

En bra omsorg
Vi ser att det blir allt fler som når hög ålder i vår kommun vilket är positivt men det ställer
också krav på våra verksamheter att möta den utvecklingen. Vi för till medel till mer personal
för att öka kvalitén på boenden och att möta det ökade behovet inom hemtjänsten.

All omsorg ska vara en trygghet för de som använder den och det är viktigt att stödet finns när
våra äldre eller personer med funktionsnedsättning behöver det. Det måste finnas olika
boendeformer i kommunen för att kunna erbjuda den tryggheten.

Att det finns tillräckligt med personal är en stor del i den tryggheten och därför ska
personaltätheten öka under 2014. Detta är också viktigt för att vår personal ska kunna ge en
bra servicemvå.

Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.

Det är viktigt att vi kan erbjuda trygghetsboende för äldre som vill ha ett anpassat boende som
erbjuder gemenskap utan att de äldre är i behov av så mycket hjälp. Särskilt boende ska
erbjudas de som önskar det och är i ett större behov av hjälp och demensplatserna måste
byggas ut för att kunna erbjudas till de som är i behov av stöd och hjälp.

Den dagliga verksamheten och träffpunkter utgör en viktig del i omsorgsverksamheten och
ger många en meningsfull daglig sysselsättning.

En ny servicebostad och en ny gruppbostad planeras under kommande år inom
Socialnämndens verksamhetsområde.

En alternativ huvudrätt ska erbjudas i särskilt boende och i matdistributionen hem till ordmärt
boende.

Personer över 75 år skall få rätt till valfri hemtjänst 6 timmar i månaden utan behovsprövrung.

Vi behöver fler kreativa mötesplatser med bred samhällsmformation och medborgarservice.
Därför ska vi se över möjligheten att skapa fler äldrecenter mom kommunen.
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En bra socialtjänst
Ett samhälle som utvecklar stora klyftor och oförsvarbart ojämlika livsvillkor löper nsken att
förlora den sociala sammanhållningen som behövs för att alla medborgare ska känna sig
delaktiga i samhällsutvecklingen. Den bästa metoden att hantera dessa spänningar är inte att
ständigt bygga ut socialtjänsten. Generella lösningar är alltid att föredra där det är möjligt
framför behovsprövningar, både för den enskilde och för samhället i stort. När socialtjänsten
ändå behövs är det av största vikt att mötet mellan socialtjänsten och de som har behov av den
präglas av respekt för den enskildes integritet.

Alla barn har rätt till en bra uppväxt. De ska få de bästa förutsättningarna att förverkliga sina
drömmar. Därför är det viktigt att vi prioriterar resurser för att hjälpa barn och unga som
hamnat i utsatta situationer. Det arbetet är extra viktigt nu när vi ser att allt fler anmälmngar
kommer in gällande barn. Ett bra samarbete mellan skolan och socialtjänsten är en
förutsättning för att kunna ge barn och ungdomar det stöd de behöver.

För att ge familjehemplacerade barn ett ökat stöd under sm skolgång införs Skolfam. Skolfam
berör såväl Socialnämndens som Utbildningsnämndens område. Modellen används av flera
kommuner och det finns ett nationellt nätverk för utvecklmg och samordning.

Det sociala arbetet kräver ett mycket bra samarbete, dels mellan olika kommunala
verksamheter och dels med andra myndigheter och organisationer.

I det skyddade boendet SESAM ges stöd och råd till de som lever eller har levt i en destruktiv
relation eller i dess närhet. Det kan vara en relation med kränkningar, förtryck eller
förnedrande behandling. Det innefattar förstås också fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld.

Socialtjänsten är en verksamhet som till stor del är lagstyrd. I de fall där myndighetsutövning
krävs finns det ofta mycket känslor inblandade hos dem som berörs och dessa är inte sällan en
källa till konflikter mellan kommunens personal och enskilda kommuninvånare. För att
minska risken för att konfliktsituationer ska uppstå behövs ett väl fungerande
kvalitetssäkringssystem inom socialtjänsten. Socialnämnden har sedan tidigare fått i uppdrag
att redovisa ett väl fungerande kvalitetssystem för socialtjänsten, med anledning av förnyad
lagstiftning.

Vi förstärker med personal på familjeenheten för att kunna ge en bättre service och avlasta
den personal som idag jobbar väldigt intensivt med dessa frågor.

Kultur- och Fritid
Det är viktigt att det i kommunen finns möjlighet till både bredd och spets inom kultur- och
fritidsområdet som kan attrahera olika människors intressen.

Förenmgshvet är av avgörande betydelse för kultur- och fntidsaktiviteterna i våra
kommundelar. Det civila samhället måste få näring att utvecklas. Vi vill göra en bred
satsning. Förutom att se över föreningsstödet vill vi se om nya anläggnmgar behövs för att
tillmötesgå olika fritids och kulturintressen.

En plan ska tas fram för de mvestenngar som behöver göras på Ishallen i Kallinge samt
Ronneby Teater.
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Ännu en konstgräsplan anläggs i kommunen och en skatepark anläggs i tätorten under 2015.
Skateparken samlokaliseras med en enklare boulebana. En spontanidrottsplats i Knut
Hanh/Älgbacksområdet uppförs under 2016.

Arbetet med att skapa en permanent utställning med information och kunskapsspridmng om
kommunens historia, fornminnen och arkeologi ska prioriteras. Därför ska en lokalutredning
göras runt kulturbyggnader i kommunen (bl a museum, stadsmuseum, bibliotek,
turistinformation, rådhuset, teatern, sockerbruket).

Kommunala ungdomsledare ska finnas tillgängliga för att utveckla och stödja kommunens
ungdomsverksamhet. Det är viktigt att stimulera ungdomarna till att själva aktivt medverka i
fritidsutbudet.

Arbetet med att hitta en lämplig plats för att anlägga en ny crossbana fortsätter och hoppas
kunna realiseras 2015-2016.

Vi skall utveckla bibliotek och biblioteksfilialer. Det ger oss möjligheter att utöka den
offentliga servicen och skapa mötesplatser i hela kommunen.

Regeringen vill satsa på kulturskolan och det tycker vi är bra. Om vi får medel för att ha låga
avgifter, vilket vi redan har, i kulturskolan kommer vi bredda den satsningen för att öka barn
och ungas möjligheter att delta i fritids och kulturaktiviteter.

Ronneby vill vara en regional utvecklare av olika kulturyttringar Här ser vi förutsättningar för
bl.a en regional dansscen.

Ekonomi i balans
Lagkrav
Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande
en ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig. För verksamheten
skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för
ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.

Fr o m år 2000 gäller det s k balanskravet, innebärande att resultatet måste vara i balans
(kostnaderna får inte överstiga intäkterna). Skulle ett negativt resultat uppstå skall detta täckas
inom tre år genom lägst motsvarande överskott. Åtgärdsplan skall under sådana
omständigheter upprättas.

Strategiska frågor

Det är viktigt att kommunen präglas av tydlighet och god service. Den som kontaktar
kommunen ska få ett bra bemötande och därför ska vi göra det enklare att hitta rätt
information för såväl pnvatpersoner som för företagare.

Kommunen ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Kommunen står mför en stor utmamng
avseende personalrekrytenng. Pensionsavgångarna kommer inom några år att överstiga
antalet som kommer ut på arbetsmarknaden. Arbetet med denna fråga är viktigt och där kan
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särskilda msatser för nyanlända och ungdomar ses som särskilt angelägna. Även arbetet med
att erbjuda heltid är viktigt för att anses vara en attraktiv arbetsgivare.

Arbetskläder införs för de som jobbar inom förskola, fritids, omsorg och hemtjänst. Möjlighet
för tvättverksamhet mom kommunen ska ses över.

Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett uppdrag att säkerställa att kommunens verksamheter
har ett väl fungerande kvalitetssäknngssystem.

Folkhälsorådets arbete ska fortskrida för att sprida kunskap och för att tillsammans med andra
aktörer genomföra aktiviteter inom folkhälsoområdet.

Det strategiska arbetet på kommunledningsförvaltningen ska utvecklas vidare för att öka
fokusen på utvecklingsarbete av kommunens verksamheter.

En kraftfull satsning kommer att göras på den mat som serveras inom kommunens
verksamheter. En ny centraliserad organisation kommer att skapas, ny kostpolicy kommer att
implementeras, upprustning av kök och restauranger (matsalar) kommer att genomföras. En
satsning på hög kvalité och större mängd ekologiska livsmedel genomförs.

Kommunen upphandlar varje år för stora summor där vi ställer stora krav på våra
leverantörer, gällande bl.a. miljö och kollektivavtal. Arbetet att kontrollera så att våra avtal
följs och att kraven efterlevs måste bli tydligare. Därför kommer en mköpsstrateg att anställas.
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Rodgront budgetforslag

2015 2016 2017
Drtft
Loka/utredning kulturbyggnader (museum, ev stadsmuseum,
btbltotek, tunstmio, rådhuset, teatern m fl) 250 250
Nytt kol/ekttvatal for ob ti/lagg, ¡our och beredskeosersettmnç 3000 3000 3000
Brå, nattvandrande îorenmqer + utåtnktad verksamhet 100 100 100
Info tidning ft/I allmanhet 1-2 ggr per år o O samordnas med bolagen
Ny oversiktsplan 600 1200 600
Exploatenngs1ngen¡or 300 600 600
Landsbygdsutveck/are o o O redan anstalld
Arbetsklader omsorg/farskoia 1900 1900 Enl utredrng mkusrve tvatt
utokat KSO konto 550 550 550
Arbetet med Ekenas camping, Ronmnçe området, Hamnen och ån
ska mtenstñeres 300
lnkopsorgamsafton utokas med inkopsstrateg fr om 2016 o o O morn ram
Utrednmg om nennqsltvsboleq samt utokad nennçsítvsuivecklere
centrum 70 o o
Totalt 5170 7600 6750

Investeringar
Mindre åtgarder (entre, toaletter) ishallen I Ka/linge 1500
Utveckling av Sorbydals nya mîormettons- och rastplats for att bit
mpori for besokare ft/I kommunen o
Vt/la Vassen ft/I restaurang 2000 2650
Totalt 3500 2650 o

Utfördelattill:

FKN
Centrala konton
KLF/SUS
KLF/"lnfo"
MBN
KLF/SUS
KLF/SUS
UN 380 tkr, AN 1220 tkr, SN 300 tkr
KLF/SUS

KLF/SUS
KLF/SUS

Nanngshvsenheten

FKN

TF
TF

1(26)



Rôdgrônt eïetmettv

Finansiering/centrala konton, 2015-2017

SKL eme 14 40 Skatteunderl.progn 24/10-14
(tkr) 2015 2016 2017

Skatter och statsbidrag
Kommunalskatt
Slutavrakrunq Zûtâ _
lnkomstutjarnrunq _
Kostnadsuqarnnmq
Reqlennqsbrdraq/avqrñ
Strukturbidrag _
LSS uqarnrunq -~-

Delsumma enligt Justerad skatteunderlagsprognos

-~--

1 141 800
4544

286 700
-28100
5100
2 900
-1 400

1191 300

299 100
-28100
-2 200
2 900
-1 400

1 235 300

310 200
-28 100
-9 800
2 900
-1 400

Kornmunal fastrqhetsavqiñ __
Maxtaxan
Prognosreserv

1 509100

1 570400

Lbnerevtston, pensioner mm
Medel for lonekostnadsokrunqar mm~'9 rev _
Medel for lonekostnadsokrnngar_mm ack avsatt _
Sernesterloneskuldsokmnq
Lagre arbøtsqrvaravqrtt aldre_for ungdom~~eckltni:___
Pensionutbetalrunqar inkl sarskild loneskatt + avg

1411 544

53 400
7 900

o
1472844

-23 500
400

-2 200
5 300

-35 700

1 461600

53 400
7 900

o
1 522900

-26 500
31 600
-2 200
1 600

-35 400

53 400
7 900

o

-29 800
66 800
-2 200
1 600

-36 000

Fmanstella poster
Internranta (motsvaras av kostnad hosnarnnderna) _
Fmansnetto
Borgensavgift

Reserver, mm
Medel for kostnadsokn (exkl personalkostn) _
Medel for oforutsedda utgifter KS _
Medel for oforutsedda utgifter _l(F~~-~---
Villk aktreaqartrllskott bredband till RMT via ABRH
Återbetalning aktieaqartrltskott Iran ABR!_y1aABRH -~
Koncernbidrag Rf\:1_T_t1ll ABRH utdelning fi:_ABRH _
Medel for kundforluster
Mellankommunal ut1amning
Reserv ev forandring atersoknmg moms -~

29 383
-8 500
4 000

56500

29 251
-10 300
4 000

94100 133200

28 584
-11 500
4 000

o
-3 550
-3 000
-1 500
1 500
1 000
-300
524
-300

24883

o
3 550
3 000
1 500
1 500
1 000
-300

o
-300

22951 21 084

o
3 550
3 000
1 500
1 500
1 000
-300

o
-300

-6150

Summa centrala konton

Namndernas nettoram innan askanden _
Forandrade kapitalkostnader laggs till ramarna
Askandenjforslag till forandring enligt sammanstallrnng
ramreduktion
Bespannqskrav vaktmastarorqamsauon 3 500
Overformg besparing vaktrnastarorqarusatron Iran FKN -1 000
Intakt Iran balanskonto flykting motsvaras av anslag bil namnderna

5 626

1 435 601 1 445 601 1 452 134

-1 409 788 -1 418 099
-618 -5108

-44 095 24 065

3 500
1 000

-1 421129
6 078

-20 701

3 500
-1 000

!RESULTAT -16400 829 67261

Lónekostnadsutveckhng
Fmans,e/1kostnad rantemvä
Jntemränta (2014 är mtemräntan 2 5%)
Befo/knmg
Kommunalskatt

310%
210%
250%
28050
2236%

340%
260%
250%
28050
2236%

370%
310%
250%
28050
2236%

2014 12 04

1141 800
4544

286 700
-28100
5100
2 900
-1 400

Rödgrönt förslag
2015 2016

1 191 300
o

299100
-28100
-2 200
2 900
-1 400

2017

1235300
o

310 200
-28 100
-9 800
2900
-1 400

1411544

53400
7 900

o

1 461600

53 400
7900

o

1 509100

53 400
7 900

o
1472 844

-23 389
o

-2 200
5300

-35 700

1 522900

-26 500
-31 089
-2 200
1 600

-35 400

1570400

-29 800
-66 289
-2 200
1 600

-36 000
-55989

29423
-8 900
4000

-93589

30 905
-12 000
4000

132689

30 992
-14 200
4 000

o
-3 550
-3 000
-1 500
1 500
1 000
-300
524
-300

24523 22905 20792

o
-3 550
-3 000
-1 500
1 500
1 000
-300

o
-300

6150 -6150

o
-3 550
-3000
-1 500
1 500
1 000
-300

o
-300

-5626 -6150

1 435 752 1 446 066 1 452 353

-1 413 299
727

-43 093
2 200
3500
-1 000
18 410

-1 421 610
-4151
-42 988
2 200
3 500
-1 000
14410

-1 424 640
-6494

-36 873
2 200
3500
-1 000
10 720

r 3 197 .3 573 -2341

310%
210%
250%
28050
2236%

340%
260%
250%
28050
2236%

370%
310%
250%
28050
2236%

2(26)



SAMMANSTÄLLNING DISPOSITIONER, REDUKTIONER OCH ÄSKANDEN

l. Befintliga ramar FÖRSLAG FRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 1410 788 1419 099 1422129
KS KLF 123 593 123 718 123 600
KS TF 110 560 111392 111539
KS NE 3158 3 156 3154
REV 1224 1224 1224
MBN 13922 13623 13505
FKN 63 460 63 059 62 800
UN 555 487 554 119 556 212
AN 318103 318 866 318 941
SN 217 322 225 984 227 196
ON 2 959 2 958 2 958
Planbelopp efter dispositioner 1409 788 1418 099 1421129

kontroll -1000 -1 000 -1000

2. FÖRSLAG TILL RAMREDUKTION FÖRSLAG FRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
KS KLF o o o
KS TF o o o
KS NE o o o
REV o o o
MBN o o o
FKN o o o
UN o o o
AN o o o
SN o o o
ON o o o
Totala förslag till ramreduktion o o o

reduktion 1 % (planbelopp efter
dispostttoner} 0,0% 0,0% 0,0%

2014-12-04

Rödgrönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017

1414 299 1422 610 1425 640
123 598 123 723 123 605
109 453 110 285 110 432
3158 3156 3154
1224 1224 1224
13922 13 623 13 505
63493 63 092 62 833

557 087 555 719 557 812
319 927 320 690 320 765
218 478 227140 228 352

2 959 2 958 2 958
1413 299 1421610 1424640

-1000 -1000 -1000

Rödgrönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017
-700 -700 -700

o o o
o o o
o o o
o o o
o o o

-500 -500 -500
-1000 -1000 -1000

o o o
o o o

-2 200 -2 200 -2 200

-0,2% -0,2% -0,2%
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SAMMANSTÄLLNING DISPOSITIONER, REDUKTIONER OCH ÄSKANDEN

3. ÄSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM FÖRSLAG FRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
KS KLF 4451 5 331 2077
KS TF 440 170 170
KS NE 310 110 o
REV o o o
MBN o o o
FKN 1436 1436 1436
UN 5 640 o o
AN 16 768 16 768 16 768
SN 14800 o o
ON 250 250 250
Totala äskanden 44095 24065 20701

RAMAR EFTER FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING FÖRSLAG FRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
KS KLF 128 044 129 049 125 677
KS TF 111000 111562 111 709
KS NE 3 468 3 266 3154
REV 1224 1224 1224
MBN 13 922 13 623 13 505
FKN 64896 64495 64 236
UN 561127 554119 556 212
AN 334 871 335 634 335 709
SN 232 122 225 984 227 196
ON 3 209 3 208 3 208
TOTALA RAMAR 1453 883 1442164 1441830

2014 12-04

Rödgrönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017
4101 3 897 2427
340 480 140
310 110 o

o o o
600 1200 600

1286 1286 1036
11908 9 237 5 892
11948 13 878 13 878
12 600 12 900 12 900

o o o
43093 42988 36873

Rödgrönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017

126 999 126 920 125 332
109 793 110 765 110 572
3468 3 266 3154
1224 1224 1224
14 522 14823 14105
64 779 64378 63 869

568 495 564 456 563 204
330 875 333 568 333 643
231078 240 040 241252

2 959 2 958 2 958
1454192 1462 398 1459 313

VARAV FINANSIERAT FRÅN BALANSKONTO

Balanskonto Balanskonto Balanskonto
2015 2016 2017

340 340

100 100 100
12 420 8 420 5 070

5 550 5 550 5 550

18410 14410 10720
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SAMMANSTÄLLNING DISPOSITIONER, REDUKTIONER OCH ÄSKANDEN

4. FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR (FÖRÄNDIRNG FRÅN BEF PLAN)

Invest Invest Invest
(tkr) 2015 2016 2017

KS KLF 250 o o
KS TF 23 700 2 550 300
KS NE o o o
REV o o o
MBN o o o
FKN 2 200 o o
UN o 27 000 o
AN 500 o o
SN o o o
ON o o o
Totalt investeringar 26 650 29 550 300

2014-12 04

Rödgrönt FÖRSLAG

Invest Invest Invest
2015 2016 2017
250 o o

15 510 47 860 -100
o o o
o o o
o o o

2500 1200 o
o 2000 o

500 o o
o o o
o o o

18760 51060 -100
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KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

1 Vasenth~a drsposmoner FORSLAG FRÅN NAMNDER/FORVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 123 593 123 718 123 600
SUS, okade forbundsavgifter 86 86 86
SUS, minskade kostnader trafiken 318 327 359
KLF, ospeciñcerad ramreduktion sedan budget 2014-2015 232 241 273

Planbelopp efter drsposrtroner 123 593 123 718 123 600
forandnng o o

2 FORSLAG TILLRAMREDUKTION
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
KSAU forandras inte

Totala forslag till ramreduktion o o o
reduktion , % 00% 00% 00%

3 ASKANDENOM UTOKADBUDGETRAM
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Personalenheten (anstallda med lonebrdrag) 400 400 400

Enheten for Cefur, askande om 1 mkr/år 1000 1000 1000
SUS, Blekinge Arkipelag, om beslut fattas I frågan 19 19 19
SUS, Sydarkivera (2015 finns 220 tkr I anslag, behovs ytterligare 113
tkr For 2016 och framåt finns 500 tkr/år I anslag) Reviderade
belopp 25/9 161 247 258
A&I FAS3 minsakde intakter, framst Se bilaga 1681 3 265
A&I Navigatorcentrurn Kostnader for 7 månader Se bilaga 990

Cefur, Om finansiering från ABRH inte racker, behovs anslag?

SUS Folkhalsarådet onskar fortsatt finansiering projekt
Hjorthojden Arende kommer att komma till KSAU under hosten
120 tkr per år 2015-2016 Ar finansierat från balanskonto I år
SUS Okat bidrag till Raddrungstjansten som kompensation for
okade hyreskostnader på brandstationen I Ronneby efter ev om-
/nllbvggnad (drift och kapitalkostnader) Belopp lamnade av
Raddrungstjansten Halvårseffekt antas 2015 Se kommentar under
Tekniska forvaltningen 200 400 400
SUS Brå nattvandrande forerungar + utåtriktad verksamhet
Kommunikation Info tidning till a liman het 1-2 ggr per år
Exploatertngsmgenjor
SUS Landsbygdsutvecklare
SUS Utokat KSO konto

2014 12 04

rod~ront FÓRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017

123 598 123 723 123 605

123 598 123 723 123 605
o o oo

Budget Plan Plan
2015 2016 2017
700 -700 -700
-700 -700 -700

-0,6% -0,6% -0,6%

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o o

19 19 19

161 247 258
1681 1681
990

200 400
100 100 100

500 500
300 600 600

o o o
550 550 550

Hamtas från
ABRH/MllJoteknik

Hamtas från
ABRH/M1IJoteknik

Sarskrlt a rende Hanteras från
balanskonto

Framflyttad
os
os
os
os
os

1000 tkr per år

120 per år 2015 2016
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KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

SUS Arbetet med Ekenascamping, Ronmnge området, Hamnen och
ån ska mtensifreras

SUS lnkopsorgarusatron utokas med mkopsstrateg fr om 2016

Totala askanden 4451 5 331 2 077

4 FORSLAGTILL INVESTERINGAR(FORANDRINGAV BEFINTLIGPLAN)
Invest Invest Invest

(tkr) 2015 2016 2017

Personalenheten, Kompetensmventenngssystem For mvestenngen
askasmedel till personalenheten Dnftkostnaderna om ca 200 tkr
per år finansieras genom intern fordelmng efter antal anstallda (ca
90 kr/anst) (reviderat upplagg) 250

Totalt mvestenngar 250 o o

2014 12 04

300

o o

4101 3897 2427

os

mom ram
os

Invest Invest Invest
2015 2016 2017

250

250 o o
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KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA FORVALTNINGEN

1 Vasentilga disposrnoner FORSLAG FRÅN NAMNDER[FORVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp august, 2014 110 560 111392 111539

Planbelopp efter disposmoner 110 560 111392 111539

2 FORSLAG TILL RAMREDUKTION

forandnng o o

Budget Plan Plan
(tkr) 2015 2016 2017

Totala forslag till ramreduktion o o o

2014 12 04

reduktion , % 00% 00%

Rod_g_rónt FÖRSLAG
Budget Plan Plan

2015 2016 2017
109 453 110 285 110432

109 453 110 285 110432
o o oo

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o o
00% 00% 00%0,0%
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KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

3 ASKANDEN OM UTOKAD BUDGETRAM
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Kockumhallen utermljo 70 140 140
Go hamn latnntomrnng 10 10 10
Ostra kajen 20 20 20
Karo Ekenasområdet (inget askande) KSAU
Kostnadsoknmgar pga taxehojrungar hos Mrljotekruk bedoms
rymmas mom ram
Patorps forskala 340

Totala askanden 440 170 170

4 FORSLAG TILL INVESTERINGAR(FORANDRING AV BEFINTLIGPLAN)
Invest Invest Invest

(tkr) 2015 2016 2017
Tillganghghet matsalar 300 300 300
Kockumhallen utermljo 2 250 2 250
Go hamn, latnntomrnng 200
Ostra kaien 500
Karo Ekenasomradet (inget askande) KSAU

Askande fra n Raddrnngstjansten, om /ntlbvggnad brandstationen
Okad kapital- och dnftskostnad debiteras Raddrungstjansten Dock
o kar kommunens bidrag till Raddmngstjansten med samma belopp
dvs kommunen bar kostnaden Bidraget anslås SUS enheten En hgt
Lokalforsorjrungsenheten behaver frågan beredas mer innan
kostnadsberakrnng 4000
Âtgarder Listerbyskoia n enligt utredning Klart till hosttermmen
2015 7000

Tillbyggnad Listerbyskol an mkl 650 tkr mobler skolrestaurang
Remv Gamla lekplatser
Srnttmgsfallet
Mrljohus, sopsortering
Ny forskola Hulta
Konstgrasplan Brunnsvallens B plan 8000
Extra grasyta mom Brunnsvallens område 1000
Dnvrnedelsforsaljrung Ekenas (FKN § 113/2014) 450
Villa Vassen
Utveckling av Sorbydals nya informations och rastplats
teatern

Totalt mvestermgar 23 700 2550 300

2014 12 04

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

140 140

340 340

340 480 140

nom ram
nom ram

Balanskonto

Invest Invest Invest
2015 2016 2017
300 300 300

2250 2 250
200
500

o 4000 li

7000

11000 19 650 I

1510 1010
-1000 1000

-400
-17 000 17000
6000

o
450

2000 2 650
300

2000
15 510 47860 -100

Framflyttat

nkl 650 till skolrestaurang
Forandring från befintlig plan
Forandring från befintlig plan
Forandring från befintlig plan
Forandring från befmthg plan
Flyttad från l=kN ' ' ~ ' ---
Flyttad från FKN j
Fl_~.från F~&......._~~.......__J

340 per år 2015-2016 Flyttacl_från UN, avser kok _
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KOMMUNSTYRELSEN NÄRI NGSLIVSEN HETEN

l. Väsentliga dispositioner FÖRSLAG FRÅN NÅMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 3158 3156 3154

Planbelopp efter dispositioner 3158 3156 3154
forandring o o

3. FÖRSLAG TILL RAMREDUKTION
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017

Totala förslag till ramreduktion o o o
reduktion , % 0,0% 0,0% 0,0%

3. ASKAN DEN OM UTÖKAD BUDGETRAM
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Årlig kostnad for V1s1t Blekinge (KF§69) Beslutet oklart om anslag
eller inte for 2015-2016 310 110
Utredning om nanngslivsbolag samt utokad nanngshvsutvecklare
centrum

Totala äskanden 310 110 o

4. FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR (FÖRÄNDRING AV BEFINTLIG PLAN)

Invest Invest Invest
(tkr) 2015 2016 2017

Totalt investeringar o o o

2014-12 04

Rödgrönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017
3158 3156 3154

3158 3156 3154
o o o o

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o o
0,0% 0,0% 0,0%

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

310 110

o

310 110 o

Invest Invest Invest
2015 2016 2017

o o o
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REVISION

l. Våsentliga dispositioner FÖRSLAGFRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 1224 1224 1224

Planbelopp efter dispositioner 1224 1224 1224
forandnng o o

2. FORSLAGTILL RAMREDUKTION
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017

Totala forslag till ramreduktion o o o
reduktion , % 0,0% 0,0% 0,0%

3. ÄSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017

Totala äskanden o o o

4. FÖRSLAGTILL INVESTERINGAR (FÖRÄNDRING AV BEFINTLIG PLAN)
Invest Invest Invest

(tkr) 2015 2016 2017

Totalt investeringar o o o

2014 12 04

Rödgrönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017
1224 1224 1224

1224 1224 1224
o o o o

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o o
0,0% 0,0% 0,0%

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o o

Invest Invest Invest
2015 2016 2017

o o o

11(26)



MIUÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

l. Väsentliga dispositioner FÖRSLAGFRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 13 922 13 623 13 505

Planbelopp efter dispositioner 13 922 13 623 13 505
forandring o o

2. FÖRSLAGTILL RAM REDUKTION
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017

Totala forslag till ramreduktion o o o
reduktion 1 % 0,0% 0,0% 0,0%

3. ÅSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Ny oversiktsplan

Totala äskanden o o o

4. FÖRSLAGTILL INVESTERINGAR (FÖRÄNDRING AV BEFINTLIG PLAN)
Invest Invest Invest

(tkr) 2015 2016 2017

Totalt investeringar o o o

2014 12 04

Rödgrönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017

13 922 13 623 13 505

13 922 13 623 13 505
o o o o

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o o
0,0% 0,0% 0,0%

Budget Plan Plan
2015 2016 2017
600 1200 600 I

600 1200 600

os

Invest Invest Invest
2015 2016 2017

o o o
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FRITID- OCH KULTURNÄMND

l. Väsentliga dispositioner FÖRSLAGFRÅNNÅMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 64460 64059 63800

Overforing av "Vaktmastarpengar" till central konto -1000 -1000 -1000

Planbelopp efter dispositioner 63460 63 059 62 800
forandring -1 000 -1000 -1000

2. FORSLAGTILLRAMREDUKTION
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017

Totala förslag till ramreduktion o o o
reduktion 1 % 0,0% 0,0% 0,0%

2014-12-04

Rödgrönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017

64493 64092 63833

-1000 -1000 -1000

63493 63092 62 833
-1000 -1000 -1000

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o o
0,0% 0,0% 0,0%
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FRITID- OCH KULTURNÄMND

3. ÄSKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Nettohyreskostnader 107 107 107
Kompensation hyresbidrag 229 229 229
lnvestenngsbrdrag forenmgsdnvna anlaggnmgar 300 300 300
lnvesteringsbrdrag samlingslokaler 300 300 300

Medfmansiermg externa projekt 500 500 500
Lokalutredning kulturbyggnader (museum, ev stadsmuseum,
bibhotek, tunstinfo, rådhuset, teatern m fl)
KF §200/05 100 tkr

Totala askanden 1436 1436 1436

4. FÖRSLAGTILL INVESTERINGAR (FÖRÅNDRING AV BEFINTLIG PLAN)
Invest Invest Invest

(tkr) 2015 2016 2017
Skatepark 1000

Till-/om-/nybyggnad Kockumhallen lnvantar utredningsrapport
Ny spontarudrottsplats/aktrvrtetsvta 1200
Mindre åtgarder (entré, toaletter) ishallen Kalhnge

Totalt investeringar 2 200 o o

2014 12-04

Budget Plan Plan
2015 2016 2017
107 107 107
229 229 229
300 300 300
300 300 300

250 250
100 100 100

1286 1286 1036

Fås ta från overgnpande
reserver om det dyker upp
behov

os
Balanskonto tidigare beslut

Invest Invest Invest
2015 2016 2017
1000

o 1200
1500

2500 1200 o

lnvanta FKN planering
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UTBILDNINGSNÄMND

l. Vasenthga dlsposrtioner FORSLAG FRÅN NAMNDER/FORVALTN-
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 555 487 554119 556 212

Planbelopp efter disposmoner 555 487 554119 556 212
forandring o o

2 FORSLAG TILL RAMREDUKTION

Budget Plan Plan
(tkr) 2015 2016 2017

Vårdnadsbidraget tas bort

Totala forslag till ramreduktion o o o
reduktion , % 0,0% 0,0% 0,0%

2014 12 04

Rodgrönas FÖRSLAG

o

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

557 087 555 719 557 812

557087 555 719 557 812
o o o

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

-500 -500 -500

-500 -500 -500
-0,1% -0,1% -0,1%
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UTBILDNINGSNÄMND

3 ASKANDEN OM UTOKAD BUDGETRAM

Budget Plan Plan
(tkr) 2015 2016 2017

Forskolan Påtorp, två trllfalliga avdelrnngar 3 350
Stadkostnader, Backsippan, utover befintlig ram 282
Fler elever, tatorten, 3,8 tjanster + pedagogiskt mtrl 1 720
Nattrs 288

Drgrtala verktyg 11, gymnasiet askas (kan ev hanteras som sep
arende om det kommer AFA-medel enlrgt Budgetberednrng 29/9)
For beskrrvnrng och alternativ se textrutan nedan
Arbetsklader omsorg/forskala

Osakerheter:
Nytt skolskjutsavtal
lndexuppraknmg
Elevutvecklrng
Yrkesvux
SFI

Mottagnrngssluss for nvanlanda? I forslaget, UN§ 107, anges 1900
tkr for 2015 Hanteras r eget a rende Balanskonto
KF §168/04 400 tkr, KF § 200/05 250 tkr+ 800 tkr
KF §250/13 4000 tkr
Samhallsorrenterrng, hanteras r nytt a rende tril KSAU, 650 tkr tril
1300 tkr, finansrerrng från balanskonto
Om andrad mternranta påverkas rantekostnade och kostnad for
rnternhyra, som rngår I beraknmgsunderlaget for brdrag till
friskolor Behaver UN kompenseras for eventuell okad kostnad till
friskolor?

Totala askanden 5 640 o o

2014 12 04

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

3 350 3 350

1720 1720 17201
288 288 288

I
-800 149 154¡

380 3801

1900 1900 1900
1450 1450 1450
4000

11908 9237 5892

Balanskonto
nom befintlig ram
Balanskonto

3 350 per år 2015-2016

1 720 per år 2015-2017

(* se nedanlôpecial
flnansienng 6270 for år 2015
os

Balanskonto
Balanskonto tidrgare beslut
Balanskonto tidigare beslut

1 900 per år 2015-2017

Sarskrlt arende

oforandrad internranta

6970
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UTBILDNINGSNÄMND

D1g1tala verktyg 1:1, gymnasiet *OBS denna satsning genomfors under forutsattmng att v1 får medel från CURAoch AFA Beslut behaver tas I KF
, denna kostnad 6270 tkr enl askande
I befintlig driftsram finns år 2014 400 tkr, 2015 800 tkr och 2016-framåt 1200 tkr Dessa poster bor reducera askandet aktuellt år

Leasingalternativ (leasmgpnserna ar från maj 2013)
År 1 (ht) 1029 tkr, år 2 2351 tkr+ 360 tkr licenser= 2711 tkr, år 3 2945 tkr+ 360 tkr licenser= 3305 tkr Befintligt anslag g¡ avraknat

Kombination kop och leasing enligt utredning
År 2015 Kornbmatronen utgår från att anslag for kop medges (6270-800 tkr= 5470 tkr), halvårseffekt
År 2016 leasas datorer till nya elever (ht) till en beraknad kostnad (se bilaga) om 1349, varav 1200 tkr finns I ram, vilket ger ett behov om 149 tkr
År 2017 leasas datorer till nya elever (ht) for 1354 tkr, varav 1200 tkr finns I ram, dvs 154 tkr ytterligare behovs

Kostnaden for per år darefter beraknas oka 360 tkr tills dess alla datorer leasas

4. FORSLAG TILL INVESTERINGAR (FORANDRING AV BEFINTLIG
PLAN)

Invest Invest Invest
(tkr) 2015 2016 2017

Tillbyggnad usterbvskolan enligt utredning Klart for inflyttning
hosten 2016 Utredningen ar annu inte beslutad I

utbrldrungsnarnnden Utredning bifogas 27000
Inventa ner tillbyggd Listerbyskoia

Totalt investeringar o 27000 o

2014 12 04

Invest Invest Invest
2015 2016 2017

2 000

o 2000 o

,~ ~

2_Q__i:i:1k~:Laggs på TF
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ÄLDRENÄMND

l. Vasentliga dispositioner FÖRSLAGFRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 318 103 318 866 318 941

Hyreskostnad minskar 267 tkr Hvresmtakter minskar -215 tkr* 52
Stadkostnader 484
Betalrungsansvar 100

Intakt Hemtjanstsavg - 638 tkr Avgift annan kommun 100 tkr** -538
Trygghetslarmkostnad 106 tkr + Trvgghetslarrruntakter 75 tkr 31
Minskad intakter Flyktingmottagning (Anhongvård) 620
Minskning personalkostnad (Anhongvård 425 tkr) -749

Planbelopp efter dispositioner 318103 318 866 318 941
forandring o o

2. FORSLAGTILL RAMREDUKTION
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
LOV mfors inte

Totala forslag till ramreduktion o o o
reduktion , % 0,0% 0,0% 0,0%

2014 12-04

Rödgrönt FÖRSLAG

o

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

319 927 320 690 320 765

52 52 52
484 484 484
100 100 100

-538 -538 -538
31 31 31

620 620 620
-749 -749 -749

319 927 320 690 320 765
o o o

Budget Plan Plan
2015 2016 2017
-1000 -1000 -1000

-1000 -1000 -1000
-0,3% -0,3% -0,3%
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ÄLDRE NÄMND

3. ASKANDEN OM UTÖKAD BUDGETRAM
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Parkdala (helårskostnad) 7 948 7 948 7948

Ytterfall (helårskostnad) 4110 4110 4110
Herntjansten 4000 4 000 4 000
Trygghetsboende Espedalen 710 710 710
Arbetsklader omsorg/forskola

Bemanningsregler 1/3-2015 7
(Troligen forst från 2016 SKL driver att fmansrerrngspnncrpen ska
galla, dock inga beslut /Ek chef)
Teknikutveckling, SITHS, Trygghetslarm, från 20167
Boendeutredning, driftkostnader
okad kvalitet (personaltathet)

Totala askanden 16 768 16 768 16768

4. FORSLAGTILL INVESTERINGAR (FÖRÄNDRING AV BEFINTLIG PLAN)
Invest Invest Invest

(tkr) 2015 2016 2017
Digrtala nycklar 500
Boendeutredning, investeringar

Totalt investeringar 500 o o

2014 12 04

Budget Plan Plan
2015 2016 2017
7948 7 948 7 948

o o o
2 000 2 000 2 000

o 710 710
1220 1220 e

2 000 2 000 2 000
11948 13 878 13878

os

Invest Invest Invest
2015 2016 2017
500

500 o o
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SOCIALNÄMND

1 Vasenthga disposltroner FORSLAGFRÅN NAMNDER/FORVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 217 322 225 984 227196
Minskade kostnader, ekonomiskt bistånd -1500
Okade kostnader, farmljehem 1500
Okade intakter, rmgranonsverket 400
Okade kostnader kontaktpersoner, LSS 400

Planbelopp efter drsposmoner 217 322 225 984 227196
forandnng o o

2 FORSLAGTILL RAMREDUKTION
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017

Totala forslag till ramreduktion o o o
reduktion 1 % 00% 0,0% 0,0%

2014 12 04

Röd£rönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017

218478 227140 228352
-1500 -1500 -1500
1500 1500 1500
-400 -400 -400
400 400 400

218478 227140 228352
o o o o

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o o
0,0% 0,0% 0,0%
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SOCIALNÄMND

3. ASKANDEN OM UTOKAD BUDGETRAM

Budget Plan Plan
(tkr) 201S 2016 2017

Kop av verksamhet C S13 1 SOO
Kop av verksamhet C S13 1 SOO
Personlig assistans CSlS 2000
lnstrtutronsplacermgar barn/unga C550 5000
lnstrtutronsplacermgar barn/unga CSSO
Utoknmg två tjanster socialsekreterare, barnavård 1000
Arbetsklader omsorg/forskola

Socialnamnden har kompletterat sitt askande den 28/10 14 Se
skrivelse från forvaltningschef 3 800

Totala askanden 14800 o o

4. FORSLAGTILL INVESTERINGAR(FORANDRING AV BEFINTLIGPLAN)

Invest Invest Invest
(tkr) 2015 2016 2017

Totalt investeringar o o o

20141204

Budget Plan Plan
2015 2016 2017
lSOO lSOO 1500
1500 1500 1500
2000 2000 2000
2600 2 600 2600
2400 2400 2400
1100 1100 1100

300 300

-550 -550 -5501'

2050 2050 2050

12600 12900 12900

Se nasta rad
Balanskonto 2400
Balanskonto 1100
os

2 400 per år 2015 2017
1100 per år 2015-2017

Se nedan

Balanskonto 2050 (inkluderat
kontaktpersoner/farmtjer
samt 550 for en nuvarande
tjanst inom oppenvården) 2 050 per år 2015-2017

5 550

Invest Invest Invest
2015 2016 2017

o o o
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

l. Väsentliga dispositioner FÖRSLAG FRÅN NÄMNDER/FÖRVALTN
Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017
Planbelopp augusti 2014 2 959 2 958 2 958

Planbelopp efter drspositioner 2 959 2 958 2 958
forandring o o

2. FÖRSLAG TILL RAM REDUKTION

Budget Plan Plan
(tkr) 2015 2016 2017

Totala förslag till ramreduktion o o o
reduktion , % 0,0% 0,0% 0,0%

3. ÅSKANDEN OM UTOKAD BUDGETRAM

Budget Plan Plan
(tkr) 2015 2016 2017

Handlaggartjanst 50% 250 250 250

Totala äskanden 250 250 250

4. FÖRSLAG TILL INVESTERINGAR (FÖRÄNDRING AV BEFINTLIG PLAN}

Invest Invest Invest
(tkr) 2015 2016 2017

Totalt investeringar o o o

2014 12-04

Rödgrönt FÖRSLAG
Budget Plan Plan
2015 2016 2017
2 959 2958 2958

2959 2958 2958
o o o o

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o o
0,0% 0,0% 0,0%

Budget Plan Plan
2015 2016 2017

o o O I

o o o

Fmansienng lika idag (SUS)

Invest Invest Invest
2015 2016 2017

o o o
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Budget 2014-2015, plan 2016-2017
Inv Inv Inv

(tkr) 2015 2016 2017
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Beslutsstodsystem 600
IT- hårdvara 1 500 1 500 1 500
Kompetensmvestenngssystem
Totalt Kommunledningsförvaltningen 2100 1 500 1 500

Tekniska förvaltningen
Fastighetsaffarer 1 000 1 000 1 000
Fastighetsaffärer -1 000 -1 000 -1 000
Tillagnmgskok 19 500 12 800 10 700
Energibesparmgar 3 000 2 500 2 500
Ventilationer 2 000 2 000 2 000
Hoby sporthall ny ndåvagg 250
Utbyte energisnål belysn armatur 500 500 500
Elsakerhet off lokaler 300 300 300
S torkoksutrustnmg 300 300 300
Gång och cykelvagar 2 500 2 500 2 500
Nedgravn ledn gatubelysnmg 150 150 150
Renov Gula bron 200
Remv koken 3 210 500 500
Brandskyddsarbete 400 400 400
Ovr mmdre objekt 1 000 1 000 1 000
Ombygg takkonstr Kulturcentrum 4 000
Maskiner o utrustnmg 2 000 1 100 2 000
Energisnål gatubelysnmg 500 500 500
Trafiksakerhetsåtgarder 300 300 300
Drv mmdre mv 500 500 500
Skotselplan Kallmge 200
Skotselplan Ronneby plus ovr 400
Remv Gamla lekplatser 490 490 490
Maskmer o utrustmng 800 700 700
Belysmng Brunnsparken 1 200 1 200
Skotselplaner Ronneby, Kalhnge 300 150
Belysn Snackebacksparken 500
Koksutrednmg, upprustning matsalar 2 000 900
Koksutrednmg, koksutrustnmg 500 400 400
Upprustmng kolomlotter 200
Sågverk Backaryd 500

2

3

4
5

6

7

8
9

IO
li

12

13
14

15

16
17

18
19
20
21

22

23

24
25

26
27
28
29

30
3

32

33

34
35

36
37

38

39

Rödzrönt förslag
Inv Inv Inv
2015 2016 2017

600
1 500 1 500 1 500
250

2350 1500 1500

1 000 1 000 1 000
-1 000 -1 000 -1 000
19 500 12 800 10 700
3 000 2 500 2 500
2 000 2 000 2 000
250
500 500 500
300 300 300
300 300 300

2 500 2 500 2 500
150 150 150

200
3 210 500 500
400 400 400

1 000 1 000 1 000
4 000

2 000 1 100 2 000
500 500 500
300 300 300
500 500 500

200
400

2 000 1 500 490
800 700 700

1200 1 200
300 150

500
2 000 900
500 400 400

200
500
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81

Budget 2014-2015, plan 2016-2017
Inv Inv Inv

(tkr) 2015 2016 2017
Smttmgsfallet 1 000
Rby sporthall oml hårdg¡orda ytor 300
Stadshuset byte golvbelaggn 500

250
Åtgarder funktionshindrade (byggnad) 150 150
Byte tak kostall 500
M1lJohus, sopsortenng 600 400 400
Ny förskola Hulta 17 000
Nymv gatubely nat 100 100 100
Åtgarder funktionshmdr (gata) 200 200 200
Åtgarder centrumutrednmg 2 000 2 000 2 000
Norrebro 81
Kommunlekplats Snackebacken 3 000
Forskonmg av de mmdre tatortema 1 000 1 000 1 000
Rastplats Bustorpsviken, 300
Infoplats Risanashalvon 150
Tillganghghet matsalar
Kockumhallen utermljo
Go hamn, latnntomnmg
Ostra kajen
Om-ztillbyggnad brandstationen Rby

' (Belopp från Raddrunzstiansten)
Åtgarder Listerbyskolan enligt utrednmg

I

Tillbyggnad Listerbyskolan, mkl 650 tkr
mobler skolrestaurang
Villa Vassen
Utvecklmg av Sorbydals nya mformations
och rastplats
Konstzrasnlan Brunnsvallens B-plan
Extra grasyta mom Brunnsvallens område

Dnvmedelsförsaljnmg Ekenas (FKN ~
113/2014)
Teatern
Totalt Tekniska förvaltningen 65 431 35 640 36 240

Total Kommunstyrelsens förvaltningar 67 531 37140 37 740

40
41

42

43
44
45
46
47
48
49

50
51

52
53
54
55
56

57
58

59

60

61

62

63

80

85

64
65

66

67

Rëdzrönt förslag
Inv Inv Inv
2015 2016 2017

o 1 000
300
500

250
150 150
500

600 400 o
o 17 000

100 100 100
200 200 200

2 000 2 000 2 000
81

3 000
1 000 1 000 1 000

300
150

300 300 300
2 250 2 250
200
500

o 4 000

7 000

11 000 19 650
2 000 2 650

300
6 000

o
450

2 000
80941 83 500 36140

83 291 85 000 37 640

NY
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Budget 2014-2015, plan 2016-2017
Inv Inv Inv

(tkr) 2015 2016 2017

Miljö- och byggnadsnämnden
Oracleserver 30
Mat- o provtagnmgsutrustn 25
Totalt Miljö- och byggnadsnämnden o 30 25

Fritids- och kulturnämnden
Div utrustn FKN 650 650 650
Utlånmgsautomater 350
RFID 500
Scenvagn 500
Motorcross 1 500
Skatepark
Till-zom-znybyggnad Kockumhallen

: Invantar utrednmgsrapport
~ Nv spontamdrottsulats/aktrvitetsvta
Mmdre åtgarder (entré, toaletter) ishallen
Kalhn2:e

Totalt Fritids- och kulturnämnden 3 000 650 1150

Utbildningsnämnden
Inventane, remvestenng forskole-
/skolzårdar 3 000 3 000 3 000
Lekredskap 300 300 300
Åtzarder funknonshmdrade elever 300 300 300
Återstallande av lokal Skogs R-by 200
Liudrmhö korndorer Esp 80
Anpassnmg Backarydskolan till förskola

1 500
Kok och fntids Ermgsboda ??

Inventane Knut Hahn 1 000 1 000 1 000
Flvztekmskt program 1 985 570
Remvestenng Naturbruk och Hoby Lant

1 000 1 000 1 000
Losdnftshall Active Stable 1 700

' Maskmhall med verkstadsdel 4 300
s Plansilofack 300

68
69

70

71

72
73

74
75
76
77
78
79

82

83
84

86

87
88
89
90

91

92

93
94
95

96
97

98
99

100

10

102

103

Rödgrönt förslag
Inv Inv Inv
2015 2016 2017

30
25

o 30 25

650 650 650
350
500

500
1 500
1 000

o 1 200

1500

5 500 1850 1150

3 000 3 000 3 000
300 300 300
300 300 300
200

80

1 500

1 000 1 000 1 000
1 985 570

1 000 1 000 1 000
1 700
4 300
300
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Budget 2014-2015, plan 2016-2017
Inv Inv Inv

(tkr) 2015 2016 2017
Ombyggnad av ga svmstallarna till
skozsutbildmnzen och bygglokal
Garage Roby 1 290 290
Akustikåtgarder 150
Inventaner tillbvaad Listerbvskola

Totalt Utbildningsnämnden 9 435 12 840 5 890

Aldrenåmnden
lnventaner mm 1 000 1 000 1 000
Inventaner nya Trygghetsboende 500
Anpassnmgar 1 sarskilda boende 300 300 300
Digitala nycklar
Totalt Äldrenämnden 1 800 I 300 1 300

Socialnämnden
Inventan er 225 225 225
Servicebostad (mv) 100
Gruppbostad (mv) 150
Totalt Socialnämnden 325 375 225

SUMMA INVESTERINGAR 82 091 52 335 46330

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Rödgrönt förslaz
Inv Inv Inv
2015 2016 2017

290 290
150

2 000

9 435 14 840 5 890

1 000 1 000 1 000
500
300 300 300
500

2300 1300 1300

225 225 225
100

150
325 375 225

100 851 103 395 46230
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