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§ 192 Dnr 2014-000254 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag, 
tolkförmedlingstjänster 

 

Upphandlare Maria Symbonis föredrar. 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser kontakttolkning, telefontolkning och översättningstjänster. 

Upphandlande myndigheter är förutom Ronneby kommun även Karlskrona, 

Sölvesborg och Olofströms kommun samt Landstinget Blekinge. Ronnebys volym 

2013 var för kontakttolkning ca 40 000 kr samt för telefontolkning ca 130 000 kr. 

Inga volymer garanteras dock. Utvärderingskriteriet är lägsta pris. Rangordning 

kommer att tillämpas och avtal tecknas med högst tre leverantörer. 

    

Deltar i debatten 

Ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget 

avseende tolkförmedlingstjänster. ________________ 

Exp: 

Maria Symbonis 
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§ 193 Dnr 2014-000009 109 

Besvarande av medborgarförslag om utsmyckning av 
rondell östra infarten till Ronneby 

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Lennarth Gustafsson i Ronneby har inkommit med ett medborgarförslag där han 

föreslår maritim utsmyckning av rondellen vid östra infarten till Ronneby.  

Ronneby måste markant öka sin marknadsföring om den kustnära staden. 

Infartsrondeller är en utmärkt marknadsföringsplats. Han föreslår att rondellen 

smyckas med maritimt inslag, t ex ett stort stockankare typ infarten till Karlskrona 

alternativt en modell av Gåsfetens fyr, Sveriges första gasdrivna AGA-fyr.  

 

Förslagsställaren menar att rondellen vid östra infarten aldrig har fått någon 

tilltalande utsmyckning. Det har försökts med blommor av olika sorter. De är nu 

borta och kvar är ett trä och gräsmatta. Inte speciellt säljande och framför allt så 

lockar det en hel del bilister att köra rakt över rondellen istället för runt den. En 

annan viktig parameter är att Ronneby inte vid någon infart saluför sig som en 

kuststad. 

    

Bedömning 

Förslaget har remitterat till Tekniska förvaltningen för yttrande.  

Enligt Förvaltningschefen Magnus Graad ingår inte denna rondell i kommunens 

väghållningsområde. Den tillhör Trafikverket. Kommunen har då ingen 

bestämmanderätt över hur denna yta skall utformas/utsmyckas. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Tommy 

Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget. Förslaget skickas vidare till Trafikverket. 

________________ 
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§ 194 Dnr 2013-000377 300 

Taxor Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har samlat samtliga verksamheters taxor och avgifter till ett 

och samma dokument för att på så sätt underlätta och förtydliga både för den egna 

verksamheten samt för våra kunder. I de fall behov har funnits har förslag på nya 

taxor genomförts. Förslaget bifogas. 

Tekniska förvaltningen fick av KSau, 2013-11-11 §353, i uppdrag att taxorna 

avseende måltidsverksamheten remitteras till Socialnämnden, Utbildningsnämnden 

och  Äldrenämnden för yttrande innan beslut tas. Övriga taxor lämnades utan 

ställningstagande till Kommunstyrelsen. 

Vid KS 2013-11-26 §309 återremmitterades ärendet i sin helhet för översyn efter 

främst diskussion av behov att samordna taxenivåer med taxor inom Fritids- och 

kulturförvaltningen. KS återremmitterade ärendet för remissyttrande av 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet. 

    

Utredning 
Dokumentet innehåller 8 delområden vilka nedan beskrivs områdesvis. 

 

Torghandel 

Befintliga taxor från 2003 har legat på en alltför låg nivå vilket medfört att 

torghandlare hyrt platser utan att känna behov av att utnyttja densamma. Föreslagna 

taxor är en liten del i ett större arbete med att höja torgets handelsstatus. Utöver 

detta kompletteras taxorna med el-taxor, vilka helt saknats tidigare. Detta innebär 

enklare system för el-kostnader samt en lägre el-förbrukning.  

 

Flyttning av fordon 

Befintliga taxor från 2003 har legat på en alltför låg nivå och inte kunnat täcka de 

kostnader som funnits. Tyvärr är detta en verksamhet där vi sällan har betalande 

kunder, men vi anser ändå att taxeöversyn erfordras. 

 

Felparkeringsavgifter 

Befintliga taxor är från 2012, varför inget behov av beloppsjustering framkommit. 

Dock har överträdelsetexterna uppdaterats till att motsvara de i Transportstyrelsens 

författningssamling TSFS 2012:115 bilaga 1 

 

 

Hamnavgifter 
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Befintliga taxor från 2007 har legat på en alltför låg nivå och inte kunnat täcka de 

kostnader som funnits. Förslaget innebär en generell höjning om ca 20%, vilken är 

den nivå som bedöms som möjlig utifrån nuvarande konjunktur mm. 

  

Kolonilotter 

Kostnaden för en kolonilott låg sedan tidigare på 90 kr/år, vilket bedömts som 

orimligt lågt. Den låga kostnaden har även medfört problem med att korrekt fördela 

lotterna enligt kölista. Med föreslagen taxesättning hanteras kolonilotterna, givetvis 

beroende på beläggningsgrad, mer eller mindre självfinansierat vilket måste anses 

vara högst rimligt.  

 

Arrenden 

Aktuellt förslag syftar till att få likriktning i arrendekostnadsärendena. Tills idag 

har tyvärr osäkerheten kring dessa ärenden lett till att mer eller mindre godtyckliga 

beslut fattats beroende på ansökningens karaktär mm, något som vi givetvis måste 

undvika.  

 

Fastighetsförsäljning 

Aktuellt förslag innebär en mindre modifiering gentemot den tidigare inriktningen 

från 2008. Kostnaderna har justerats motsvarande KPI.   

 

Måltidsverksamhet 

Nuvarande kostnader uppdaterades senast 2011 och ser ut enligt följande: 

Matabonnemang 3041 kr/mån 

Matdistribution, daglig verksamhet/trygghetsboende 45 kr 

Måltid, gäster och personal inom äldreomsorgen 60 kr 

Måltid, gäster och personal inom utbildningsverksamheten 50 kr 

Julbord, gäster och personal inom äldreomsorgen 75-120 kr 

Nyårsafton, middag anhörig 50 kr 

 

I aktuellt förslag har vi dels utgått från indexökning motsvarande KPI (avseende 

kostnader för bidragsberättigade) samt marknadsanpassat övriga kostnader. 

Jämförelser har även gjorts med Karlskrona kommuns taxor. 

Samråd i ärendet har genomförts med Äldrechefen. 

 
 
 
Remissförfarande 
En begäran om remissyttrande har lämnats till Socialnämnden, 

Utbildningsnämnden, Äldrenämnden, Fritid- och kulturnämnden, Kommunala 

pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinder. Nedan följer en 

redovisning av synpunkter och yttranden. 
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Socialnämnden anser att höjningen för matdistribution till daglig verksamhet i det 

aktuella förslaget är rimlig. Två förutsättningar är dock att samma höjning sker 

även inom äldreomsorgen samt att taxan är detsamma oavsett hur maten tillgås.  

Utbildningsnämnden har inget att invända mot den föreslagna höjningen av taxor 

avseende måltider för personal och/eller gäster inom utbildningsverksamheten. 

Dock anses att ett beslut om framtiden genom en årlig indexuppräkning av taxorna 

inte bör ingå. 

Äldrenämnden ställer sig positiv till en höjning av taxorna, dock med tillägg att det 

ska vara tydligt vad som ingår i priset samt att det ska framgå vad som gäller för 

den som bor i särskilt boende och inte har matabonnemang. Dessutom föreslås det 

att alla pensionärer ska betala samma summa oavsett vilket matställe inom 

Äldreförvaltningen som väljs. Höjd avgift ska inte genomföras förrän beslut om 

valfrihet genomförts. Taxorna ska remitteras från Kommunstyrelsen till 

Kommunala pensionärsrådet med direkt förslag till Kommunstyrelsen.  

Fritid- och kulturnämnden har inget att erinra gällande Tekniska förvaltningens 

förslag på taxor och avgifter. 

Kommunala pensionärsrådet har inget att erinra mot förslaget men önskar ett 

förtydligande om att distributionsavgift tillkommer som administreras av 

Äldrenämnden. 

Kommunala rådet för funktionshinder har inget att erinra och tillstyrker förslaget. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer föreslagna taxor 

och avgifter för Tekniska förvaltningens verksamhetsområden i enlighet med 

bifogat förslag. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Tommy Andersson (S) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att  

- taxorna ska gälla från och med 2015-01-01,  

- för kolonilotterna halveras föreslagna taxan och det görs ingen årlig 

uppräkning kopplad till Konsumentprisindex (KPI),  

- arrenden och fastighetsförsäljning görs om till riktlinjer och tas ur 

taxeförslaget, 

- för måltidsverksamheten görs ingen årlig uppräkning kopplad till 

Konsumentprisindex (KPI) 
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Tommy Andersson (S) yrkar att taxan för kolonilotterna ska förbli oförändrad. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Tommy Anderssons (S) 

yrkande om att taxan för kolonilotterna ska vara oförändrad och finner att 

Arbetsutskottet avslår yrkandet. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på hela sitt eget yrkande och 

finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att arrenden och fastighetsförsäljning görs om till 

riktlinjer och tas ur taxeförslaget. 

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att besluta att anta taxorna för 

Tekniska förvaltningen med följande ändringar: 

- taxorna ska gälla från och med 2015-01-01,  

- för kolonilotterna halveras föreslagna taxan och det görs ingen årlig 

uppräkning kopplad till Konsumentprisindex (KPI),  

- för måltidsverksamheten görs ingen årlig uppräkning kopplad till 

Konsumentprisindex (KPI) 

________________ 
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§ 195 Dnr 2013-000379 800 

Förslag till bidragsbestämmelser för Fritids- och 
kulturnämnden 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04 § 44 att remittera ärendet till Kommunal 

pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

Kommunala pensionärsrådets yttrande 

Kommunala pensionärsrådet har på sitt sammanträde 2014-04-09 har i § 11 avgett 

följande yttrande: 

Kommunal pensionärsrådet önskar att det bidrag för särskild social verksamhet, 

som idag kan sökas hos äldrenämnden, bevaras efter överflyttning till fritid- och 

kulturförvaltningen, så att det kan sökas. 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors yttrande 

I punkt 3 finns en text som handlar om bidrag till handikappföreningar, men 

därutöver vill Kommunala rådet för funktionshinderfrågor göra 

tillägg/kompletteringar. 

 

Grundförutsättningen för att få kommunala bidrag och investeringsstöd bör vara 

anpassade så att alla medborgare ska kunna utnyttja och ta del av verksamhet, 

oavsett funktionsförmåga. I nybyggnation är det krav på att lokaler och 

utomhusanläggningar ska byggas TILLGÄNGLIGA OCH ANVÄNDBARA FÖR 

ALLA. 

 

Tillgängliga och användbara handlar om att man tex ska kunna ha nersatt 

synförmåga, ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sitta i rullstol osv. Helt 

enkelt personer som har någon skada eller sjukdom, som gör att man kan behöva 

särskilda krav. 

 

Kostnaden för att bygga rätt från början är minimal, men det är förenat med stora 

kostnader om man ska åtgärda i efterhand. 

 

KFR föreslår att begreppet ”ska” genomgående ska användas i dokumentet. I 

liggande förslag används både ”ska” och ”skall” växelvis. 
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För övrigt är KFR positiv till den framtida planerade hanteringen av 

bidragsfördelning. Allt kommer att ligga under en instans och därmed får 

kommunen ett helhetsgrepp och förhoppningsvis en hantering av högre kvalitet. 

 
Förslag till beslut 
 
KFR beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 

översänder detsamma till kommunstyrelsen. 

 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att anta ovanstående skrivning 

såsom sitt yttrande i ärendet och översänder detsamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

 

Kommunala pensionärsrådet önskar att bidraget för särskild social verksamhet 

bevaras och att det även i fortsättningen kan sökas.  

I punkt 6.4 i bidragsbestämmelserna anges att ”Fritids- och kulturförvaltningen ska 

under beredningen av beslut inhämta Social- och Äldreförvaltningarnas yttrande”. 

Denna skrivning i kapitel 6 tillgodoser KPR:s önskemål. 

I bifogat förslag till bidragsbestämmelser, daterat 2014-05-16 är infogat två 

punktsatser en under 2.2.2 Villkor för anläggnings-/lokalbidrag till 

fritidsföreningar 

 anläggningen/lokalen ska om möjligt vara tillgänglighetsanpassad, 

och en under 9.2 Villkor för investeringsbidrag 

 om bidraget gäller nybyggnation ska lokaler och utomhusanläggningar 

tillgänglighetsanpassas. 

 

I bifogat förslag är också alla ”skall” ändrade till ”ska”. 

Ovanstående tillägg och ändringar i bidragsbestämmelserna tillgodoser 

Kommunala Rådet för Funktionshinder förslag enligt deras yttrande. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna ”Bidragsbestämmelser för föreningar och 

studieförbund i Ronneby kommun” att gälla från och med 2015-01-01. 
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Arbetsutskottets beslut 2014-05-26 

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) samt ersättare Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta förlaget till 

bidragsbestämmelser för Fritids- och kulturnämnden med justeringen att 

Ungdomsstyrelsen ska ersättas med Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor. 

 ________________ 
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§ 196 Dnr 2013-000378 806 

Författningssamling för Fritids- och kulturnämnden 
gällande taxor, avgifter och regelverk 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 § 276 att anta förslag till taxor och 

avgifter samt bestämmelser för uthyrning av kommunala idrotts- fritids och 

kulturanläggningar, lokaler m.m. förutom gällande punkterna 1.1 - 1.6, 1.16, 6.1, 

6.2 och 13. 

Punkterna 1.1 - 1.6, taxorna ska gälla en period á 45 minuter återremitteras till 

Fritids- och kulturnämnden för beredning. 

Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att se över och 

samordna taxorna gällande båtplatser och marknadsplatser. Fritid- och 

kulturnämnden får uppdrag att ta fram nytt förslag avseende avgift för simskolor. 

Redovisning av uppdragen ska ske till Kommunfullmäktige senast i april 2014. 

Punkt 1.14, får följande tillägg; Kommun och förening ska i samråd mäta upp 

aktuell yta och därefter komma överens om antal kvadratmeter. 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2014-02-20 § 16 att ställa sig bakom förslag 

till förändringar av ”Författningssamlingen för Fritids- och kulturnämnden gällande 

taxor, avgifter och regelverk” och föra ändringarna vidare till Kommunfullmäktige 

genom Kommunstyrelsen. 

Efter Fritids- och kulturnämndens beslut har förslaget till taxor varit på remiss hos 

Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Rådet för Funktionshinder 

tillsammans med förslaget till bidragsbestämmelserna. 

Kommunala pensionärsrådets yttrande 

Kommunala pensionärsrådet har på sitt sammanträde 2014-04-09 föredrogs 

förslaget till taxor och i § 11 konstateras följande: 

Oavsett vilken som kommer att ansvara för boulebanorna på Jernvallen i Kallinge 

så kommer kommunens taxor att gälla. Taxan för pensionärsbad höjs inte i 

förslaget annars höjs lokalhyrorna generellt med 10%. 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors yttrande 

KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enl. följande:  
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Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar som 

berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet att yttra sig. 

 

KFR har tidigare på olika sätt påtalat problematiken kring att Ronneby kommun 

hyr ut Kvitterplatsen i Brunnsparken, till olika arrangemang. Nämnda plats är inte 

tillgänglig för alla och därför anser inte KFR:s ledamöter att Kvitterplatsen ska 

hyras ut. 

 

För övrigt har KFR inte något att erinra och ställer sig bakom det framlagda 

förslaget. 

 

Beslut 
Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte något att erinra och ställer sig 

bakom det framlagda förslaget. 

 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte något att erinra och tillstyrker 

förslaget. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har i sitt beslut 2014-02-20 § 16 har på uppdrag av 

Kommunfullmäktige beslutat om förslag till förändringar enligt bifogat förslag. 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte 

något att erinra och tillstyrker förslaget 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ”Författningssamling för Fritids- 

och kulturnämnden gällande taxor och regelverk” att gälla från och med 2015-01-

01. 

    

Arbetsutskottets beslut 2014-05-26 

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Roger Gardell (FP). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att samtliga simskolor ska ha 100 kr i 

avgift. 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att simskolorna ska vara avgiftsfria. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att Arbetsutskottets bifaller hans eget yrkande. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 

”Författningssamling för Fritids- och kulturnämnden gällande taxor och regelverk” 

med ändringen att samtliga simskolor ska ha 100 kr i avgift. Taxorna och 

regelverket ska gälla från och med 2015-01-01. 

_________________ 
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§ 197 Dnr 2014-000057 759 

Avgifter för insatser inom socialförvaltningens område 

Socialnämnden § 10/2014 

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens arbetsutskott beslutade under § 213/2013 att återremittera ärendet 

för vidare utredning och att ett förtydligande skulle göras när det gäller personer 

över 18 år i personkrets SoL. 

 

Enligt 8 kap 1 § SoL medför inte stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 

kostnadsansvar för den enskilde. Socialnämnden har dock möjlighet att ta ut avgift 

för uppehället för vuxna som vistas på HVB-hem eller familjehem. Högsta avgift 

bestäms av regeringen och är fn 80 kr per dag. Likaså är föräldrar skyldiga att bidra 

till kommunens kostnader när barn får vård i ett annat hem än det egna. Regeringen 

fastställer grunder för med hur mycket föräldrarna kan bidra. 

Underhållsskyldigheten beräknas enligt samma regler som underhållsbidrag, dock 

högst motsvarande underhållstödsbeloppet fn 1 273 kr per månad och förälder. 

 

Enligt 8 kap 2 § SoL har kommunen möjlighet att ta ut avgift för insatser av icke 

behandlingskaraktär tex stödboende, inackorderingshem. Här saknas reglering av 

avgiftens storlek utöver att den inte får överstiga kommunens kostnad. Den här 

typen av avgifter fastställs normalt av Kommunfullmäktige. 

 

I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning av 

förbehållsbelopp för avgifter enligt 8:2 SoL.  

 

Avgifter för insatser enl LSS regleras i §§ 18-21 LSS. Kommunen har enligt 18 § 

möjlighet att ta ut en avgift motsvarande assistansersättningen för utförd assistans 

för personer som är beviljade assistansersättning av Försäkringskassan.  

Kommunen har dessutom enl 19 § LSS möjlighet att ta ut avgift för bostad, 

fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter för personer som har egna inkomster 

som minst motsvarar hel pension. Avgifter enligt 19 § fastställs normalt av 

Kommunfullmäktige. I § 20 LSS finns motsvarande bestämmelse som 8 kap 1 § 

andra stycket som ger kommunen möjlighet att låta föräldrar bidra till kommunens 

kostnader när barn får vård i ett annat hem än det egna med stöd av LSS. 
 

Utgångspunkter för förslag till avgifter 

Nedanstående förslag till avgifter bygger på att alla insatser av behandlingskaraktär 

är avgiftsfria. Öppna insatser inom barnavård och missbruksvård, även olika former 
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av boendestöd har bedömts vara av behandlingskaraktär och är därför avgiftsfria i 

förslaget.  
 

För insatser till funktionsnedsatta är utgångspunkten att människor inte ska ha 

några merkostnader pga av sin funktionsnedsättning. Insatser som avlösarservice, 

ledsagning mm är därför avgiftsfria i förslaget, oavsett om beslutet är fattat enligt 

LSS eller SoL. 
 

Avgifterna är enligt förslaget rimliga när de avser en kostnad som inte är orsakad 

av vårdbehovet eller funktionsnedsättningen tex kostnader för bostad och mat. 

Avgifterna följer regleringarna i SoL §  8:1 och LSS §  20 i de fall de är 

tillämpliga. Avgifter enligt § 8:2 Socialtjänstlagen och § 19 LSS tas endast ut i de 

fall som avser kostnader för boende och kost. Den föreslagna nivån på avgifterna 

bedöms som rimlig och ligger under kommunens självkostnadspris. Nivån har 

samordnats med Äldreomsorgens, i Ronnebys avgifter för korttidsplats. De 

föreslagna avgifterna omfattas inte av reglerna om förbehållsbelopp i 

Socialtjänstlagen.   
 

Hittills har Socialnämnden inte använt sig av möjligheten att enligt 

Socialtjänstlagen 8 kap § 1, fastställa föräldrars underhållsskyldighet för placerade 

barn. I budget för 2012 togs en intäkt upp om 50 tkr för placerade barn och 

förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan. 
 

Intäkter 

I nuläget tar socialförvaltningen ut avgift för korttidsplats och särkilt boende enligt 

LSS 9:8 med  

43 kr per dygn. Dessutom tas avgift enligt Socialtjänstlagen 8 kap 1 § ut för vuxna 

som får missbruksvård i HVB- eller familjehem. Socialförvaltningen tar inte ut 

någon avgift för barn placerade i HVB- eller familjehem.  

 

Den ökade intäkten är mycket svår att bedöma eftersom den till stor del är beroende 

av föräldrarnas inkomstförhållanden, vilket vi i nuläget inte har någon information 

om. Dessutom tyder de nuvarande intäkternas storlek på ett relativt stort bortfall av 

intäkter. 
 

Förändring av intäkt 

 

Missbruksvård; Ingen förändring  Intäkt 2012 

 13 tkr 

Barnavård;  Ny intäkt ca 120-140 tkr  Intäkt 2012      

0 tkr   

LSS 9:8       Intäkt ca 120-140 tkr, ökning med ca  

  25-45 tkr   Intäkt 2012     

93 tkr 
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Korttidsplats Intäkt ca 40-45 tkr, ökning med ca  

  10-15 tkr   Intäkt 2012     

33 tkr 

 

Totalt  Alternativ 1   Intäkt 2012   

139 tkr 

ca 290- 340 tkr, ökning med ca 

  155-200 tkr  

 

  Alternativ 2 

  Ca 170-200 tkr. Ökning med ca 

  30-60 tkr    

Konsekvenser 

De relativt begränsade höjningarna av avgiften för kost vid korttidsboende bedöms 

inte ha några större konsekvenser utan kan ses som en anpassning till avgifter i 

övriga kommuner och till den allmänna prisutvecklingen. 

 

Att föräldrar enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 1 och LSS § 20 ska bidra till 

kommunens kostnader för vård av barn, genom att betala underhållsbidrag enligt 

reglerna i Föräldrabalken är helt nytt. Barn med särskilt boende enligt 9:8 har 

hittills betalat för kost, utan inkomstprövning och barn placerade enligt 

Socialtjänstlagen eller LVU har inte bidragit till kommunens kostnader  

 

Föräldrar till barn placerade enligt SoL och LVU kommer enligt alternativ1 att få 

bidra till barnens försörjning utifrån sin ekonomi. Detta kommer att bli en ny faktor 

i diskussionen med föräldrarna inför en placering. Det finns farhågor om att en 

sådan diskussion kommer att påverka möjligheten att på frivillig väg få till stånd 

nödvändig vård. Att utreda och fatta beslut om föräldrarnas underhållskyldighet är 

en ny arbetsuppgift för socialsekreterarna som kommer att behöva göras för alla 

nya ärenden och en gång om året för pågående. Per år kommer ca 65-80 

utredningar om föräldrarnas ekonomi behöva göras.   

 

För barn placerade enligt 9:8 LSS kommer resultatet av förändring att slå olika 

beroende på föräldrarnas ekonomi, men bedömningen är att totalt sett kommer 

föräldrarna att betala mer.  

Att utreda och fatta beslut om föräldrarnas underhållskyldighet är en ny 

arbetsuppgift som kommer att behöva göras för alla nya ärenden och en gång om 

året för pågående. Per år kommer ca 10-15 utredningar om föräldrarnas ekonomi 

behöva göras.   

 

Totalt kommer enligt alternativ 1 ca 80-95 utredningar om föräldrarnas ekonomi 

behöva göras per år. Tidsåtgången för detta är svår att bedöma men utredningen 

består av inhämtande av uppgifter om inkomster och familjeförhållande, beräkning 
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av underhållskyldighet och beslut. Bedömningen gör att det inte är obetydliga 

resurser som kommer att behöva användas till utredning av underhållsskyldigheten. 

Till detta kommer hantering av fakturering, krav mm. 

    

Bedömning 

Ovanstående förslag enligt alternativ 1 innebär en ökad administration och en risk 

för att möjligheten att på frivillig väg få till stånd nödvändig vård påverkas 

negativt.  

    

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till avgifter enligt alternativ nr 2, med 

tillägget att personer med försörjningsstöd och de med en inkomst understigande 

4 000 kr/mån, betalar ingen avgift. 

 

Översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. 

 

Arbetsutskottets beslut 2014-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överända ärendet på remiss till 

Kommunala Rådet för Funktionshinder, för yttrande. 

 

Kommunala Rådet för Funktionshinder § 14 

 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar utredning i ärendet. 

Socialnämnden har fattat beslut angående avgifter inom socialförvaltningens 

områden. I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning 

av förbehållsbelopp för avgifter enligt 8:2 SoL. Avgifter för insatser enl. 

LSS regleras i§§ 18-21 LSS. 

Socialnämndens förslag på avgifter har översänts till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott, för beslut. 

Arbetsutskottet beslutade att översända ärendet på remiss till Kommunala 

Rådet för Funktionshinder, för yttrande. 

 

Yttrande 
KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enligt följande: 

Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar 

som berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet 

att yttra sig. 

Vid KFR:s sammanträde 2014-04-23 finns ärendet på dagordningen och 
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kunde därmed diskuteras. Ledamöterna ansåg att den föreslagna höjningen, 

inom vissa områden, var rimlig. 

KFR beslutar att ställa sig bakom det av Socialnämnden fattade beslutet och 

antar de föreslagna avgifterna, inom Socialförvaltningens områden och 

översänder desamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Arbetsutskottets beslut 2014-05-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 2014-05-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), och ledamot Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till avgifter för 

insatser inom Socialförvaltningens område enligt alternativ 2 med tillägget att 

personer med försörjningsstöd och de med en inkomst understigande 4 000 kr/mån, 

betalar ingen avgift 

________________ 
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§ 198 Dnr 2014-000030 289 

Rivning av byggnad på fastigheten Granen 5 

 

Sammanfattning  

I Ronneby, Övre Brunnsvägen 38 på fastigheten Granen 5 finns en byggnad, f.d. 

bensinmack med närbutik som inte längre används. Den har använts tillfälligt som 

förråd av Tekniska förvaltningens städenhet. 

    

Bedömning 

En bedömning som Tekniska förvaltningen ger vid handen att byggnaden på 

fasigheten Granen 5, är i sådant dåligt skicka att den bör rivas snarast. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att den angivna 

byggnaden rivs och att rivningen på Granen 5 finansieras av intäkter från 

fastighetsförsäljning. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att den angivna byggnaden rivs och att rivningen på Granen 5 

finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger 

Gardell (FP) samt Malin Norfall (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att den angivna 

byggnaden rivs och att rivningen på Granen 5 finansieras av intäkter från 

fastighetsförsäljning. 

________________ 
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§ 199 Dnr 2013-000179 109 

Besvarande av medborgarförslag angående kommunens 
fixarlag för utomhusarbeten 

 

Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Beslut togs i Kommunstyrelsen 2013-03-05 att arbetsmarknadsavdelningen inom Enheten 

för Arbetsmarknad/Integration skulle omorganiseras. I den omorganisationen ingick att de 

tjänster Fixarlaget utfört till pensionärer, fyllda 67 år och äldre, skulle upphöra 2013-09-

30. 

Fixarlaget har utfört subventionerade tjänster som i huvudsak bestått i gräs- och 

häckklippning samt snöskottning. 

Något nytt beslut om att dessa tjänster ska återupptas i kommunal regi föreligger ej.       

 

Bedömning 

Skälet till att två verksamheter med tillhörande verkstäder (Trä- och Syverkstaden) samt 

Fixarlagets externa verksamhet (gräs- och häckklippning och snöskottning) upphör under 

2013/2014 är följande: 

De verksamheter som har bedrivits inom ovan nämnda verksamhetsgrenar är av sådan typ 

att de skulle kunna bedrivas av privata aktörer. De trä- och sömnadsarbeten som utförts 

skulle kunna anses konkurrera med privata företags likartade arbeten samtidigt som 

tjänsterna till ålderspensionärerna redan konkurrerar med privata företags tjänster. 

Bedömningen gör att det offentliga inte ska konkurrera med det privata när sådan 

konflikter uppstår. 

Placeringen av arbetssökande inom kommunen i den så kallade Sysselsättningsfasen 

(FAS3) har minskat. Där av minskar intäkterna och kostnader behöver reduceras. En stor 

del av kostnaderna är hyreskostnader och i och med att verkstadslokalerna lämnas kan 

kostnader kapas    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att förslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anse att 

medborgarförslaget härmed är besvarat    
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna, Tommy Andersson (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) och tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Tommy Andersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om återremiss 

och finner att Arbetsutskottet avslår yrkandet. Ärendet ska därmed avgöras idag. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om bifall till 

förslag till beslut och finner att Arbetsutskottets bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget 

härmed är besvarat. 

________________ 
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§ 200 Dnr 2013-000132 109 

Medborgarförslag från Solveig Ryd angående att låta 
fixarlaget vara kvar 

 

Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Beslut togs i Kommunstyrelsen 2013-03-05 att arbetsmarknadsavdelningen inom 

Enheten för Arbetsmarknad/Integration skulle omorganiseras. I den 

omorganisationen ingick att de tjänster Fixarlaget utfört till pensionärer, fyllda 67 

år och äldre, skulle upphöra 2013-09-30. 

Fixarlaget har utfört subventionerade tjänster som i huvudsak bestått i gräs- och 

häckklippning samt snöskottning. 

Något nytt beslut om att dessa tjänster ska återupptas i kommunal regi föreligger ej    

 

Bedömning 

Skälet till att två verksamheter med tillhörande verkstäder (Trä- och Syverkstaden) 

samt Fixarlagets externa verksamhet (gräs- och häckklippning och snöskottning) 

upphör under 2013/2014 är följande: 

De verksamheter som har bedrivits inom ovan nämnda verksamhetsgrenar är av 

sådan typ att de skulle kunna bedrivas av privata aktörer. De trä- och 

sömnadsarbeten som utförts skulle kunna anses konkurrera med privata företags 

likartade arbeten samtidigt som tjänsterna till ålderspensionärerna redan 

konkurrerar med privata företags tjänster. Bedömningen gör att det offentliga inte 

ska konkurrera med det privata när sådan konflikter uppstår. 

Placeringen av arbetssökande inom kommunen i den så kallade 

Sysselsättningsfasen (FAS3) har minskat. Där av minskar intäkterna och kostnader 

behöver reduceras. En stor del av kostnaderna är hyreskostnader och i och med att 

verkstadslokalerna lämnas kan kostnader kapas.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att förslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anse att 

medborgarförslaget härmed är besvarat    
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy Andersson (S) 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Tommy Andersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om återremiss 

och finner att Arbetsutskottet avslår yrkandet. Ärendet ska därmed avgöras idag. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandet om bifall till 

förslag till beslut och finner att Arbetsutskottets bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget 

härmed är besvarat. 

________________ 
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§ 201 Dnr 2013-000340 007 

Politisk arbetsgrupp gällande integrationsstrategi 

 

Sammanfattning  

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2014-04-28 togs beslutet att uppdra åt 

Arbetsmarknads- och Integrationsenheten att ta fram ett ärende gällande en politisk 

arbetsgrupp som ska arbeta fram en integrationsstrategi. Arbetsgruppen ska bestå 

av en ledamot från varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktig. 

Strategin ska presenteras innan årsskiftet 2014/2015  

    

Bedömning 

I revisionsrapporten ” Granskning av kommunens flyktingmottagande” ges bl.a. 

följande rekommendationer: 

”Framtagande av ett ramverk för kommunens integrationsarbete och 

flyktingmottagning följt av ett målarbete med relevanta målsättningar i syfte att 

fastställa en politisk ambitionsnivå för verksamheten”. 

 

För att möta dessa rekommendationer föreslås att en politisk sammansatt 

arbetsgrupp tillsätts. En ledamot från samtliga partier som finns representerade i 

Kommunfullmäktige ska finnas representerad i gruppen. Sammankallande för 

denna grupp blir representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten. 

Mötestäthet, arbetssätt o.s.v. bestäms vid första arbetsgruppsmötet. Målsättningen 

är att gruppen kan ha sitt första möte innan sommarledigheten. En strategi ska 

kunna presenteras innan årsskiftet 2014/2015     

 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen  

 

att  uppdra till samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige att 

utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som ska arbeta fram en strategi för 

Integrationsarbetet i Ronneby kommun. 

 

att  representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir 

sammankallande i denna arbetsgrupp    
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Arbetsutskottets beslut 2014-05-26 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige att utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som ska arbeta 

fram en strategi för Integrationsarbetet i Ronneby kommun. 

Representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir sekreterare i denna 

arbetsgrupp. 

 

Yrkanden 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige att utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som ska arbeta 

fram en strategi för Integrationsarbetet i Ronneby kommun. 

Representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir sekreterare i denna 

arbetsgrupp.  

    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att även en sammankallande i gruppen 

ska utses. I övrigt överlämnas ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Samtliga partigrupper 
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§ 202 Dnr 2014-000176 049 

Hantering av balanskonto.  

Ekonomichef Johan Sjögren, Integrationssamordnare Sabina Bico och 

arbetsmarknadssamordnare Roland Edvinsson föredrar. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige, KF § 254/2013, gav i uppdrag att ”ett förslag till redovisning 

på hur medel från balanskontot ska hanteras till respektive verksamhet ska 

redovisas på Kommunstyrelsen i april 2014, samt att samlade summor ska finnas i 

beslutsförslaget”.  

 

Det finns två balanskonton. Det ena avser medel för flyktingmottagning, det andra 

ensamkommande barn. Kontot för ensamkommande hanteras inte i detta ärende då 

kontot uteslutande berör socialförvaltningens ansvarsområde. Ett förslag om att 

socialförvaltningen ska ta över administrationen av detta konto kan komma under 

året.  

 

Balanskontot för flyktingmottagning har intäkter enbart från Migrationsverket. En 

mindre del av intäkterna är fasta årliga ersättningar, huvuddelen är volymberoende. 

Hur mycket medel som erhålls beror även på om Ronneby kommun är första 

anvisningskommun. Medlen ska förutom att täcka kommunens administrativa 

kostnader, även täcka kostnader för samhällsorientering för flyktingar, utredningar 

av nyanlända, SFI för flyktingar, etableringsstöd, mm.  

 

Kommunfullmäktige har dessutom beslutat att under åren 2014-2015 tillskjuta 

extra medel från balanskontot för gymnasiets kostnader för EKB (16-18 år), 

flyktingmottagning och SFI, totalt 4 mkr per år    

 

Bedömning 

Balanskontot för flyktingmottagning hade per 31/12-13 ett saldo om knappt 13 

mkr. Vid utgången av 2014 beräknas finnas kvar knappt 5,5 mkr, se bifogad fil. Det 

är dock mycket svårt att prognostisera hur många flyktingar som kommer.  

  

KF-uppdraget att föreslå ”hur medel från balanskontot ska hanteras” bör invänta de 

två pågående utredningar/projekt som utbildningsförvaltningen initierat och de 

eventuella beslut som tas kring dem. Det handlar om ett projekt kring 

samhällsorientering för nyanlända  som kan komma att permanentas (idag överförs 

400+250 tkr/år samt 25 tkr/vuxen till gymnasie/vux) och en utredning kring 
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organisationen kring nyanlända (idag överförs 800 tkr/år samt 20 tkr/barn till 

förskola/grundskola).  

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta notera 

informationen till protokollet.        

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Kenneth 

Michaelsson (C) och ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss och ger ekonomichef Johan 

Sjögren i uppgift att tydliggöra kostnaderna som belastar balanskontot, vad 

pengarna används till samt fördelningen mellan Utbildningsnämnd, Socialnämnd 

och Fritids- och Kulturnämnd. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet och ger 

ekonomichef Johan Sjögren i uppgift att tydliggöra kostnaderna som belastar 

balanskontot, vad pengarna används till samt fördelningen mellan 

Utbildningsnämnd, Socialnämnd och Fritids- och Kulturnämnd. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren 
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§ 203 Dnr 2014-000222 040 

Ställningstagande kring omfördelning av budget för 
städning 

Upphandlare Teo Zickbauer och ekonomichef Johan Sjögren föredrar. 

 

Sammanfattning  

I beslut KF §54/2014 beslutades att den s.k. städreserv som utgjorde skillnaden 

mellan anbud och befintlig budget för internt städ fick användas för att justera 

budgetanslagen för de städobjekt som ingick i det befintliga budgetanslaget 2013. 

 

När nu entreprenören har städat en tid uppmärksammas att den städning som 

erhålls, inte fullt ut motsvarar verksamheternas behov/önskemål. Flera 

verksamheter har därför begärt förändringar i städningen i jämförelse med 

förfrågningsunderlaget. 

 

Den största delen av de förändringar som gjorts bedöms bero på att förarbetet inför 

anbudsförfrågan inte genomfördes med tillräcklig noggrannhet. En mindre del av 

förändringarna bedöms bero på ändrat behov.  

 

Då beslutet om att anta ISS anbud byggde på anbudsförfrågan så är det rimligt att 

den budget som finns för städ omfördelas enligt detta anbud. Det är den enda fasta 

beräkningsgrund som finns. De förändringar som begärts efteråt får täckas i den 

mån det finns budgetutrymme kvar av städbudgeten efter gjord omfördelning. De 

verksamheter som gjort förändringar bör själva finansiera den städkostnad som inte 

kan täckas med anslag.    

 

Bedömning 

En sammanställning över de förändringar som gjorts från förfrågningsunderlaget 

visas nedan. Observera att belopp och fördelning kan komma att ändras till och 

med 30 juni 2014. Tabellen är tänkt att illustrera en modell för fördelning av 

kostnader som inte inryms i städbudgeten. 
 

  

Procent Ej finansierat 

 Utbildningsförvaltningen 1 188 000 80,93% 121 000 

 Fritid- och kulturförvaltningen 78 000 5,31% 8 000 

 Tekniska förvaltningen  9 000 0,61% 1 000 

 Kommunledningsförvaltningen 57 000 3,88% 6 000 

 Äldreförvaltningen 136 000 9,26% 14 000 
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1 468 000 100% 150 000 

 

Tabellen visar vilken förvaltning som gjort ändringar och vilken ekonomisk 

påverkan det får för varje förvaltning om respektive förvaltning själv får finansiera 

den städkostnad som inte kan täckas av befintligt anslag för städ. Eventuella 

konsekvenser på verksamheterna av ovanstående beaktas inte här. Vid ovanstående 

beräkningstillfälle fattades totalt 150 000 kr. 

 

En konsekvens av att hela städbudgeten fördelas ut är att det inte längre finns 

utrymme att finansiera någon funktion som städcontroller.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att: 

De nämnder, vars förvaltningar har gjort förändringar efter att 

förfrågningsunderlaget var klart, själva får finansiera den kostnad som överstiger 

det totala anslaget för städ enligt sin respektive andel av gjorda förändringar, enligt 

modellen för omfördelning i stycket ”Bedömning”.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin 

(V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

 

De nämnder, vars förvaltningar har gjort förändringar efter att 

förfrågningsunderlaget var klart, själva får finansiera den kostnad som överstiger 

det totala anslaget för städ enligt sin respektive andel av gjorda förändringar, enligt 

modellen för omfördelning i stycket ”Bedömning”. 
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Deltar ej i beslutet 

Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet. 

________________ 
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§ 204 Dnr 2014-000068 049 

Tilläggsanslag gällande folkhälsoinsatser på Hjorthöjden 

 

Folkhälsosamordnare Jenny Andersson lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Folkhälsorådet har under 2012 och 2013 bidragit med 120 000 kronor/år till ett 

projekt på Hjorthöjden avseende föräldrastöd samt förmedling av hälso- och 

samhällsinformation. 

Målgruppen i projektet har varit kvinnor och barnfamiljer boende på Hjorthöjden.  

Projektet är en fortsättning på det samarbete som inleddes mellan Ronneby 

vårdcentral och Hyresgästföreningen Sydost under våren 2011 med syfte att 

förstärka föräldrastödet till de boende på Hjorthöjden.  

I början av 2014 meddelade Hyresgästföreningen att de inte längre hade möjlighet 

att vara projektägare för Projekt Hjorthöjden och projektet avstannade därefter 

delvis. Landstinget beslutade att bidra med 120 000 kr till projektets fortsättning 

och en distriktssköterska har därefter besökt hjorthöjden, dock har inga 

organiserade träffar ordnats. 

Genom en flerspråkig projektarbetare från Hyresgästföreningen med erfarenhet 

som hälso- och samhällskommunikatör har hembesök genomförts på Hjorthöjden 

tillsammans med BVC- sköterska från Ronneby vårdcentral en dag/vecka sedan 

2011-03-01. Sedan Hyresgästföreningen dragit sig ur har projektarbetaren inte varit 

delaktig i projektet. Rapporten från Hyresgästföreningen visar att projektet varit 

framgångsrikt och en utvärdering av projektet har även gjorts av studenter från 

Linné universitetet i Växjö som visar detsamma.   

Ämnen som tas upp är bland annat egenvård, kost, kvinnohälsa, tandvård, 

gränssättning och förebyggande av olycksfall. Aktörerna har även hjälpt familjerna 

att ta kontakt med Migrationsverket, kommunen angående förskoleplacering, 

folktandvården med flera. Aktörerna samverkar även med förskola, barnmorska, 

tandhygienist och SFI (svenska för invandrare).  

En uppföljningsrapport för perioden har upprättats av Hyresgästföreningen. 

Rapporten har under 2013 redovisats på både Folkhälsorådet och Välfärdsrådet.  

Uppföljningsrapporten visar bland annat att projektinsatserna har nått många 

kvinnor och barn på Hjorthöjden.  Samverkan mellan landstingets 

distriktssköterska och hyresgästföreningens hälso- och samhällskommunikatör har 
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gett goda möjligheter att etablera förtroendefulla kontakter med kvinnorna och 

därmed skapat stödjande miljöer för barnfamiljerna på Hjorthöjden.  

I Folkhälsorådet den 5/3 2014 beslutades att möjligheter till fortsatta insatser skulle 

undersökas. 

Folkhälsorådet har nu funnit en ny samarbetspartner i Ronnebyhus som är beredda 

att ta rollen som projektägare samt anställa en projektarbetare på 20 % för att 

framgångsrika arbetet skall fortsätta. Ronnebyhus ser även utvecklingsmöjligheter i 

projektet och diskussioner har förts kring att utöka från deras sida och även i 

framtiden satsa på fler områden som är i behov av liknande insatser, exempelvis 

Älgbacken. Folkhälsorådet, Landstinget och Ronnebyhus är även överrens om att 

en styrgrupp krävs vid fortsatt projekt, vilket kommer att skapas vid uppstart. 

    

Bedömning 

Utifrån uppföljningsrapporten är bedömningen att arbetet som bedrivs på 

Hjorthöjden är betydelsefullt ur såväl ett folkhälso- som integrationsperspektiv och 

bör fortsätta och utvecklas vidare. Även utvärderingen av projektet som genomförts 

av Linné universitetet visar positiv utveckling hos de boende i området. 

Folkhälsorådet är därmed överrens om att äska tilläggsanslag på 120 000 kronor för 

2014 för att möjligöra fortsätt stöd till folkhälsoinsatser på Hjorthöjden. Detta 

innebär att Landstinget bidrar med lika stor del i projektet samt att projektets 

styrgrupp aktualiseras och utökas med Ronneby kommuns integrationssamordnare.  

    

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen att bevilja medel om 

120 000 kronor från integrationskontot till Folkhälsorådet, för att möjligöra fortsätt 

stöd till folkhälsoinsatser på Hjorthöjden under 2014.  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Tommy 

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall på förslag om 60 000 kr i 

tilläggsanslag gällande folkhälsoinsatser på Hjorthöjden. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar tilläggsanslag på 60 000 kr till 

folkhälsoinsatser på Hjorthöjden. 

 ________________ 

Exp: 
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§ 205 Dnr 2014-000184 805 

Ansökan om bidrag för genomförande av läger för barn från 
Ronneby under tiden 30 juni - 4 juli 2014 

 

Folkhälsosamordnare Jenny Andersson lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

IOGT-NTO Juniorverksamhet i Ronneby i samarbete med Blekinge läns 

Nykterhetsförbund ansöker om 40 000 kronor i bidrag för genomförandet av lägret 

som traditionsenligt arrangeras för barn i Ronneby på Aspans kurs- och lägergård.  

 

Målet med lägerverksamheten är att: 

 

barn i årskurserna 4-6 skall få en positiv sommarupplevelse i ”kollomiljö” på 

Aspan.  

informera om riskerna med alkohol och droger 

arbeta med samarbetsövningar för att förhindra mobbing    

Bedömning 

Sedan 1969 har lägret genomförts på Aspans kurs- och lägergård och tusentals barn 

har haft möjligheten att tillbringa en vecka med bad och sol ute på Aspan. Det är i 

dessa tider av stor vikt att genomföra lägerverksamheten. Under 2013 deltog 36 

barn i olika åldrar och representationen var sprid gällande olika samhällsgrupper.  

 

Ronneby kommun har Barn och ungdomars uppväxtvillkor som ett prioriterat 

målområde och arbetar efter ge alla barn möjligheten att växa upp under så goda 

omständigheter som möjligt. Ronneby kommun verkar även för att barn ska 

skyddas mot tobak, narkotika, dopingmedel och alkohol.  

 

Ronneby kommun beviljade 2013 bidrag om 35 000 kronor till lägerverksamheten. 

 

Bedömningen är att Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 40 000 kronor från 

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att IOGT-NTO 

Juniorverksamhet i Ronneby sänder en utvärdering till Kommunstyrelsen under 

hösten 2014      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 

40 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret 
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att IOGT-NTO Juniorverksamhet i Ronneby sänder en utvärdering omfattande 

lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet under hösten 2014    

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beviljar bidrag om 40 000 kronor från Kommunstyrelsens konto 

för oförutsedda utgifter, med villkoret att IOGT-NTO Juniorverksamhet i Ronneby 

sänder en utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet 

under hösten 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar delegera beslutet till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar bidrag om 40 000 kronor från 

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att IOGT-NTO 

Juniorverksamhet i Ronneby sänder en utvärdering omfattande lägrets verksamhet 

samt det ekonomiska utfallet under hösten 2014. 

________________ 

Exp: 

Jenny Andersson 

Ekonomienheten 
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§ 206 Dnr 2014-000260 002 

Anhållan om tilläggsanslag för inrättande av 
mottagningsenhet och integration av nyanlända familjer 
med barn 1-19 år.  

 

Utbildningsnämnden § 69/2014 

Sammanfattning  

Kvalitetssamordnare Annika Forss inledde med att ge historiken och bakgrunden 

till uppdraget. Vidare berörde Forss genomförda inspektioner vid två tillfällen, år 

2007 och år 2013, av Skolinspektionen. Fd utvecklingsledare Ingrid Hanssons 

utredning om betygsresultaten lyftes fram och kommenterades. 

 

Av de brister som påtalats, krävs en förbättring av mottagandet som nu är 

bristfälligt. Betr modersmålsundervisning uppges lagliga brister att tillmötesgå 

nyanlända. Det finns ett större behov av modersmålsundervisning än vad som kan 

erbjudas idag. 

 

Vissa framgångsfaktorer finns i mottagandet, men helhetsgrepp är viktigt samt att 

samverkan hittas för att nå goda skolresultat. 

 

På förvaltningschefens uppdrag har tf rektor Emilia Jirle och kvalitetssamordnare 

Annika Forss framtagit utredning kring organisation för nyanlända och i 

densamma skissat bakgrund och förslag till bättre mottagande för nyanlända 

familjer med barn. 

 

Tf rektor Emilia Jirle redogjorde för utredning kring integrationen av nyanlända 

som förslag till mottagningsenhet. Syftet med en mottagningsenhet är bl a; 

 

likvärdig introduktion 

effektiviserat mottagande 

kartläggning och bättre förutsättningar 

skarpa bättre integration 

modersmålsundervisning till alla elever som önskar 

studiehandledning till samtliga elever med behov 

skapa en handlingsplan 

 

Vidare redogjorde Jirle för målgrupperna, vad som händer på mottagningsenheten 

under de fem veckorna introduktionen pågår, överlämningen till förskolan/skolan, 

och samarbetsmöjligheter inom Utbildningsförvaltningen. 

 

Kvalitetssamordnare Annika Forss uppger att förfrågningar har inkommit från 
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andra förvaltningar om presentation av förslaget om en mottagningsenhet. 

Samarbetsmöjligheter utanför Utbildningsförvaltningen ses som ett andra steg. 

 

En tänkt placering av mottagningsenheten är Soft Center, med tanke på närheten 

till Vuxenutbildningen SPI. 

I förslag på organisation vid mottagningsenheten föreslås en samordnande chef, 

tre lärartjänster och en socionom. 

Kostnadskalkyl för ev inrättande av mottagningsenhet kommenterades. Om 

resurser ej tillförs under 2014-2015 kan mottagningsenheten inte öppnas (se 

särskild bilaga). 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom begäran om tilläggsanslag/ 

äskande av 1,9 Mkr och hemställer hos Kommunfullmäktige om att 

medel tillskjuts för inrättande av en mottagningsenhet för nyanlända 

familjer med barn 1-19 år i Ronneby Kommun. 

 

Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag  

Sammanfattning  

Enheten för Arbetsmarknad och integration har fått möjlighet kommentera det initiativ som 

skolan tagit för att inrätta en mottagningsenhet för nyanlända familjer.  

Vi ställer oss bakom förslaget och anser att en sådan enhet är behövlig för att ge de 

nyanlända en så bra start som möjligt.    

 

Bedömning 

Vi anser dock att finansieringen behöver klargöras mer i detalj innan beslut kan tas.  

Detta beroende på det finns två olika typer av ersättningar dels när det gäller asylsökande 

och dels när de gäller de som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Detta i sin tur 

innebär att det kan bli svårigheter att uppskatta de intäkter som kan kopplas till 

målgrupperna    

 

Förslag till beslut 

Att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen  

att ställa sig positiv till inrättandet av mottagningsenhet av nyanlända familjer med barn 1-

19 år 

 

att finansieringen av ovan nämnd mottagningsenhet bör utredas innan beslut kan tas    
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S) samt ersättare Peter 

Bowin (V). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för utredning av 

finansieringen av förslaget. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist 

Roland Edvinsson 
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§ 207 Dnr 2014-000261 002 

Anhållan om att Utbildningsnämnden få teckna hyresavtal 
med Fortifikationsverket, Blekingebostäder AB och Soft 
Center AB 

Utbildningsnämnden § 66/2014 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till tecknande av 

hyresavtal. I förslagsskrivelsen anger förvaltningschefen följande; 

"Tre hyresavtal, utanför Utbildningsnämndens delegation, måste tecknas snarast 

möjligt: 

A. Avtal med Fortifikationsverket gällande lokaler för flygtekniskt program 

på Garnison Ronneby. Avtalstiden blir i första hand tre år. 

 

B. Avtal med Blekinge bostäder AB, gällande lokaler för elevinternat, 

flygtekniskt program, med avtalstid tre år. Vi uppskattar behovet av 

internatboende till ca 10 elever per årskurs. 

 

C. Avtal med Soft Center AB, gällande lokaler för SFI-undervisning. Vi har 

haft utbildningsverksamhet i lokalerna under 2013-2014. Pga mängden 

studerande, ser jag ingen möjlighet att vi i nuläget kan flytta 

verksamheten till Gymnasieskolan Knut Hahn, vilket är vår långsiktiga 

ambition. Avtalet föreslås förlängas ett år i taget. 

Kostnaderna tas inom given budgetram. " 

    

Utbildningsnämndens beslut 

• Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att, utanför 

Utbildningsnämndens delegation, få teckna hyresavtal med 

Fortifikationsverket, Blekingebostäder AB och Soft Center AB. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger 

Gardell (FP), Malin Norfall (S) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna 

avtalstecknande för ovanstående avtal. 

________________ 
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§ 208 Dnr 2014-000259 002 

Principbeslut i frågan att inte medge kommunala bidrag för 
studier i utlandet. 

 

Utbildningsnämnden § 68/2014 

 

Sammanfattning  

Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde inledningsvis för bakgrund 

ochhistorik i ärendet. 

 

Bitr förvaltningschef lnger Hjort redogjorde för förslag till principbeslut 

avseendeskolgång i utlandet. I förslaget redogörs för den rättsliga regleringen. Den 

svenska skollagen reglerar frågan genom att avgränsa rätten till studier och därmed 

ersättningsanspråk till Sverige. 

 

• Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikten gäller dock inte barn 

som varaktigt vistas utomlands. 

 

• Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas ledighet eller 

fullgöra skolplikten på annat sätt. 

 

• Kommunen har ingen skyldighet att finansiera utbildning utomlands. 

 

Skolverkets anvisningar betr villkor för behöriga elever i svensk utbildning i 

utlandet förevisades nämndsledamötema. Vidare gavs ex från Lidingö kommun 

kring skolpeng för gymnasiestudier vid svenska utlandsskolor. 

Utbildningsförvaltningens uppfattning i frågan är att kommunen inte ska bevilja 

bidrag till studier utomlands med hänvisning till tre skäl som redovisas i förslags 

yttrandet. 

 

1. Det kommunala uppdraget är begränsat enl. Skollagen., dvs. vi saknar 

skyldighet att bevilja bidrag. 

 

2. Principen om avgiftsfrihet inom utbildningsverksarnhetema rimmar inte 

med elevavgifter för skolgång i utlandsskolor. 

 

3. De ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka. 
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Frågan kan anses vara av principiell betydelse och därför föreslås att 

Utbildningsnämnden begär att Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.    

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till Kommunfullmäktige 

och hemställer om att Kommunfullmäktige fattar principbeslut i 

frågan att inte medge kommunala bidrag för studier i utlandet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) samt 

Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att inga kommunala bidrag 

för studier i utlandet medges. 

________________ 
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§ 209 Dnr 2014-000258 002 

Hyresavtal Sörbycenter. 

 

Äldrenämnden § 74/2014 

Chef för äldreförvaltningen Torill Skaar Magnusson föredrar. 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har sedan januari 2013 medarbetare inom den 

kommunala hälso- och sjukvården på Sörbycenter. I samband med 

inflyttning gick bolaget som då ägde Sörbycenter i konkurs och därför 

tecknades endast ett kortsiktigt hyresavtal i väntan på ny ägare. Nu är 

ägarbyte för Sörbycenter klart och det innebär att ett nytt hyresavtal kan 

tecknas på lång sikt.    

 

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar att föreslå för Kommunfullmäktige att teckna 

hyresavtal enligt förslag i bilaga 1. Hyresavtalet undertecknas av 

ordföranden och förvaltníngschefen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Malin 

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP) och tjänstgörande ersättare 

Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Roger Gardell (FP) yrkar återremiss och på upprättande av en tre- (3) årig intervall 

upprättas i hyresavtalen, med niomånaders uppsägning, (annars ytterligare 3 år.) 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet och uppmanar 

förvaltningen att avtalet upprättas i treårsintervaller samt att nio månaders 

uppsägning ska gälla, annars löper avtalet ytterligare tre år. ________________ 

Exp: 

Torill Skaar Magnusson 
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§ 210 Dnr 2014-000252 101 

Ansökan från Föreningen Norden om medfinansiering till 
projektet Nordiska Fruntimmersveckan 

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn föredrar. 

 

Sammanfattning  

Föreningen Norden har inkommit med en ansökan till Ronneby kommun om att 

medfinansiera projektet Nordiska Fruntimmersveckan. Föreningen ämnar lämna in 

en ansökan till Region Blekinge om regionala tillväxtmedel för ett evenemang 19-

20 juli och där till samverkansmöten för evenemangets fortsatta utveckling.    

 

Bedömning 

Föreningen Norden har en långsiktig ambition att skapa ett större kulturevenemang 

med fokus på "drottning Margaretas livsgärningar". Föreningen har tidigare 

inkommit med ett förslag på ett större treårigt projekt men fick då i uppdrag av 

kommunen att återkomma med ett förslag på hur evenemanget skulle kunna startas 

i mindre skala att bygga vidare ifrån.  

 

Föreningen Norden ämnar att 19-20 juli 2014 hålla ett mindre kulturevenemang 

samt samverkansträffar med relevanta aktörer från kommun, näringsliv och 

föreningsliv för att ta fram en gemensam planering för Nordiska 

Fruntimmersveckans fortsatta utveckling. Ett nära samarbete sker idag mellan 

Föreningen Norden, Centrumföreningen samt Svenska Kyrkan och det finns en 

ambition att både förstora och förstärka samarbetet.  

 

På längre sikt har Föreningen Norden en vision att utveckla Nordiska 

Fruntimmersveckan till ett stort kulturevenemang i Ronneby med omnejd som skall 

bidra till både utvecklingen av besöksnäringen, ge ökat antal besöksnätter samt 

göra Ronneby och Blekinge till ett attraktivt besöksmål. Ambitionerna 

överensstämmer med av Kommunfullmäktige fastställda mål att utveckla Ronneby 

till ett regionalt kulturcentrum och att attrahera kulturturism.  

 

En ansökan för detta arbete kommer att lämnas in till Region Blekinge. Föreningen 

önskar att Ronneby kommun stöttar evenemanget och projektet med 20 000 SEK i 

kontanta medel samt att personal från kommunen lägger tid i projektet efter det 

underlag som presenterats samt underteckna en avsiktsförklaring. Respektive chef 
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tar ställning till personalens deltagande i projektet. Kostnaden föreslås belasta 

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen: 

 

Medfinansiera projektet Nordiska Fruntimmersveckan med 20 000 SEK från 

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel 

Underteckna en avsiktsförklaring om deltagande i projektet.     

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar delegera beslut i ärendet i Kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Malin 

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP) och ersättare Peter Bowin 

(V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall villkorat med att region Blekinge 

beviljar sökt bidrag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja 20 000 kr i medfinansiering till 

projektet Nordiska fruntimmersveckan med villkoret att Region Blekinge beviljar 

sökt bidrag.  

Medel tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel. 

________________ 

Exp:  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(57) 
2014-06-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Johan Sandevärn 

Ekonomienheten 
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§ 211 Dnr 2014-000022 101 

Kurser och konferenser 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar inkomna inbjudningar till handlingarna 

utan beaktande. 

________________ 
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§ 212 Dnr 2014-000021 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Boende på Övre Brunnsvägen, dagens ros angående den fula byggnaden Statoilmacken 

Leader Blekinge, redovisning grupparbete vid samverkansmöte 15 maj 

Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till övertäckning av fornlämning på fastigheten 

Johannishus 1:2 

Länsstyrelsen, beslut om tillstånd att sätta Utbildningsnämnden fast fiskeredskap på 

allmänt vatten utanför Åryd 

Länsstyrelsen, beslut om imålning av hällristningar i Karlskrona och Ronneby kommuner 

Länsstyrelsen Skåne, Södra Interiör ansökan om befintlig och utökad verksamhet – 

träbearbetning på fastigheten Huven 1 

Migrationsverket, öppnar fler boende för asylsökande 

Region Blekinge, bokslut 2013 för Blekingetrafiken AB 

Ronneby OK, Karlsnäs 3:2 – anläggning av motorbana 

Sveriges Kommuner och Landsting, kommunernas konsumentvägledning nödvändig för ett 

bra konsumentstöd 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:22-23 

 

Protokollsutdrag 

 

Utbildningsnämnden §§ 63,65/2014 

Äldrenämnden §§ 66,68/2014    

________________ 
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§ 213 Dnr 2014-000289 107 

Ägaruppdrag till AB Ronnebyhus angående etablering av 
hyreslägenheter i Kilenområdet 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har för avsikt att skapa en attraktiv boendemiljö på området 

Kilen omfattande 200 – 300 lägenheter i blandade upplåtelseformer. Området som 

avgränsas av järnvägsstation och Ronnebyån ligger centralt i Ronneby centrum 

mellan Brunnsparksområdet och stadsparken varför det är av största vikt att 

åstadkomma en miljö som på ett attraktivt sätt binder ihop dessa två områden. 

 

Då det är angeläget att skapa nya attraktiva bostadsområden i centrala Ronneby är 

det av största vikt att en exploatering av Kilenområdet påbörjas snarast. Av denna 

anledning ges därför AB Ronnebyhus i uppdrag att snarast påbörja planering för 

byggande av 50 – 100 hyreslägenheter med målet att dessa ska vara 

inflyttningsklara under år 2016. Husen ska vara placerade i den norra delen av 

området och planeras och byggas efter höga miljömässiga krav inspirerade av 

Cradle to Cradle men samtidigt med beaktande av att hyresnivåerna ska kunna 

betraktas som skäliga i ett Ronnebyperspektiv. 

 

I uppdraget ingår också att idéskisser på hur husen ska vara utformade samt hur 

kvartersmarken disponeras ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 

senast under första kvartalet 2015. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Malin 

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin 

(V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ovanstående ägardirektiv ges till AB 

Ronnebyhus. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Arbetsutskottets bifaller detsamma. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ägardirektiv till AB 

Ronnebyhus enligt ovan. 

________________ 
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§ 214 Dnr 2014-000010 101 

Information om området kring Kockumhallen 

Förvaltningschef Magnus Graad och arkitekt Zijad Bico informerar om och 

redovisar skisser på hur utemiljön runt Kockumhallen skulle kunna utformas. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (FP), Kenneth 

Michaelsson (C), Anna Carlbrant (RP), Tommy Andersson (S) samt tjänstgörande 

ersättare Pater Bowin (V). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

 


