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§ 1 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2016-000010 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om följande: 

8/1 gick Svensk Näringslivs enkät om näringslivsklimatet ut till 200 företag. 

21/1 är det frukostmöte på Areff System 

4/3 ”invigning” av Business Ronneby. 

UF-mässan kommer att vara i Ronneby i år. Hålls på Blekinge Convention 

Center. 

Undersökning gjord av Visma om nettotillväxt av nya företag 2010-2014 

visar att Ronneby är i topp i länet och ligger även bra till i landet. Det är låg 

andel avvecklade företag som ger bra siffror. 

Länets kommuner och Region Blekinge ska inom ett 1,5 årigt projekt ta fram 

en gemensam etableringsstrategi. Arbetet inriktar sig på stora etableringar 

och hela länet ska presenteras i marknadsföringsmaterial. Man ska också 

arbeta fram spelregler. Det skapas en koppling till Business Sweden som inte 

funnits tidigare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S) och Nicolas Westrup (SD). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lindh 
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§ 3 Dnr 2016-000014 101 

Aktuellt från Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tekniska chefen Magnus Graad informerar om följande: 

En statusinventering av vägnätet ska göras under 2016. 

Broar inventerades under 2015. 

Planering pågår för Integrationsprojekt – tre stycken röjarlag under 

gata/parks arbetsledning. 

Nya gång- och cykelvägar – bygger vid gamla vattentornet. Kommer att gå 

vidare med Backaryd och Föreningsgatan. 

Kommer att göra markundersökning vid växthusen. 

Nytt matavtal för färskt kött, chark och korv klart. Köttet är svenskt och 

nötköttet även eko. 

Vaktmästarorganisationen – driftsättning 1/7. Nästa steg är att fastställa lista 

på berörd personal/utrustning. Utreder/lyfter sedan tidigare genomförda 

besparingar för dialog mellan förvaltningarna. 

Pågående projekt: 

Backaryds förskola, inflyttat och klart 

Listerbyskolan, klart till sommaren 

Köket Knut Hahn – klar till sommaren 

Villa Vassen klart april/maj, något försenat 

Brunnsvallen – dialog fritid- och kulturnämnden, nytt ärende 

Soft center arena - dialog fritid- och kulturnämnden, nytt ärende. 

Entréuppfräschning görs inför nästa säsong.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S), Roger Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S), Nicolas Westrup 

(SD), Nils- Ingmar Thorell (L), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), 

Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Malin Månsson (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Lennarth Förberg (M), Tim Svanberg (C) samt ersättarna 
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Anette Rydell (S), Ylva Olsson (SD), Martin Moberg (S) och Willy Persson 

(KD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad 
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§ 4 Dnr 2015-000560 045 

Ansökan om utökat borgenansvar med 100 Mkr för 
Ronneby Miljö och Teknik AB. 

Ronneby Miljö och Teknik AB:(S) VD Hans Nilsson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Idag finns ett outnyttjat borgensansvar på 50 Mkr. Med hänvisning till 

redovisade framtida investeringar ansöker nu styrelsen för Ronneby Miljö 

och Teknik AB ett borgensansvar med för ytterligare 100 Mkr.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillstryka förslaget om utökat borgenansvar med 100 

Mkr för Ronneby Miljö och Teknik AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar också att ärendet kompletteras med 

tjänsteskrivelse från ekonomienheten till kommunstyrelsens sammanträde i 

januari 2016. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka 

förslaget om utökat borgenansvar med 100 Mkr för Ronneby Miljö och 

Teknik AB.  

________________ 
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§ 5 Dnr 2015-000578 007 

Delårsrapport 2015 - CURA 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundets revisorer skriver: 

Vi skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 

direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. 

Vi, kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat 

Kommunsamverkan Cura Individutvecklings delårsrapport per 2015-08-31. 

En översiktlig granskning år väsentligt begränsad och inriktad mer på analys 

och mindre på detalj granskning. 

Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av 

PwC. 

Vår bedömning 

-  Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav                                   

och god redovisningssed i övrigt. 

- Vi bedömer att förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet. 

- Vi kan inte uttala oss om direktionens möjlighet att uppnå de 

verksamhetsmässiga målen, då det endast görs en uppföljning av dem i 

årsredovisningen, enligt direktionens beslut.  

- Vi instämmer i direktionens bedömning att det finansiella målet kommer 

att uppnås vid helåret. 

Vi anser att målen utifrån god ekonomisk hushållning ska framgå av 

förbundets budget och att uppföljning ska ske i både delårsrapport och 

årsredovisning. Det är av vikt att dessa mål är mätbara och därmed möjliga 

att följa upp. Vi kan inte göra någon bedömning av förbundets 

verksamhetsmässiga mål då uppföljning endast görs i årsbokslutet, enligt 

direktionens beslut i budget 2015. Vi bedömer att direktionens möjligheter 

att styra, leda och kontrollera den samlade verksamheten härigenom 

begränsas.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Malin Norfall 

(S) samt ersättare Nils- Ingmar Thorell (L). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 6 Dnr 2015-000088 236 

Rivning av byggnad på fastigheten Ulf 1 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I Ronneby, Kallingevägen på fastigheten Ulf 1 finns en byggnad, ett rött hus 

som senast har varit bostadshus och tidigare använts personalutrymme av 

Parkenheten.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att det inte finns behov av byggnaden för 

kärnverksamheterna. Byggnaden har ett stort renoveringsbehov om den 

fortsättningsvis ska användas som bostad. 

Fastighetsuppgifter, karta och bilder av byggnaden framgår av bilagorna.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att rivningen av 

det röda huset på fastigheten Ulf 1 rivs och att rivningen finansieras av 

intäkter från fastighetsförsäljning.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att det röda huset på fastigheten Ulf 1 rivs och att 

rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Ola Robertsson (S), 

Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Malin 

Månsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Nicolas Westrup (SD) samt ersättare 

Willy Persson (KD) och Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar med instämmande av Nicolas Westrup (SD) 

och Roger Fredriksson (M) bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

På Malin Norfalls (S) begäran ajourneras mötet under 10 minuter.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att det röda huset 

på fastigheten Ulf 1 rivs och att rivningen finansieras av intäkter från 

fastighetsförsäljning. 

________________ 
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§ 7 Dnr 2015-000493 109 

Besvarande av medborgarförslag om Ronneby Stads 
utveckling 2016-2030. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Lars Saager och Lennart Gustafsson har lämnat in ett medborgarförslag med 

många tankar, idéer och synpunkter angående Ronneby stads utveckling 

2016-2030. De framför att de vill att förslagen beaktas och om möjligt 

inarbetas i framtida planer för Ronneby kommun. Förslagen rör kvarteret 

Kilen, Snäckebacken, Ronnebyhamn, torget/Söderbro, Ronnebyån och 

Rönninge. Förslagsställarna vill inte ha något svar på medborgarförslaget.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget skulle remitteras till 

kommunstyrelsen. Då det har accepterats som ett medborgarförslag ska det 

hanteras och besvaras. De förslag som beskrivs i medborgarförslaget bedöms 

vara ett inspel till det arbete som pågår med att ta fram en ny översiktsplan 

för Ronneby kommun. Därför föreslås att synpunkterna överlämnas till 

ansvariga för översiktsplanearbetet och att medborgarförslaget därmed är 

besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta att förslaget 

hanteras inom ramen för översiktplanearbetet och att motionen därmed är 

besvarad.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att förslaget bedöms/hanteras inom ramen för 

översiktplanearbetet och att motionen därmed är besvarad.    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

förslaget bedöms/hanteras inom ramen för översiktplanearbetet och att 

motionen därmed är besvarad. 

________________ 
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§ 8 Dnr 2014-000350 001 

Ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby 
kommun (plats och organisation) 

Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara dagens 

kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärken 

presenterar informationsavdelningen en varumärkesplattform. Den har fokus 

på organisationens varumärke Ronneby kommun och platsens varumärke 

Ronneby – den moderna kurorten.  

 

De två varumärkena används redan av den kommunala organisationen och 

varumärkesplattformen håller fast vid båda men tydliggör användandet och 

förhållningssättet.  

 

Både varumärkena bygger på en gemensam grafisk idé men har unika 

grafiska utformningar. Varumärkesplattformen behövs även för att föra ihop 

två politiska beslut angående kommunikation och marknadsföring i Ronneby 

kommun (KF § 96/2007 och KS § 134/2012).  

Bedömning 

Underlaget till varumärkesplattformen utgörs av intervjuer och workshops 

med flera olika grupper av kommuninvånare och kommunanställda, 

remissvar från våra kommunala remissinstanser och svar på flera 

återremisser. 

 

Metoden som används för att beskriva Ronneby kommuns platsvarumärke 

Ronneby – den moderna kurorten kallas Identity Tool Kit, ITK, och har 

utvecklats av kommunikationsbyrån Kreation i samarbete med 

Linnéuniversitet. Beskrivningen av organisationsvarumärket Ronneby 

kommun bygger på analys och profilarbete från det politiskt fastställda 

visionsdokumentet och tillhörande målformuleringar enligt budget 2015. 

Den grafiska profilen är en del av plattformen. Färger, former och känslan i 

profilen har växt fram ur en gedigen analys som beskrivs i bilaga 3. Båda 

varumärkena bygger på en gemensam grafisk idé men har unika 

utformningar för att på bästa möjliga sätt förstärka effekterna av varandra. 

Totalt har cirka 180 personer, chefer och medarbetare på alla förvaltningar, 

invånare, näringsidkare, föreningsaktiva, ungdomar, nyinflyttade och 

politiker deltagit i arbetet under perioden mars 2013 - augusti 2015.  
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Under sommaren 2015 har arbetet fokuserats på att förtydliga innehållet i 

förslaget som presenterades i KS den 7 april 2015 (KS § 110/2015). Detta 

för att plattformen ska kunna användas som ett värdefullt verktyg av många 

och för att kunna ge en så realistisk och mångfacetterad bild av Ronneby 

som möjligt.  

 

Ett flertal frågor har också besvarats som till exempel om en införandeplan 

med tillhörande preliminär kostnadskalkyl (bilaga 4).  

Remissvaren presenteras i form av en samrådspresentation (bilaga 2). 

Varumärkesplattformen och den grafiska profilens kärnvärden är en 

vidareutveckling av ursprungsförslaget med hänsynstagande till remissvaren, 

ett prioriteringsarbete i form av två workshops och kompletteringar efter 

återremissen.  

 

Varumärken byggs inifrån och vårt utgår från en gemensam 

varumärkesplattform som beskriver vad vi vill och vad vi står för. Den 

skapar nödvändiga förutsättningar för att stärka bilden av Ronneby kommun 

som en bra och attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Detta enligt visions- 

och målformuleringarna i gällande budgetdokument för Ronneby kommun.  

Plattformen ska även tydliggöra förhållandet mellan Ronneby kommuns två 

befintliga varumärken Ronneby kommun och Ronneby – den moderna 

kurorten. Båda ingår i plattformen och kommer även i fortsättningen att 

användas av den kommunala organisationen. 

 

Plattformen och den grafiska profilen är ett dagligt verktyg för alla 

kommunens verksamheter som arbetar med utåtriktad kommunikation och 

marknadsföring. Den ger underlag till beslut i kommunikationsfrågor som 

rör den kommunala organisationen, både vid intern och extern 

kommunikation. Plattformen ska även kunna användas vid övergripande 

kommunikationsfrågor där olika delar av kommunkoncernen samverkar.  

Varumärkesplattformen innehåller rekommendationer i 

kommunikationsfrågor för att stärka platsens attraktivitet när kommunen 

samverkar med externa aktörer, både privat och offentlig verksamhet.  

Varumärkesplattformen och den grafiska profilen är ett beslutsunderlag som 

ska ge vägledning till kommunikatörer, informatörer, webbredaktörer, 

marknadsförare och chefer inom den kommunala organisationen.  

Även externa aktörer som näringsliv och föreningsliv i Ronneby kan 

använda den delen av varumärkesplattformen som berör varumärket 

Ronneby – den moderna kurorten. 
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Varför behöver vi ha en varumärkesplattform? 

Vi har i dagsläget två politiska beslut som styr kommunikations- och 

marknadsföringsarbetet inom Ronneby kommun (KF § 96/2007 och KS § 

134/2012). Beslutet i KS i april 2012 slog fast att marknadsföringsarbetet för 

platsen Ronneby kommun ska genomföras under varumärket Ronneby – den 

moderna kurorten.  

Som en följd av beslutet krävs en samordning av KF-beslutet från 2007 med 

KS-beslutet från 2012 som reder ut förhållningssättet och de olika 

användningsområdena för våra nuvarande kommunala varumärken Ronneby 

kommun och Ronneby – den moderna kurorten.  

I analysarbetet ingår tidigare erfarenheter från kommunikationssatsningar 

som till exempel näringslivsprojektet ”Ronneby – den moderna kurorten” 

och jubileumssatsningen från 1987 ”Hjärtat i Sveriges trädgård”.  

Vissa detaljer från tidigare arbeten är djupt rotade inom kommunen och bär 

tydliga positiva associationer för befintliga och framtida målgrupper. Därför 

ingår dessa i varumärkesplattformen och inte minst i den grafiska profilen.  

Den gemensamma plattformen gör det möjligt att berätta den egna historien 

inom en gemensam ram. För målgruppen skapar det en tydlighet kring 

avsändaren och ger relevant och mångfacetterat innehåll. Avsändaren får 

hjälp med inramningen av berättelsen och kan lägga mer tid och resurser 

genom att på ett kreativt sätt målgruppsanpassa sitt budskap. 

 

Hur ser omvärlden på oss i Ronneby kommun? Vilken image har vi? 

Som en del i återremissen önskades förtydliganden kring omvärldens bild av 

vår plats, d v s imagen som platsen Ronneby kommun har bland personer 

som inte bor eller verkar här. Generellt gäller att omvärldens (anm. 

omvärlden i Sverige) bild av Ronneby är positiv. Som många mindre eller 

mellanstora kommuner i Sverige är vår utmaning att vi är ganska okända. 

Associationer som nämns är Ronneby Brunn/Brunnspark, kust och 

spa/kurort. I bilaga 3 finns mer detaljerad information.   

  

När använder vi varumärket Ronneby kommun och när Ronneby – den 

moderna kurorten? 

Den konkreta kommunikationsinsatsen styr vilket av våra varumärken som 

kommer att användas. Generellt gäller dock att varumärket Ronneby 

kommun används i de flesta fall när Ronneby kommun kommunicerar som 

myndighet, arbetsgivare eller organisation. 

 

När Ronneby kommun marknadsför platsen Ronneby tillsammans med 

privata och offentliga aktörer och föreningsliv används i de flesta fall det 

gemensamma varumärket Ronneby – den moderna kurorten. Det kommer att 

finnas kommunikationsinsatser som hamnar i ett mellanläge där 
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avsändarfrågan behöver processas fram. I varumärkesplattformen nämns 

konkreta exempel. 

     

Hur kan vi styra platsvarumärket ”Ronneby” i framtiden? 

Varumärkesplattformen som presenteras här är färskvara. Platsens 

varumärke behöver vårdas och utvecklas utifrån Ronneby kommuns 

övergripande mål- och visionsdokument.  

Därför föreslår informationsavdelningen att tillsätta en styrgrupp för 

utvecklingen av platsvarumärket Ronneby – den moderna kurorten. Med 

fördel består denna styrgrupp av kommunens ledande politiker, det vill säga 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Informationsavdelningen presenterar årligen analyser och förslag på 

lämpliga åtgärder för att stärka Ronnebys platsvarumärke. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter beslut om finansieringen. 

Att vårda och utveckla Ronneby kommuns varumärke som organisation 

Ronneby kommun ligger inom ramen av det befintliga mandatet för 

informationsansvaret inom respektive verksamhet. Men lämpligen 

samordnas detta ansvar inom en tjänstemannaledningsgrupp under 

kommundirektörens övergripande ansvar.  

 

Vad kostar varumärkesplattformen och ändringarna i den grafiska 

profilen? 

Arbetet har hittills kostat 182 tkr. Bilaga 4 redogör för mer detaljerad 

information. Utöver kostnadskalkylen innehåller bilaga 4 även en kortfattad 

införandeplan. En utförlig variant är framtagen med rekommendationer till 

respektive ansvarig verksamhet. Rekommendationen från 

informationsverksamheten är ett stegvis införande med fokus på några 

centrala (mest synliga) element som ska införas till ett fast datum. Samma 

förfarande har visat sig fungerande bra i andra kommuner i Sverige, senaste 

exempel är Eskilstuna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 

Ronneby kommuns varumärkesplattform. 

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 

Ronneby kommuns grafiska profil. 

att förslå till Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att utse 

Kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare utvecklingen 

av platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten.  
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform 

- anta Ronneby kommuns grafiska profil enligt variant 2 i underlaget 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare 

utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna 

kurorten  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 9 Dnr 2015-000549 709 

Remiss från regeringskansliet - Promemoria 
Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 
2015:48) 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har av Regeringskansliet Socialdepartementet begärts att 

lämna synpunkter på promemorian Förebyggande och behandling av 

spelmissbruk (DS 2015:48). Remissvaret ska ha kommit in till 

Socialdepartementet senast den 25 januari 2016. 

 

En av promemorians huvudfrågor gäller ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och landsting. Förslag ges bland annat på ändringar i 

socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Förslagen innebär att vissa bestämmelser om kommunernas och landstingets 

ansvar utvidgas till att även gälla spelmissbruk. Den innehåller även 

beskrivning av spelproblem utifrån ett folkhälsoperspektiv, samt andra 

överväganden om hur förebyggande och behandling av spelproblem kan 

förbättras. 

 

Promemorian är avgränsad till att gälla spel om pengar.  

 

Socialnämnden har inkommit med remissyttrande.  

 

Yttrande  

 Ronneby kommun lämnar härmed följande yttrande över promemorian.  

 

Socialnämnden i Ronneby kommun instämmer i promemorians förslag och 

överväganden som ska motverka spelmissbruk och minska de skadliga 

effekterna av överdrivet spelande. Insatser gällande spelmissbruk behöver 

samordnas med landstinget för att uppnå bästa möjliga effekt. Målgruppen 

som beskrivs i promemorian finns redan i dag inom socialtjänstens område.  

 

Socialnämnden i Ronneby ger idag insatser till personer med spelmissbruk. 

Insatser ges via KBT- terapeuter som är anställda inom socialförvaltningen 

beroendevård. Inom ramen för befintligt samverkansavtal mellan kommun 

och landsting bör parterna komma överens om hur ansvarsfördelningen och 

samverkan kan utvecklas. Landstinget är en viktig aktör inom området 
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spelmissbruk. Erfarenhetsmässigt ses en ökad suicidrisk i den aktuella 

målgruppen.  

 

Förslaget om att samordna det förebyggande arbetet för spelmissbruk med 

insatser inom ANDT – området (alkohol, narkotika, dopning och tobak), 

stämmer väl överens med Ronneby kommuns syn. I kommunens 

folkhälsopolicy är spel en del av ANDT – området. Ronneby kommun ser 

positivt på förslaget om Folkhälsomyndighetens stödjande roll. Det finns ett 

behov av kunskapsstöd i arbetet med att sprida kunskap och vägledning till 

olika målgrupper så som befolkning och personal i verksamheter som möter 

personer med ökad risk för spelproblem.  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder 
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§ 10 Dnr 2011-000057 049 

Fastställande av borgensutrymme för de kommunala 
bolagen. 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till borgensram för de 

kommunala bolagen.  

  

     

 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att gälla från 

2016-02-01 och tills vidare: 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 478,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 687,9  687,9 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

478,0  478,0 

Ronneby Miljö och 

Teknik AB 
465,0 100,0 565,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
92,9  92,9 

Totalt (mkr) 1 723,8 100,0 1 823,8 
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- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 92,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

gälla från 2016-02-01 och tills vidare: 

 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 478,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 92,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

________________ 
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§ 11 Dnr 2015-000646 041 

Information teknisk justering av budget 2016 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I budget 2016-2017 plan 2018-2018, KF§294/2015, framgår bland annat 

beslutade investeringar. Det har nu framkommit att det skett en 

radförskjutning vad gäller äldrenämndens investeringar från 

budgetberedningens arbetsmaterial till det förslag som kommunstyrelsen 

beslutade om och som även beslutades av kommunfullmäktige. 

Totalbeloppet för nämndens investeringsanslag är dock korrekt.  

Bedömning 

Det framgår tydligt i de ursprungliga underlagen som budgetberedningen 

arbetade med vilka investeringar och belopp som hör ihop. Inför 

kommunstyrelsens beslut skedde en radförskjutning innebärande att 

sambandet text och belopp upphörde, vilket framgår av tabeller nedan. 

Beloppen för de två översta raderna, inventarier, skulle ha slagits samman 

till ett belopp. Den översta tabellen visar nämndens äskande och den nedre 

tabellen som det beslutades i kommunstyrelsen. Nytt äldreboende ska strykas 

ur den officiella budgeten beloppen justeras för respektive investering. 

 

Till kommunfullmäktiges beslut bifogades underlag med äskande och förslag 

där förskjutningen framgår. Intentionen i KF:s beslut måste tolkas som att 

investeringsmedlen ska gälla det nämnden äskat varför bedömningen är att 

det räcker med ett informationsärende till kommunstyrelsen om att justering 

kommer att ske. Därefter kan en rättning ske i den officiella budgeten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 12 Dnr 2015-000589 030 

Förslag till insatser tillfälligt statsbidrag för 
flyktingmottagande 

 

Sammanfattning  

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8 

miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Anslaget fördelas med 1,47 

miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet 

kommer att utbetalas under 2015 och får nyttjas även under 2016. 

Ändringsbudgeten presenterades den 12 november. De 9,8 miljarderna 

tillskjuts anslaget 25, Allmänna bidrag till kommuner. 

Vid fördelningen av medel mellan kommunerna kommer antalet asylsökande 

och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i 

relation till kommunens befolkningstal att beaktas. Fördelningen för 

kommuner och landsting har utgått från befolkningen den 31 december 2014 

samt asylsökande per den 1 november 2015 och nyanlända under januari till 

september 2015. Ronneby har tilldelats 57,5 miljoner kr. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt decembersammanträde att tilldela 

kommunstyrelsen 27 285 000 kr av erhållet statsstöd att användas till i 

tjänstemannaförslaget beskrivna anställningar, aktiviteter och 

kringkostnader. Fullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att till nästa kommunfullmäktigesammanträde ta fram ett förslag om 

hur återstående belopp av statsstödet ska fördelas och användas. 

Nämnderna har därefter fått i uppdrag att komma med äskanden. 

Nämnderna har återkommit enligt följande: 

Socialnämnden - 995 tkr (personalsekr 550tkr, mottagningspersonal 445 tkr) 

Miljö- och byggnadsnämnden – 1 800 tkr (planarkitekt, byggnadinspektör 

samt konsultinsatser) 

Äldrenämnden – 21 325 tkr (inspiratörer Trygg integration 800tkr, 

arbetsledare 175% 875 tkr, extraresurs 12 800 tkr, installatörer digitala larm 

800 tkr, kulturarbetare 1600 tkr, chaufförer 1200 tkr, extrapersonal 3200 tkr, 

drift 50 tkr) 

Utbildningsnämnden – 22 329 tkr (förlängning av gjorda anställningar 

hösten 2015, ytterligare personalförstärkningar, övriga kostnader t ex 

skolskjuts, lokalhyror, pedagogiska hjälpmedel mm). 
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Från Fritid- och kulturnämnden saknas äskande. 

Personalenheten har lämnat ett yttrande med anledning av Socialnämndens 

äskande. Personalenheten föreslås att man lägger till 159 tkr för kostnader 

för annonsering och deltagande vid mässor i samband med 

rekryteringsarbetet. 

Till förfogande att fördela efter redan tidigare beslut eller förslag till beslut 

(äskanden från överförmyndarnämnden 564 tkr, utbildningsnämnden 

förskola Kallinge 2 052 tkr, balanskonto 8410 tkr) är 19,189 miljoner kr.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att 19 189 tkr fördelas enligt följande: 

SN 445 tkr mottagningspersonal 

MBN 1 800 tkr planarkitekt, byggnadsingenjör, konsultinsatser 

ÄN 1 675 tkr inspiratörer, arbetsledare (800 tkr+875 tkr) 

UN 10 100 tkr 

KS 709 tkr personalsekr 550tkr + annons, mässor 159 tkr 

Centrala konton 4 460 tkr avsätts som reserv 

att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med sitt äskande 

och 

att omfördela 1000 tkr från av kommunfullmäktige tidigare beviljade medel 

(27 285 tkr) till KS att hanteras för integrationsinsatser inom föreningslivet. 

Arbetsutskottet beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger 

Gardell (L), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S) samt ersättare Ylva 

Olsson (SD), Bo Johansson (S) och Nils-Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut..  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(50) 
2016-01-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att 19 189 tkr fördelas enligt följande: 

SN 445 tkr mottagningspersonal 

MBN 1 800 tkr planarkitekt, byggnadsinspektör, 

konsultinsatser 

ÄN 1 675 tkr ”inspiratörer” Trygg Integration, arbetsledare  

(800 tkr+875 tkr) 

UN 10 100 tkr  

KS 709 tkr personalsekr 550 tkr + annons, mässor 159 tkr 

Centrala konton  4 460 tkr avsätts som reserv 

 

att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att återkomma med sitt äskande 

och 

att omfördela 1000 tkr från av kommunfullmäktige tidigare beviljade medel 

(27 285 tkr) till KS att hanteras för integrationsinsatser inom föreningslivet. 

________________ 
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§ 13 Dnr 2014-000409 264 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

1997 sålde Ronneby kommun fastigheten Ronneby 22:49 till Jan Thorén för 

232 680 kronor. Sedan dess har den stått obebyggd mitt i Viggen-området. 

Eftersom det är den enda markbiten i området som vi inte förfogar över har 

den ibland låst eventuella etableringar. Under de senaste åren har 

förhandlingar förts om att köpa tillbaka marken. Thorén har krävt bytesmark 

och olika områden har diskuterats.  

Bedömning 

Ronneby 22:49 är 3324 kvm. Denna byter vi mot del av Svenstorp 2:2. 

Marken byts i befintligt skick och mellanskillnaden i pengar som betalas till 

kommunen blir 1 702 500 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner avtalen och genomför affären.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna avtalen för fastigheterna Svenstorp 2:2 

och Ronneby 22:49.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C), Lennarth Förberg (M), Tim Svanberg (C) samt Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med de 

ändringar i avsnittet om förtida tillträde som presenterats under mötet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

avtalen för fastigheterna Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 med föreslagna 

ändringar. 

 ________________ 
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§ 14 Dnr 2015-000602 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Hugal Fastighets AB önskar köpa ca 5000 kvm mark för att etablera ett 

tankställe för biogas. Ett samarbetsavtal är upprättat för att visa parternas 

ambition att etablera en komplett tankstation för biogas, bensin, disel och el 

tillsammans med en snabbmatsrestaurang. Köparen önskar också option på 

ca 3800 kvm mark för vidare etablering av långsam tankning av större 

fordon. 

Ett köpeavtal och ett optionsavtal är upprättade.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna avtalen.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna avtalet för fastigheten Ronneby 22:1. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Ola Robertsson (S), Kenneth Michaelsson 

(C), Lova Necksten (MP), Lennarth Förberg (M) samt Tommy Andersson 

(S). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

avtalet för fastigheten Ronneby 22:1. 

________________ 
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§ 15 Dnr 2015-000145 288 

Ansökan om kommunal medfinansiering vid 
standardförbättrande renovering av fastigheten 
Kalleberga 8:21 i Ronneby kommun 

Fritid- och kulturnämnden § 173/2015 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet  

Genom ordföranden i Folkets Hus Föreningen i Kallinge har en önskan om 

medfinansiering från kommunen gällande standardförbättrande renovering 

av fastigheten Kalleberga 8 21 1 Ronneby kommun inlämnats. 

Styrelsen for Kallinge Folkets Hus har lämnat en ansökan till Boverket om 

bidrag till allmänna samlingslokaler. 

 

Den totala kostnaden for renoveringsbehovet är beräknat till 3'000 tkr. För 

ett positivt beslut från Boverket krävs att kommunen åtar sig att medverka I 

finansieringen av projektet med minst 30 procent av det bidragsunderlag som 

Boverket fastställer i ärendet. Av ovanstående anledning vill styrelsen för 

Kallinge Folkets Hus att Ronneby Kommun beslutar att gå med som 

medfinansiär i projektet. 

 

Samma förfrågan behandlades i såväl fritid- och kulturnämnden under § 

74/2015 och i kommunstyrelsen § 219/2015.  

Bedömning 

Bedömningen från fritid- och kulturförvaltningen är densamma som vid 

förra ärendehandläggningen. Sedan tidigare pågår en diskussion kring 

samlingslokaler i Ronneby kommun och dess kommundelar. På några orter 

är man väl försedd med lokaler under olika föreningars huvudmannaskap 

men i Kallinge är det endast Folkets Hus lokalerna som fyller funktionen av 

samlingslokal/allaktivitetshus. Det finns samtidigt ett stort behov i Ronneby 

att hitta och utse lokaler som kan få status av samlingslokal/allaktivitetsyta. 

En medfinansiering av denna storlek bör finnas med i helheten över 

Ronneby kommuns samlingslokaler och diskussionen kring detta bör tas i 

samband med budgetäskanden.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.  
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Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till Kallinge Folkets Hus 

intentioner att rusta upp och renovera en funktionell byggnad.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till kommun-

styrelsen.  

 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till Kallinge Folkets Hus 

intentioner att rusta upp och renovera en funktionell byggnad. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

Ronneby kommun ska medfinansiera renoveringen av fastigheten Kalleberga 

8:21 med 900 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

händelser. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun ska medfinansiera 

renoveringen av fastigheten Kalleberga 8:21 med 900 000 kronor från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Folkets Hus Föreningen i Kallinge 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(50) 
2016-01-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2015-000595 022 

Äskande av medel för en assistenttjänst, 
Överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Överförmyndarnämnden har tidigare under 2015 äskat om utökad tilldelning 

av resurs så att verksamheten ska komma att omfatta totalt tre 

handläggartjänster från och med 2016. 

 

Nämnden har, sedan en tid tillbaka, en än mer ansträngd situation. Detta med 

anledning av den stora tillströmningen av ensamkommande barn. För vart 

och ett av dessa barn, ska god man förordnas. 

Nämnden framlade, 151123, begäran om förstärkning med 0,5 tjänst. 

Nämnden hanterade då 140 godmanskap för ensamkommande barn, vilket 

ställdes i relation till de 32 godmanskap vid rapporten för tertial 2, 2014. 

Sedan nämnda äskande, har antalet godmanskap för ensamkommande barn 

fortsatt att öka kraftigt och uppgår i dagsläget till 185 och förväntas öka 

ytterligare.  

 

Denna stora och snabba ökning har inneburit och innebär, att 

handläggningstiderna för utredning, beslut, arvodering, granskning m m 

kraftigt förlängts. 

 

Äskande 

 

Nämnden kan, med hänvisning till ovanstående, konstaterar att det föreligger 

behov av ytterligare utökning av nämndens tilldelning av resurs och äskar 

härmed medel för totalt en hel tjänst (1,0 assistenttjänst), i enlighet med 

beslut i nämnden 151208. Detta äskande ersätter det från 151123. 

 

Kostnaden för en hel assistenttjänst kommer, enligt beräkning av 

ekonomienheten, att uppgå till 422 tkr för helår. Ovan begärd 

resursförstärkning, skulle innebära att nämnden förfogar över totalt fyra 

tjänster, innebärande tre handläggartjänster och en assistenttjänst. 

 

Avseende nämndens samlade uppdrag, är bedömningen att detta inte kan 

genomföras på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt med en resurstilldelning 

som är mindre än 4,0 tjänst.  
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja Överförmyndarnämnden 

medel på 422 tkr för en hel assistenttjänst. Finansieras av generellt 

statsbidrag för flyktingmottagning. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

överförmyndarnämnden medel på 422 tkr för en hel assistenttjänst. 

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande. 

________________ 
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§ 17 Dnr 2015-000620 049 

Äskande av medel till utbildning av gode män. 

 

Sammanfattning  

Överförmyndarnämnden har, enligt bestämmelser i Föräldrabalken, ansvar 

för att blivande gode män får adekvat utbildning. 

För kostnader för dessa utbildningar har det tidigare funnits möjlighet för 

Överförmyndarnämnden att ansöka om medel från Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har i nuläget inga medel för detta ändamål samt saknas det 

besked om huruvida nya medel kommer att tillskjutas under 2016. 

 

Äskande 

Nämnden kan, med hänvisning till ovanstående, konstaterar att det föreligger 

behov av tilldelning av resurs för genomförande av planerade utbildningar av 

gode män till ensamkommande barn under 2016. 

Kostnaden per person vid ett utbildningstillfälle uppgår till ca 1 tkr. Det 

beräknas ett deltagande om 15 presumtiva gode män per utbildningstillfälle, 

innebärande en kostnad per tillfälle uppgående till 15 tkr. 

Nämnden äskar härmed medel för totalt 6 (sex) utbildningstillfällen under 

2016, till en total kostnad av 90 (nittio) tkr 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja Överförmyndarnämnden 

medel till utbildning av gode män på 90 tkr. Finansieras av generellt 

statsbidrag för flyktingmottagning.     

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

överförmyndarnämnden medel till utbildning av gode män på 90 tkr. 

Finansiering sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande. 

________________ 
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§ 18 Dnr 2015-000626 049 

Äskande av medel till inköp av arkivskåp, 
Överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Med anledning av den stora ökningen av godmanskap för ensamkommande 

barn har det för Överförmyndarnämnden uppstått två kostnader, vilka 

svårligen kunnat förutses. 

1. Kostnad för inköp av aktskåp, enligt offert: 32 tkr 

2. Kostnad för genomförd utbildning av gode män enligt faktura: 20 tkr 

Totalt: 52 tkr. Punkten 2 ovan avser genomförd utbildning av gode män till 

ensamkommande barn, vilken genomförts gemensamt av flera kommuner.  

 

Nu aktuell kostnad (20 tkr) avser den del av utbildningskostnaden som faller 

på Överförmyndarnämnden i Ronneby kommun. Denna typ av utbildning 

har arrangerats även tidigare och då betalats med medel från Länsstyrelsen. 

Då Länsstyrelsen vid tiden för den nu aktuella utbildningen inte längre 

förfogade över sådana medel, uppstod en kostnad för respektive kommuns 

Överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden har ett lagstadgat 

utbildningsansvar och att god man deltagit i utbildning är även ett krav för 

att vederbörande ska kunna bedömas som lämplig för godmansuppdrag. Med 

hänvisning till ovanstående äskar nämnden tilläggsanslag med 52 tkr.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja Överförmyndarnämnden 

medel på 52 tkr till inköp av arkivskåp och fortbildning av gode män till 

ensamkommande barn. Finansieras av generellt statsbidrag för 

flyktingmottagning.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

överförmyndarnämnden medel på 52 tkr till inköp av arkivskåp och 

fortbildning av gode män till ensamkommande barn. Finansiering sker 

genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande.  

________________ 
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§ 19 Dnr 2015-000603 170 

Hemställan om beslut om taxor för tillsyner och 
tillstånd år 2016 för räddningstjänsten östra Blekinge 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 2016 

att fastställas av respektive medlemskommuns (Karlskrona och Ronneby) 

fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. Föreslagna taxor 

framgår av bilaga. Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om att 

taxorna ska fastställas gälla från och med den 1 januari 2016.  

Bedömning 

Av 2 kap. 3 § kommunallagen följer att kommuner inte får fatta beslut med 

tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte 

finns synnerliga skäl för det. Huvudregeln är därför att förbud mot 

retroaktiva avgifter råder. 

 

Föreslagen taxa för tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 

innebär en sänkning av avgifterna i förhållande till 2015 års taxa. Den nya 

taxan bedöms därför inte vara till nackdel för kommunens medlemmar och 

kan därför börja gälla från den 1 januari 2016.  

 

Föreslagen taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillstånd 

innebär dock en höjning av grundavgiften med 28 kr samt en höjning av 

timtaxan med 14 kr. En höjd avgift anses vara till nackdel för kommunens 

medlemmar. Några synnerliga skäl att frångå principen om förbud mot 

retroaktiva avgifter har inte framkommit. Den nya taxan kan därför inte börja 

gälla förrän efter att beslut fattats. 

 

Det beslut genom vilket tidigare fastslagna taxorna beslutades var formulerat 

på så sätt att taxorna endast gällde för 2015. Därför föreligger behov av 

omedelbar justering av kommunfullmäktiges beslut.  

Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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-  

- att fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016,  

 

- att fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag om 

skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 januari 2016, 

samt 

 

- att förklara beslutet omedelbart justerat.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016 

- fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag om 

skydd mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 januari 

2016, samt 

- förklara beslutet omedelbart justerat   

 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

- fastställa förslag till taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor under 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016 

- fastställa förslag till grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt lag om skydd 

mot olyckor under 2016 att gälla från och med den 28 januari 2016, samt 

- förklara beslutet omedelbart justerat.  

________________ 
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§ 20 Dnr 2015-000611 001 

Kallinge Torg -  Hyresavtal 

Socialnämnden § 183/2015 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Jörgen Nilsson föredrar ärendet. 

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda om det är 

möjligt att utöka antalet lägenheter från nuvarande fyra till sex lägenheter på 

den befintliga gruppbostaden Kallinge torg. Eftersom närliggande lokaler är 

tomma (före detta folktandvården) sedan en tid tillbaka så är detta möjligt. 

RonnebyHus som är fastighetsägare har tagit fram ett förslag till byggnation 

av lägenheter i den tomma lokalen. 

 

Bakgrund 

Gruppbostaden är belägen centralt vid torget i Kallinge och är med sitt läge 

ett attraktivt boende. På grund av brist på boendeplatser är behovet stort att 

skapa fler lägenheter för personer med funktionsnedsättning som blivit 

beviljade insatsen bostad med särskild service. För närvarande finns ett antal 

beslut som inte är verkställda. Ombyggnaden kommer också att innebära att 

tillgängligheten i den befintliga gruppbostaden ökar då 

gemensamhetsutrymmet blir större. Nuvarande utrymmen är trånga och det 

är svårt att komma fram med rullstol/rullator i de gemensamma utrymmena. 

Men även den fysiska arbetsmiljön för personalen blir bättre då det blir 

lättare att ge personalstöd vid förflyttningar m.m. Brandsäkerheten kommer 

också att blir högre då ett sprinklersystem kommer att installeras i hela 

gruppbostaden. Utemiljön kommer också att fräschas upp och en uteplats 

kommer att anläggas i anslutning till gruppbostaden.  

Bedömning 

RonnebyHus som fastighetsägare har inkommit med två alternativ till avtal 

på 10 år alternativt 20 år. Om avtalet tecknas på 10 år blir kostnaden 116 550 

kr dyrare per år.  

Förslag till beslut 

att föreslå Kommunfullmäktige att teckna nytt hyresavtal med RonnebyHus 

på 10 år. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(50) 
2016-01-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

att Socialnämnden beslutar om att utöka befintlig gruppbostad, Kallinge torg 

med två lägenheter till totalt sex lägenheter.  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige tecknar nytt 

hyresavtal med RonnebyHus på 10 år. 

Utöka befintlig gruppbostad, Kallinge torg med två lägenheter till totalt sex 

lägenheter. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att teckna nytt hyresavtal med RonnebyHus på 10 år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet kompletteras med 

ekonomisk redovisning till kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Ola Robertsson (S) samt ersättare Bo Johansson (S). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att teckna nytt 

hyresavtal med AB Ronnebyhus på 10 år gällande gruppbostad vid Kallinge 

torg. 

________________ 
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§ 21 Dnr 2015-000610 001 

Underlag nya förskoleplatser i Kallinge samt behov av 
utbyggnad av förskolan i Kallinge. 

Sammanfattning  

Förskolechef Malin Valtersson och skolområdeschef Ingela Berg har 

presenterat underlag för ökat behov av förskoleplatser i Kallinge. Det ökade 

trycket i Kallinge beror både på fler nyfödda barn och fler inflyttade 

barnfamiljer. I dagsläget står ca 60 barn på kö för att placeras i Ronneby och 

Kallinge fram till januari 2016. Efter årsskiftet kommer det att vara 

fullbelagt i såväl Kallinges, Backaryds som i Ronnebys förskolor. Detta trots 

att man öppnar två nya avdelningar på Påtorp i januari 2016. 

 

Förslag har framtagits på dels en kortsiktig, dels en långsiktig lösning på 

förskoleproblematiken i Kallinge. I samverkan med AB Ronnebyhus föreslås 

lokalresurs (paviljong) i form av förskolebyggnad täcka den akuta bristen 

redan under våren 2016. 

1. Lokalresurser i form av förskolebyggnad för att täcka akut brist redan 

under våren 2016. Detta sker genom en nära lokalisering till 

Mumindalens förskola, i överenskommelse med AB Ronnebyhus. 

2. Medel motsvarande 3 918 tkr för helår behöver tillföras under 2016 till 

verksamhetskostnader fördelade: 

2.1. 2 335 tkr -Personalkostnader 

2.2. 816 tkr Hyreskostnad (Ronnebyhus beräknat 10 år) 

2.3. 356 tkr Kostenheten 

2.4. 11 tkr Städkostnader 

2.5. 400 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad) 

 

Månadskostnad beräknad till 293 tkr. 

Den årliga driftskostnaden är 3 518 tkr beräknad på 10 års 

avtalsperiod med AB Ronnebyhus. 

 

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström förevisade förslag till 

paviljonglösning, där lokalytan för en förskola med två avdelningar uppgår 

till 320 kvm. Paviljongen föreslås placeras i nära anslutning till 

Mumindalens förskola; vid de sk Fruktgårdarna på Almvägen i Kallinge. 

 

Vidare redogjorde Borgström för de drifts- och uppstartskostnader som nu 

framtagits. Uppstartskostnaden för år 2016 är nu framräknad till sju 

tolftedelar av 3 518 Tkr + 400 Tkr; dvs 2 052 Tkr.  
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Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom rubricerat förslag och 

hemställa; 

- Att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i 

uppdrag att teckna hyresavtal med AB Ronnebyhus. 

- Att utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna 

hyresavtal i det fall bifall ges till uppdraget. 

- Att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillför medel för den totala 

etablerings- och verksamhetskostnaden för en förskola med två 

avdelningar enligt lösningen under 2016. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att: 

- ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med AB 

Ronnebyhus 

- bevilja utbildningsnämnden medel på 2 052 tkr för 2016. Medlen tas 

från det generella statsbidraget 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin 

Månsson (S). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

- ge utbildningsnämnden i uppdrag att teckna hyresavtal med AB 

Ronnebyhus 

- bevilja utbildningsnämnden medel på 2 052 tkr för 2016. Finansiering sker 

genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande. 

 ________________ 
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§ 22 Dnr 2015-000251 214 

Detaljplan Ronneby 25:11 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande: 

Sammanfattning  

Adress: Kilenområdet 

 

Detaljplanen för Kilenområdet har varit utställd för granskning under tiden 

17 september till den 8 oktober 2015. Myndigheter och berörda 

fastighetsägare m.fl. har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i 

granskningsutlåtande (se bilaga). Bl.a. har länsstyrelsen synpunkter mot 

kommunens beskrivning av erosionsrisker samt hur kommunen planerar 

saneringen; Abri och kommunstyrelsen vill att parkeringsområdet norr om 

Kilen skall utökas; dessutom vill kommunstyrelsen att gång- och cykelvägen 

vid Fredriksbergsbron samt planbestämmelse f1 skall utgå ur planen.  

Planförslaget har reviderats. Bl.a. utgår gång- och cykelvägen vid 

Fredriksbergsbron. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 

2015 att ge Miljö- och byggnadsförvaltning i uppdrag att ställa ut det 

reviderade planförslaget för granskning. 

Granskningsställningen är från den 11 december t.o.m. den 31 december 

2015. Fullständiga handlingar med bilagor m.m. finns på 

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-

detaljplaner/kilen/ 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

beteckningen f1 för det Röda magasinet tas bort. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup (SD), Malin Månsson 

(S), Kenneth Michaelsson (C, Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V),Roger 

Gardell (L), Lennarth Förberg (M), Jan-Eric Wildros samt ersättarna Ylva 

Olsson (SD), Willy Persson (KD) och Nils-Ingmar Thorell (L). 

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/kilen/
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/kilen/
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Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar med instämmande av Kenneth Michaelsson (C) 

att kommunstyrelsen yttrande ska vara att alla beteckningarna på röda 

magasinet ska tas bort. 

Ola Robertsson (S) yrkar med instämmande av Malin Norfall (S) att 

kommunstyrelsen yttrar att man ställer sig bakom miljö- och 

byggnadsnämndens förslag och att föreslagna beteckningar på röda 

magasinet är kvar. 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut dvs att 

beteckningen f1 tas bort för röda magasinet.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Nicolas Westrups (SD) 

yrkande. 

Omröstning begärs och ordföranden meddelar att Nicolas Westrups (SD) 

yrkande är huvudförslag.  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Ola Robertssons 

(S) respektive Roger Gardells (L) yrkande och finner att Roger Gardells 

yrkande ska utgör motförslag. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall till Ola Robertssons (S) yrkande 

Nej-röst för bifall till Roger Gardells (L) yrkande 
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Omröstningsresultat 1 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, sju (7) ja-

röster och åtta (8) nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed utsett Roger 

Gardells (L) yrkande till motförslag. 

 

Omröstningsresultat 2 

Inför omröstning 2 godkännes följande propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till Nicolas Westrups (SD) yrkande 

Nej- röst för bifall till Roger Gardells (L) yrkande 

 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, sex (6) ja-

röster och nio (9) nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt 

Roger Gardell (L) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge som yttrande att beteckning f1 på det 

röda magasinet tas bort. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 23 Dnr 2015-000587 020 

Korrigering av pensionsavsättning 

Sammanfattning  

I Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, som gäller 

från 2011-01-01, regleras att de politiker som erhåller begränsat årsarvode, 

ska få en pensionsavsättning på 4,5 %. Detta har förbisetts av 

administrationen, varför en korrigering behöver göras.  

Bedömning 

Korrigeringen omfattar åren 2011, 2012, 2013 och 2014. I tidigare lokala 

avtal är det inte angivet vilken åldersgräns som gäller.  Det finns möjlighet 

att för den aktuella perioden välja att avsätta antingen fram till 65 år eller till 

67 år. Fr.o.m. 2015 omfattas man av avsättningen fram till 67 år.  Kostnaden 

för korrigering med utgångspunkt upp till 67 år, blir ca 59 410kr.  

Förslag till beslut 

Att korrigera pensionsavsättningen under åren 2011 -2014, med 

utgångspunkt från avsättning fram till 67 år.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

korrigera pensionsavsättningen under åren 2011 -2014, med utgångspunkt 

från avsättning fram till 67 år. Medlen tas från centrala konton. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att korrigera pensionsavsättningen under åren 

2011 -2014, med utgångspunkt från avsättning fram till 67 år. Medlen tas 

från centrala konton. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren 
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§ 24 Dnr 2015-000618 009 

Starta egetprogram för nyanlända 

 

Sammanfattning  

SEFI är ett starta eget program för nyanlända som ger varje deltagare en unik 

möjlighet att starta ett företag som blir långsiktigt hållbart. Genom ett nära 

samarbete med SFI och Arbetsförmedlingen rekryteras ett urval av lämpliga 

kandidater och efter intervjuer och testning startar själva utbildningen.  

 

Under den 5 veckor långa, högklassiga utbildningen, som leds av erfarna och 

språkkunniga utbildare, förbereds varje deltagare på att starta ett eget 

företag. Efter utbildningen får deltagarna träffa erfarna rådgivare och ta 

beslut att starta sina företag på riktigt.  Dessa rådgivare kommer såväl från 

näringslivsstödjande organisationer såsom, ALMI, Nyföretagarcentrum, 

Skatteverket mfl, samt från Näringslivets aktörer såsom, revisionsbolag, 

banker, sälj och marknadsföringsspecialister.  

 

Samtliga deltagare som startar fortsätter sedan att arbeta med sitt företag, på 

plats i SEFIs fullutrustade inkubatorlokaler, under ledning av professionella 

rådgivare. Deltagarna får löpande uppföljning av varje framgångsfaktor 

inom sitt företagande; försäljning, marknadsföring och ekonomi. 

 

Under 25 veckor genomförs denna löpande coachning och träning för att 

säkerställa att deltagarna har bästa tänkbara förutsättningar att lyckas med 

sina företag. Efter de 25 veckorna erbjuds företagen att gå in i nästa fas av 

inkubatorn där de fortsatt har tillgång till kompetensen hos SEFI samtidigt 

som de nu står på egna ben. 

 

Projektet sträcker sig över hela 2016 med målsättning att bereda plats för 30 

deltagare. I konceptet ingår projektledning, anpassade lokaler på Soft Center, 

utbildning samt kvalificerad rådgivning. Till projektet knyts också två 

personer med lämplig kunskap och invandrarbakgrund som kommer att 

fungera som rådgivare/tolkar under hela projektet 

 

Kostnadsram för projektet är 2.1 mkr exklusive kostnad för tolk/rådgivare.  
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Bedömning 

Projektet kommer att skapa en unik möjlighet för en snabb företagsstart med 

bästa möjliga förutsättningar. Det borgar för hög överlevnad och ger stort 

bidrag till Ronnebys näringsliv.  

Målsättningen är att minst 50 % av deltatagarna startar upp sin verksamhet 

under projekttiden.  

Förslag till beslut 

Att medel om 2,1 mkr beviljas för uppstart av projektet. Med hänsyn till de 

förberedelser som projektet kräver och den avgränsade tidsramen för 

genomförande som gäller behöver projektstart ske omgående.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

bevilja medel om 2,1 mkr för uppstart av projektet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Malin Norfall (S) samt ersättare Ylva Olsson (SD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja uppstart för projektet. Medel för 

projektet, 2,1 mkr, tas från tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande 

enligt beslut av kommunfullmäktige 2015-12-10 §342. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lindh 
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§ 25 Dnr 2016-000026 014 

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag 

Samordnings- och utvecklingschef  Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Region Blekinge kommer att lämna ett yttrande över Trafikverkets förslag 

till inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 

2018-2029. 

Regionen lämnar yttrande i egenskap av planupprättare och regional 

kollektivtrafikmyndighet. Yttrandet skrivs med utgångspunkt i 

positionspappret för infrastruktur och transport som framtagits av regionerna 

Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland. Planen är att 

regionstyrelsen ska fatta beslut om yttrandet vid sitt sammanträde 3 februari. 

Region Blekinge har översänt ett förslag till respektive kommuns 

kontaktperson för synpunkter senast under planerat möte fredag 15 januari. 

Regionen vill om möjligt att Blekinges fem kommuner står bakom yttrandet. 

För att möjliggöra ett politiskt ställningstagande föreslås att 

kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta 

beslut i frågan. 

Trafikverkets rapporter finns på 

www.trafikverket.se/inriktningsplanering2018-2029.  

Arbetsutskottet kommer att få såväl positionspappret som Region Blekinges 

förslag till yttrande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta delegera till arbetsutskottet att fatta beslut 

om att ställa sig bakom Region Blekinge yttrande eller ej.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S) och Lennarth Förberg (M). 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott 

att ta ställning i ärendet. 

________________ 

 


