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§ 333 Dnr 2019-000017 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 334 Dnr 2019-000018 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga medborgarförslag 

lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(74) 
2019-11-28  

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 335 Dnr 2019-000676 4239 

Fråga från Amani El-Ali Mazloum (S) ställd till Kenneth 
Michaelsson(C) angående plastmuggar 

Amani El-Ali Mazloum (S) ställer följande fråga till Kenneth Michaelsson 

(C): 

Sammanfattning  

Varför använder vi fortfarande plastmuggar för att dricka vatten i på möten, 

sammanträden och andra sammanhang i kommunhuset? (Bl.a. här på 

Kommunfullmäktige.)  

 

 

När ska plastmuggarna tas bort helt och bytas ut mot pappmuggar?  

(Pappmuggar har vi redan idag till kaffet.) 

 

Kenneth Michaelsson (C) svarar att detta åtgärdats sen frågan lämnades in. 

Kommunfullmäktige kommer framöver serveras vatten i pappmuggar. Vad 

gäller frågan ur ett koncernövergripande perspektiv svarar Michaelsson att 

detta arbetas med. Tillexempel arbetar kanslienheten genom upphandling 

med aktuell fråga och resultat bör ses redan i kommande upphandlingar.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Amani El-Ali Mazloum (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 336 Dnr 2019-000606 821 

Besvarande av interpellation från Roger Gardell (L) 
ställd till ordförande i teknik-fritid- och kulturnämnden 
Anders Bromée (M)  gällande kommunens anläggning 
Brunnsvallen 

Roger Gardell (L) ställde vid mötet 2019-10-31 en interpellation till 

ordförande i teknik-fritid- och kulturnämnden, Anders Bromée (M), 

avseende användningen av Brunnsvallen:  

Sammanfattning  

Ronneby kommun har en fantastiskt fin central belägen idrottsplats med två 

gräsplaner, en konstgräsplan, löparbanor och nu även mycket fina 

omklädningsrum som nyligen har byggts där. Utöver detta finns en mindre 

gräsyta i södra delen bredvid trappan där spontanidrott får förekomma. 

Denna anläggning fogas av skolor och föreningar som hyr in sig för att 

kunna utöva sin verksamhet vilket i största mån är fotboll och friidrott. 

Under de senaste åren har verksamheterna störts av att andra personer har 

tagit delar av de av föreningen hyrda planerna i bruk och på så sätt stört för 

de ledare som oftast lägger sin tid ideellt. Många gånger får föreningsledare 

avbryta träningar för att hysa bort andra personer som inte har där att göra. 

Denna anläggning är mig veterligen ingen spontanidrottsplats utan man 

behöver hyra ytorna man ska använda för sin verksamhet. När ingen 

verksamhet pågår om tex kvällar eller helger så ska anläggningen vara låst. 

Det finns staket uppsatt runt hela anläggningen. Tyvärr har vi alla fått 

uppleva den skadegörelse som sker. Det är sönderklippt staket, sönderskurna 

fotbollsnät, klotter, försök till inbrott/inbrott i kiosker och annan 

skadegörelse. Det finns ingen stationerad vaktmästare på anläggningen utan 

den som är i tjänst har som uppgift att ha tillsyn då och då. Men samtidigt 

kan det ju inte vara en vaktmästares arbetsuppgift att hålla koll på obehöriga 

personer. 

Just konstgräsplanen används väldigt mycket utav personer utanför 

föreningsverksamheten och det innebär bland annat att driften av konstgräset 

bör öka, genom att slitaget är högre och påfyllnad av granulat behöver göras 

oftare. 

- Är ordf. i TFK beredd att utreda och säkerställa Brunnsvallen genom 

kameraövervakning eller t.ex. väktare som har befogenhet att avhysa 

personer som befinner sig på anläggningen när den är stängd? 
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- Har ordf. i TFK koll på hur mycket driften ökar då anläggningen 

används av andra förutom föreningar som bokat? 

- Är ordf. i TFK beredd att utrusta våra vaktmästare med 

överfallslarm? 

 

Anders Bromée (M) lämnar följande svar på interpellationen: 

Roger Gardell (L) anför i sin skrivelse att verksamheterna på Brunnsvallen 

har använts av andra personer än de som bokat anläggningen och då stört 

den bokade verksamheten. Gardell nämnder anläggningen i allmänhet och 

konstgräsplanen i synnerhet och hänvisar också till uppkommen 

skadegörelse, försök till inbrott mm som medfört merkostnader för ägaren 

till anläggningen dvs Ronneby kommun.  

Med anledning av ovan ställer Gardell 3 frågor som han önskar svar på av 

undertecknad i egenskap av ordförande i teknik-fritid- och kulturnämnden.  

1. Är ordförande i teknik-fritid- och kulturnämnden beredd att utreda 

och säkerställa Brunnsvallen genom kameraövervakning eller t ex 

väktare som har befogenhet att avhysa personer som befinner sig på 

anläggningen när den är stängd? 

Denna fråga är nog tyvärr större än bara kring Brunnsvallen och dess 

konstgräsplan. Det förekommer skadegörelse och olaga intrång på 

många av Ronneby kommuns egendomar och frågan om övervakning 

genom kamera eller väktares närvaro får nog hänskjutas i ett högre 

organ än teknik-fritid- och kulturnämnden.  

Olaga intrång, skadegörelse och dylikt är ett brott och kan/skall 

polisanmälas vare sig det är ett pågående eller ett i efterhand 

konstaterats. Detta gäller både anställd personal som ideella ledare. 

Vidare finns det skyltning som hänvisar till andra ytor för just 

spontanidrott men dessa kan säkert bli tydligare vilket kommer att ses 

över. Det är också numera så att ingen belysning är tänd på 

anläggningen efter 22:15 och den kan endast tändas med tagg. 

Det direkta svaret med hänvisning till ovan, är att frågan vad gäller 

skadegörelse och olaga intrång på Ronneby kommuns anläggningar 

är ett problem som ansvariga genom åren noterat och lösningar 

utretts löpande och kommer att göras så även i framtiden. Vad gäller 

frågan om kameraövervakning och väktare och dess möjlighet att 

stoppa olagliga verksamheter så måste som sagt  denna diskuteras i 

ett helhetsperspektiv och kan nog inte avgöras i teknik-fritid- och 

kulturnämnden.  
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2. Har ordförande i teknik-fritid- och kulturnämnden koll på hur mycket 

driften ökar då anläggningen används av andra förutom föreningar 

som bokat? 

Helt klart att driftkostnaderna ökar pga otillåten användning av 

anläggningen och då inte minst från skadegörelse som drabbar 

densamma. Det finns dock ingen beräkning på vad det ökade slitaget 

påverkar kostnaden för denna anläggning. 

3. Är ordförande i teknik- fritid- och kulturnämnden beredd att utrusta 

våra vaktmästare med överfallslarm? 

Ingen av de vaktmästare eller övrig personal i teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen är utrustade med överfallslarm då deras 

arbetsuppgifter är att sköta och vårda Ronneby kommuns 

anläggningar. Om någon anställd upptäcker ett pågående eller 

genomfört brott kan/skall detta snarast polisanmälas och ingen har 

någon skyldighet att själva ingripa vid ett pågående brott. Känner sig 

någon hotad eller upplever skaderisk på sitt arbete så är detta en 

arbetsmiljöfråga som skall behandlas i särskild ordning för detta 

varefter lämpliga åtgärder får vidtagas. Någon sådan anmälan har 

mig veterligen inte inkommit.  

Svaret är således att det för närvarande inte är aktuellt att utrusta vare 

sig vaktmästarna på Brunnsvallen eller någon annan anställd i teknik-

fritid- och kulturförvaltningen med överfallslarm.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M), Roger Gardell (L), Tommy Andersson 

(S) och Willy Persson (KD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationen och svaret till protokollet. 

________________ 
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§ 337 Dnr 2019-000621 101 

Besvarande av interpellation från Peter Bowin (V) ställd 
till socialnämndens ordförande Therese Åberg (M) med 
anledning av stora skillnader på tobaksavgifter 

Peter Bowin (V) ställde vid mötet 2019-10-31 en interpellation till Therese 

Åberg (M) avseende kommunens tobaksavgifter: 

Sammanfattning  

Det är skillnad på tobaksavgifterna i Sverige. Ronneby har utmärkt sig med 

den högsta prövningsavgiften. Beror det på en felaktig beräkning och är det i 

så fall inte läge att ompröva storleken på avgiften? 

 

Therese Åberg (M) lämnar följande svar: 

I beräkningen av taxa för tobakstillståndet har förvaltningen utgått ifrån att 

uppnå en kostnadsneutral handläggning. D.v.s. att kommunen varken ska 

tjäna pengar eller finansiera handläggningen med skattemedel. Dialog fördes 

även med grannkommun och när den kontakten togs så var taxan rätt lik 

varandra. Men nu i efterhand med erfarenhet av handläggningen och just att 

vi har den högsta engångsavgiften för näringsidkare så kommer jag på 

nämnden den 26/11 att ge förvaltningen i uppdrag att presentera förslag på 

ny reviderad taxa.  

 

Något som man inte heller får glömma är den årliga avgiften för tillsyn som 

även den skiljer sig åt mellan kommunerna. Ronneby kommun har idag en 

taxa på 865kr/tim och ett tillsynstillfälle beräknas ta runt 2-4 timmar, vilket 

är lägre än många andra kommuner.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationen och svaret till protokollet.  

________________ 
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§ 338 Dnr 2019-000013 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några 

interpellationer till dagens sammanträde.  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 339 Dnr 2019-000671 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Tony 
Holgersson (SD) 

 

Sammanfattning  

Tony Holgersson (SD) anhåller i en skrivelse om entledigande från 

uppdraget som ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden.       

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Tony Holgersson (SD) från uppdraget 

ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden.  

Frågan om fyllnadsval bordläggs till sammanträdet i december.  

________________ 

Exp: 

Tony Holgersson  
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§ 340 Dnr 2019-000653 041 

Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2020-
2021, plan 2022-2023 och skattesats 2020 för Ronneby 
kommun 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) informerar om att ärendet budget 2020-

2021, plan 2022-2023 och skattesats 2020 för Ronneby kommun föregås av 

en allmänpolitiskdebatt.       

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), 

Lova Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (KD), Malin 

Månsson (S), Anders Lund (M), Stefan Österhof (S), Ola Robertsson (S), 

Thomas Svensson (S), Åsa Evaldsson (M), Amani El-Ali Mazloum (S) och 

Annette Rydell (S).  
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§ 341 Dnr 2019-000494 041 

Budget 2020-2021 plan 2022-2023 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen överlämnar förslag till budget 2020-2021 plan 2022-2023 

till kommunfullmäktige för beslut.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att:  

 Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2020 ska 

vara 0,40 %, d.v.s. oförändrat från år 2019. 

 Internräntan ska vara 1,50 % för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 

2019. 

 Att flytta budgetanslag för verksamheterna C840 vaktmästeri, C842 

kontorsmaterialförråd och C847 central budgång från 

KS/kommunledningsförvaltningen till Teknik Fritid och 

Kulturnämnden. 

 Från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 9 560 tkr år 2020 

till de centrala kontona (finansieringskonton) i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag. 

 Fastställa strategiska målområden för budget 2020 samt strategiska 

målområden 2021-2022 i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 Fastställa drift- och investeringsbudget 2020-2021 plan 2022-2023 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 Godkänna en utökad låneram till totalt 32 mkr för 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, givet att kommunfullmäktige i 

Karlskrona fattar samma beslut. Den ökade kapitalkostnaden ska 

inrymmas inom medlemsavgiften. Kommundirektören får i uppdrag 

att i samråd med Karlskrona återkomma till Kommunfullmäktige 

med förslag till uppdaterad förbundsordningen. 

 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2020 med 

totalt 150 mkr. 

 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning under år 2020.      
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Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29 

Kommunstyrelsen antar alliansens förslag till budget 2020-2021 och plan 

2022-2023  som sitt eget samt föreslår kommunfullmäktige att: 

 Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2020 

ska vara 0,40 %, d.v.s. oförändrat från år 2019. 

 Internräntan ska vara 1,50 % för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 

2019. 

 Att flytta budgetanslag för verksamheterna C840 vaktmästeri, 

C842 kontorsmaterialförråd och C847 central budgång från 

KS/kommunledningsförvaltningen till Teknik Fritid och 

Kulturnämnden. 

 Från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 9 560 tkr år 

2020 till de centrala kontona (finansieringskonton) i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag. 

 Fastställa strategiska målområden för budget 2020 samt 

strategiska målområden 2021-2022 i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 Fastställa drift- och investeringsbudget 2020-2021 plan 2022-2023 

i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 Godkänna en utökad låneram till totalt 32 mkr för 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, givet att kommunfullmäktige i 

Karlskrona fattar samma beslut. Den ökade kapitalkostnaden ska 

inrymmas inom medlemsavgiften. Kommundirektören får i 

uppdrag att i samråd med Karlskrona återkomma till 

Kommunfullmäktige med förslag till uppdaterad 

förbundsordningen. 

 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2020 

med totalt 150 mkr. 

 Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning under år 2020. 
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Deltar i debatten 

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

Pettersson (S), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), 

Lova Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (KD), Malin 

Månsson (S), Anders Lund (M), Stefan Österhof (S), Ola Robertsson (S), 

Thomas Svensson (S), Åsa Evaldsson (M), Amani El-Ali Mazloum (S) och 

Annette Rydell (S).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 

2020-2021 och plan 2022-2023 med följande förändringar: 

1)  

Avser målkapitlet enligt kommunstyrelsens budgetförslag sida 8 (sida 6 

i Alliansens material).  

 

Indikatorn nedan inom området En bra socialtjänst stryks. 
 
Indikator  Källa  Utfall 2018  Målvärde 

2020  

Uppföljning  

Kvalitén inom 

LSS grupp- 

och 

serviceboende

n  

KKIK  94 %  95 %*  År  

 

Indikatorn mäts inte längre. 

2)  

Avser målkapitlet enligt Kommunstyrelsens budgetförslag sida 11 (sida 

8 i Alliansens material). 

Befintlig text: 

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge 

Kommundirektören följande uppdrag för 2020. Kommundirektören 

utser ansvariga i kommun och bolag för åtgärd och uppföljning. 

Klardatum för respektive uppdrag anges efter varje uppdrag. Uppdragen 

ska hanteras i av uppdragen berörda nämnder. 

Befintlig text ersätts med följande: 

Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge 

Kommundirektören följande uppdrag för 2020. Kommundirektören 

utser, i samråd med förvaltningschefer och bolagens VD, ansvariga i 

kommun och bolag för åtgärd och uppföljning. Klardatum för respektive 

uppdrag anges efter varje uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av 
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uppdragen berörda nämnder och styrelser. De uppdrag som ska hanteras 

i bolagen ges som ägardirektiv till berörda bolag. 

3)  

Avser not 1 till resultaträkningen enligt Kommunstyrelsens 

budgetförslag sida 25 (sida 1 centrala konton under avsnittet reserver i 

Alliansens budgetmaterial). 

På centrala konton finns reserverat 7,5 mkr för volymökningar förskola -

språkstödjare -förskollärare och barnskötare år 2020. Dessa reserverade 

medel föreslås omfördelas från centralt konto till Utbildningsnämndens 

budgetram för år 2020. 

Följdändringar kommer att behöva göras på sida 23, 27, 28 och 32 i det 

sammanställda budgetdokumntet. 

 

Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (KD), Anders 

Lund (M) och Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) 

yrkande.  

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets 

och Vänsterpartiets förslag till budget 2020-2021 och plan 2022-2023 med 

följande förändring: 

1). Indikatorn nedan inom området En bra socialtjänst stryks. 
 
Indikator  Källa  Utfall 2018  Målvärde 

2020  

Uppföljning  

Kvalitén inom 

LSS grupp- 

och 

serviceboende

n  

KKIK  94 %  95 %*  År  

 

Indikatorn mäts inte längre. 

 

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

(S), Ola Robertsson (S), Amani El-Ali Mazloum (S) och Annette Rydell (S) 

yrkar bifall till Magnus Petterssons (S) yrkande.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 

budget 2020-2021 och plan 2022-2023.  
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Sune Håkansson (RP) yrkar på följande tillägg till Alliansens budgetförslag: 

1). Sänkt stöd till partier, plus arvoden till politiker med 1,5 miljoner 

kronor. Kommunstyrelsen utarbetar förslag inför december 

sammanträdet. 

2). Äldrenämnden tillförs 10 miljoner kronor i anslag. 

3). Utbildningsnämnden tillförs 10 miljoner kronor i anslag.        

 

Beslutsgång  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) låter meddela att han uppfattat fyra 

förslag till budget 2020-2021, plan 2022-2023: 

1) Kommunstyrelsens förslag med föreslagna förändringar av Roger 

Fredriksson (M). 

2) Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets förslag till 

budget 2020-2021, plan 2022-2023 med föreslagna förändringar av 

Magnus Pettersson (S). 

3) Sverigedemokraternas förslag till budget 2020-2021, plan 2022-2023. 

4) Sune Håkanssons (RP) förslag som ordförande tolkar utgår från 

kommunstyrelsens förslag till ramar och dispositioner med följande 

förändringar: 

- Sänkt stöd till partier, plus arvoden till politiker med 1,5 

miljoner kronor. Kommunstyrelsen utarbetar förslag inför 

december sammanträdet. 

- Äldrenämnden tillförs 10 miljoner kronor i anslag. 

- Utbildningsnämnden tillförs 10 miljoner kronor i anslag. 

 

Sune Håkansson (RP) begär en ordningsfråga och menar att hans yrkande 

inte ska uppfattas som ett eget budgetförslag, utan som ett tilläggsförslag till 

kommunstyrelsens.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om Sune 

Håkanssons (RP) yrkande ska behandlas som ett eget budgetförslag eller 

tilläggsförslag till kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att yrkande ska behandlas som ett eget 

budgetförslag.  

Sune Håkansson (RP) reserverar sig till förmån för att hans yrkanden ska 

behandlas som ett tilläggsförslag till kommunstyrelsen förslag.       
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Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition kommunstyrelsens, 

de Rödgrönas (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet), 

Sverigedemokraternas och Sune Håkanssons (RP) förslag till budget 2020-

2021, plan 2022-2023 och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs.  

 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kontraproposition på de 

Rödgrönas, Sverigedemokraternas och Sune Håkanssons (RP) förslag till 

budget 2020-2021, plan 2022-2023 och finner att kommunfullmäktige utser 

de Rödgrönas förslag som motförslag till kommunstyrelsens.  

 

Omröstningsresultat  

Den omröstning som begärts under propositionsordning två ska nu 

verkställas och följande beslutsgång fastställs: 

De som öskar bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 2020-2021, plan 

2022-2023 röstar ja. 

De som önskar bifall de Rödgrönas förslag till budget 2020-2021, plan 2022-

2023 röstar nej.  

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga B till detta protokoll, avges 

tjugonio (29) ja-röster, arton (18) nej-röster, en (1) avstår och en (1) är 

frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till budget 2020-2021, plan 2022-2023.       

 

Propositionsordning 4 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger 

Fredrikssons (M) ändringsyrkande ett (1) avseende kommunstyrelsens 

förslag till budget 2020-2021, plan 2022-2023 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

Propositionsordning 5 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger 

Fredrikssons (M) ändringsyrkande två (2) avseende kommunstyrelsens 
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förslag till budget 2020-2021, plan 2022-2023 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 6 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger 

Fredrikssons (M) ändringsyrkande tre (3) avseende kommunstyrelsens 

förslag till budget 2020-2021, plan 2022-2023 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2020 ska 

vara 0,40 %, d.v.s. oförändrat från år 2019. 

2. Internräntan ska vara 1,50 % för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 

2019. 

3. Att flytta budgetanslag för verksamheterna C840 vaktmästeri, C842 

kontorsmaterialförråd och C847 central budgång från 

KS/kommunledningsförvaltningen till Teknik Fritid och 

Kulturnämnden. 

4. Från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 9 560 tkr år 2020 

till de centrala kontona (finansieringskonton) i enlighet med 

kommunstyrelsens budgetförslag. 

5. Fastställa strategiska målområden för budget 2020 samt strategiska 

målområden 2021-2022 i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

med följande förändringar : 

-  Indikatorn kvalitén inom LSS grupp- och serviceboenden 

(kommunstyrelsens budgetförslag sida 8, sida 6 i alliansens 

material) stryks då den inte mäts längre.  

- Texten ”Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att 

ge Kommundirektören följande uppdrag för 2020. 

Kommundirektören utser ansvariga i kommun och bolag för 

åtgärd och uppföljning. Klardatum för respektive uppdrag anges 

efter varje uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen 

berörda nämnder” (sida 11 i kommunstyrelsens budgetförslag, 

sida 8 i alliansens material).  
 

ersätts med följande:  

 

”Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge 

Kommundirektören följande uppdrag för 2020. 

Kommundirektören utser, i samråd med förvaltningschefer och 

bolagens VD, ansvariga i kommun och bolag för åtgärd och 

uppföljning. Klardatum för respektive uppdrag anges efter varje 

uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen berörda 

nämnder och styrelser. De uppdrag som ska hanteras i bolagen 

ges som ägardirektiv till berörda bolag”. 
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6. Fastställa drift- och investeringsbudget 2020-2021 plan 2022-2023 i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag med följande förändring: 

- Avseende not 1 till resultaträkningen enligt Kommunstyrelsens 

budgetförslag sida 25 (sida 1 centrala konton under avsnittet 

reserver i Alliansens budgetmaterial).  
 
På centrala konton finns reserverat 7,5 mkr för volymökningar 

förskola -språkstödjare -förskollärare och barnskötare år 2020. 

Dessa reserverade medel omfördelas från centralt konto till 

Utbildningsnämndens budgetram för år 2020.  
 
Följdändringar görs på sida 23, 27, 28 och 32 i det sammanställda 

budgetdokumntet. 

 

7. Godkänna en utökad låneram till totalt 32 mkr för Räddningstjänsten 

Östra Blekinge, givet att kommunfullmäktige i Karlskrona fattar 

samma beslut. Den ökade kapitalkostnaden ska inrymmas inom 

medlemsavgiften. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med 

Karlskrona återkomma till Kommunfullmäktige med förslag till 

uppdaterad förbundsordningen. 

8. Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2020 med 

totalt 150 mkr. 

9. Kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2020. 

 

Budgeten i sin helhet biläggs protokollet genom bilaga 1. 

 

Reservationer 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

reserverar sig till förmån för eget förslag till budget 2020-2021, plan 2022-

2023. 

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 

Ekonomienheten 

AB Ronneby Industrifastigheter 

Ronnebyhus AB 
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Ronneby Miljö och Teknik AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(74) 
2019-11-28  

 

  
  

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 342 Dnr 2019-000495 041 

Skattesats år 2020 

 

Sammanfattning  

I enlighet med 11 kap 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före 

oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som 

ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 

Kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads 

utgång (11 kap 11 § kommunallagen).  

Bedömning 

Oförändrad skattesats föreslås. Det innebär att skattesatsen år 2020 blir 21,91 

kronor  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 

skattesatsen till 21,91 kronor för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-29 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 

21,91 kronor för år 2020, d.v.s. oförändrat från år 2019.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 21,91 kronor för år 2020, 

d.v.s. oförändrat från år 2019. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 343 Dnr 2019-000563 049 

Utökad investeringsram för fiberavdelningen 2019 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om utökad investeringsram från 44 

miljoner kronor till 60 miljoner kronor (en ökning med 16 miljoner kronor) 

för fiberavdelningen 2019.  

Bedömning 

Beslutad investeringsram för 2019 på 44 Mkr räcker inte till då planen för att 

bygga ut fibernätet till 100 % verkställs. För 2019 beräknas investeringarna 

av etapp 1 uppgå till ca 31 Mkr. I tidigare beslutad investeringsram fanns en 

post på 11 Mkr för ombyggnad och uppgradering av fibernätet till 

Ronnebyhus fastigheter, denna investering skjuts på framtiden och de 

beviljade investeringarna flyttas till att nå 100 % målet. investeringsbehovet 

för 2019 gällande de sista 10 % tör 2019 var 4 Mkr. Kvarstår gör då den 

önskade utökningen av investeringsramen för 2019 med 16 Mkr.  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökad 

investeringsram från 44 Mkr till 60 Mkr för Fiberavdelningen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökad 

investeringsram från 44 miljoner kronor till 60 miljoner kronor (en ökning 

med 16 miljoner kronor) för Ronneby Miljö & Teknik AB och 

fiberavdelningen 2019. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner en utökad investeringsram från 44 miljoner 

kronor till 60 miljoner kronor (en ökning med 16 miljoner kronor) för 

Ronneby Miljö & Teknik AB och fiberavdelningen 2019. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin (VD) 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Cecilia Mårtenson (Ekonomichef) 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Olof Lindqvist (Driftchef fiber)  

Ekonomienheten, Johan Sjögren (ekonomichef)  
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§ 344 Dnr 2019-000594 001 

Konsekvensanalys fiberutbyggnad 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB behandlade vid mötet 2019-09-19 § 9 ett 

ärende avseende konsekvensanalys fiberutbyggnad. I sitt beslut anhåller 

bolaget i första hand om ett aktieägartillskott om 137 miljoner kronor. I 

andra hand anhåller bolaget att ägaren (Ronneby kommun) ska äga 

utbyggnaden och nätet på landsbygden men att bolaget utför utbyggnaden, 

driften samt underhåll av nätet.  

 

Beslutet och analysen grundar sig på en utredning, på beställning av 

Ronneby Miljö & Teknik AB, utförd av Ernst and Young (EY). Utredningen 

bifogas utskickat material.  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19 

Styrelsen beslutar föreslå att ägaren ska ge ett aktieägartillskott på nuvarande 

bedömning 137 miljoner kronor som första alternativ och som andra 

alternativ äga utbyggnaden och nätet på landsbygden. Miljöteknik utför 

utbyggnaden och driften samt underhåll av nätet.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå Ronneby Miljö & 

Teknik AB begäran om ett aktieägartillskott med motiveringen att ägaren 

kommer säkra bolagets framtid. Ägaren bedömer vidare att de obeskattade 

reserver som finns i bolaget kommer räcka i det initiala skeendet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik 

AB:s förslag. 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår Ronneby Miljö & Teknik AB begäran om ett 

aktieägartillskott med motiveringen att ägaren kommer säkra bolagets 

framtid. Ägaren bedömer vidare att de obeskattade reserver som finns i 

bolaget kommer räcka i det initiala skeendet. 

 

Reservation 

Jan-Eric Wildros (S) reserverar mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin (VD) 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Cecilia Mårtenson (Ekonomichef) 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Olof Lindqvist (Driftchef fiber)  

Ekonomienheten, Johan Sjögren (ekonomichef)  
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§ 345 Dnr 2019-000576 346 

Taxehöjning nuvarande VA-taxa 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB inkommer med förslag om att höja nuvarande 

VA-taxa med 7 %. 

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

taxehöjningen enligt förslaget på 7 % fr.o.m. 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en taxehöjning 

av nuvarande VA-taxa enligt förslaget på 7 % fr.o.m. 2020. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner en taxehöjning av nuvarande VA-taxa enligt 

förslaget på 7 % fr.o.m. 2020, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin (VD) 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Cecilia Mårtenson (Ekonomichef) 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Conny Miketinac (Driftchef VA)  
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§ 346 Dnr 2019-000577 356 

Taxehöjning villor Renhållning 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB inkommer med förslag på taxehöjning från 1 

januari 2020 för renhållning villor. Förslaget är för att täcka de 

kostnadsökningar som skett. Vi ser i budgetförslaget för år 2020 ett 

underskott på 1 500 000kr.  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

taxehöjningen enligt förslaget på 8 %. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxehöjningen 

enligt förslaget på 8 %. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner en taxehöjning enligt förslaget på 8 %, till 

detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin (VD) 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Cecilia Mårtenson (Ekonomichef) 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Annelie Carlsson (Driftchef renhållning)  
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§ 347 Dnr 2018-000062 349 

Havsplan för Blekinges kustkommuner 

 

Sammanfattning  

Den mellankommunala havsplanen är nu färdig för antagande. Planen har 

varit utställd på samråd under tiden 2018-02-21 till 2018-05-04 och utställd 

för granskning under tiden 2019-05-27 till 2019-09-08. När havsplanen har 

antagits och vunnit laga kraft kommer den att ersätta den kommunala 

översiktsplanen inom det aktuella området.  

 

Kommunen har tillsammans med övriga kustkommuner i Blekinge beviljats 

KOMPIS-bidrag för arbetet med havsplanen. Arbetet har till stor del med 

hjälp av konsult som upphandlats för uppdraget.  

Bedömning 

Under utställningen inkom 18 skriftliga yttranden. Åtta yttranden innehöll 

synpunkter på havsplanens innehåll och tio yttranden var helt utan erinran. 

Här kan noteras särskilt att flera myndigheter däribland Länsstyrelsen i 

Skåne, Försvarsmakten och Vattenmyndigheten Södra Östersjön inte hade 

något att erinra mot förslaget till havsplan. 

 

Inkomna synpunkter har framförallt rört önskemål om kompletteringar och 

förtydliganden kring olika sakfrågor och upplysningar om 

tillståndsprövningar som kan bli aktuella vid prövning av olika verksamheter 

i havsområdet och pågående arbeten med nya marina naturreservat, natura 

2000 område för tumlare och utredning om nya riksintressen för 

energidistribution. En del synpunkter har rört önskemål om att korrigera rena 

brister eller felaktigheter i beskrivning av planeringsförutsättningar och 

konsekvenser. 

 

Förekommande synpunkter har till största delen kunna tillgodosetts genom 

ändringar i planhandlingarna. Kommunerna har gjort bedömningen att 

ändringarna inte utgör väsentliga ändringar som skulle innebära att förslaget 

till havsplan behöver ställas ut på nytt. Förändringarna redovisas nedan:  
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Nedan listas de övergripande förändringar som utställningen föranlett 

rörande havsplanens plankarta:  

 Justering av områdesgräns för område 5 med anledning av justerad 

gräns för planerat nytt marint naturreservat vilken ligger till grund för 

områdesgränsen. 

 Komplettering med gräns kopplad till pågående inventering av 

naturvärden i området utanför Hanö inför ett eventuellt framtida 

utpekande av områdesskydd – om höga marina naturvärden påträffas.  

 

Nedan listas de övergripande förändringar som utställningen föranlett 

(utöver ändringar av mer redaktionell karaktär som inte listas nedan): 

Inledning 

 Komplettering med text som tydligare lyfter fram breda och öppna 

dialoger och kompensationsåtgärder som verktyg för att nå fram till 

samförståndslösningar vid kommande tillståndsprövningar i 

havsområdet. 

 Komplettering rörande havsplanens mandat kring möjligheten för 

kommuner att inrätta såväl marina naturreservat som marina 

biotopskydd. 

 Komplettering rörande det pågående arbetet med att ta fram regionala 

handlingsplaner för marint skydd i Sverige.  

Planförslag 

 Förtydligande kring havsplanens möjliga påverkan på sjöfarten i 

planområdet.  

 Förtydligande av motiv till utpekade huvudanvändningar. 

 Förtydligande kring yrkesfiskets anspråk i havsområdet och havsplanens 

roll för bevarande och utveckling av ett lokalt hållbart yrkesfiske. 

 Förtydligande kring havsplanens vägledande texter rörande möjligheten 

för etablering av anläggningar för vattenbruk inom planområdet. 

 Komplettering med upplysning om att Länsstyrelsen utreder ett marint 

område kring Hanö-Listershuvud för att undersöka ev. förekomst av 

marina naturvärden.  

 Kompletteringar enligt det tillägg som följde med 

utställningshandlingen rörande upplysning om att försvarsmaktens 

intressen enligt miljöbalken kommer att prioriteras i de fall samordning 

inte går att uppnå: ”Om energiändamålet och försvarsintresset inte går 

att samordna, är det försvarets intressen som ska ges företräde, se 3 kap 

9 § MB”. 
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Planeringsförutsättningar 

 Uppdatering av kartor med saknad eller reviderad information  

 Ytterligare uppdelning av luft- och sjöfart genom underrubriker 

 Komplettering kring övergödningens ekologiska effekter. 

 Komplettering med information om ytterligare miljögifter som 

påverkar havet 

 Havsplanen kompletteras med upplysning om pågående utredning 

kring ett framtida utpekande av transmissionsnätet som riksintresse för 

energidistribution.  

 Komplettering kring senaste igångsättningstid och pågående prövning 

av ansökan om att få ändra från 170 till 220 meters höjd för 

tillståndsgiven vindkraftspark vid Taggen 

 

Konsekvenser 

 Komplettering kring vilken lagstiftning som är aktuell vid prövning av 

olika typer av verksamheter. 

 Korrigering av motstridiga uppgifter. 

 Kompletterande motivering kring hur dumpning av muddermassor till 

havs kan innebära mindre miljöpåverkan än uppläggning på land. 

 Komplettering kring ledningsdragningar i havsområdet. 

 

Merparten av inkomna synpunkter har varit möjliga att gå tillmötes. Vissa 

synpunkter har bedömts vara av sådan art att dessa bedömts vara uppfyllda i 

tillräcklig omfattning i redan framtaget förslag. Sjöfartsverkets önskan om en 

uppdelning av avsnittet Luft- och sjöfart i två separata avsnitt har inte 

tillgodosetts fullt ut. I dokumentet kommer dock respektive trafikslag att 

särredovisas under egna underrubriker där så är möjligt för att ytterligare 

förtydliga havsplanen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Havsplan för Blekinges kustkommuner.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Havsplan för 

Blekinges kustkommuner. 
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Uppdaterat efter kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

I dokumentet har två faktafel uppmärksammats efter det att havsplanen var 

ett ärende på KS. Följande revideringar har gjorts i planbeskrivningen för 

havsplan för Blekinges kustkommuner inför antagandet i KF 191128.  

 
Revidering sida 61 
Felaktig beskrivning av ”Riksintresse för yrkesfiske hamn” 

 

Tidigare formulering:   Ny formulering: 
 

 

 

 

 

 

 

Revideringar sida 63 
 

Vattenbruk är inget riksintresse, utan endast ett särskilt intresse.  

 

Tidigare formulering:    Ny formulering:  

 
 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens med ovan föreslagna korrigeringar, 

ordförande ställer proposition på detsamma och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar Havsplan för Blekinges kustkommuner med 

korrigeringar i enlighet med förslag uppdaterat efter kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-11-05.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen  

Länsstyrelsen i Blekinge Län 

Karlskrona kommun 

Karlshamns kommun  

Sölvesborgs kommun  

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 348 Dnr 2019-000327 250 

Framtida exploatering av södra Johannishus 

 

Sammanfattning  

För att frigöra marken på Ålycke och Prästgården krävs att ett nytt vård- och 

omsorgsboende byggs. Det är möjligt att bygga nytt boende tillsammans 

med förskola. En sådan skulle kunna byggas som en fastighet med förskola i 

bottenplan och två våningar vård- och omsorgsboende. För att möjliggöra att 

en ny samhällsfastighet byggs i södra Johannishus behövs beslut om vilken 

inriktning man kommunen ska jobba vidare med.  

Bedömning 

Kort beskrivning av fastigheterna och byggnaderna 

På fastigheten Hjortsberga 4:188 ligger Prästgården. Där inryms förskola 

med två avdelningar. Marken ägs av Ronneby kommun. Byggnaden ägs och 

förvaltas av kommunen. Några större investeringar har inte skett, dock har 

ett utesov gjorts 2017.  

 

Hjortsberga 4:41. Ronnebyhus äger marken och byggnaderna. Här ligger 

förskolan Nyponet med tre avdelningar samt Ålycke servicehus. Nerlagda 

kostnader för projektet som Kommunfullmäktige avbröt ligger på cirka 

1 200 tkr. Ronnebyhus håller på att sammanställa deras externa kostnader i 

detta ärende. Ronnebyhus installerade ett nytt värmesystem samt solceller 

under 2017-2018 till en kostnad på cirka 7 000 tkr. Äldrenämnden förhyr 

idag totalt 3501 kvm BOA. På fastigheten finns ytterligare fem bostadshus 

(annexen). Fyra enplanshus med två lägenheter vardera och ett tvåplanshus 

med fyra lägenheter. Totalt 12 lägenheter. Dessa hus hyrs inte av 

äldrenämnden. Ålyckefastigheten kommer under oktober månad att 

diskuteras ur Ronnebyhus perspektiv på ett styrelsesammanträde.  

 

På den obebyggda fastigheten Hjortsberga 4:57 finns byggrätt kvar för 

allmänt ändamål. Denna fastighet ligger inom samma byggnadsplan som 

Ålycke-fastigheten. Marken ägs av Ronneby kommun. Denna fastighet 

skulle kunna vara ett komplement till Hjortsberga 4:41 för att utöka 

byggrätten.  
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Gällande planförutsättningar 

För prästgården finns ingen detaljplan varpå möjligheten att göra om det till 

bostäder ses som goda. Utökas fastigheten med flera byggnader eller 

tillbyggnader kan detaljplan komma att krävas.  

 

På Ålycketomten finns en byggnadsplan från 1958. Ändamålet för 

Hjortsberga 4:41 är allmänt ändamål. Då planen är gammal och begränsande 

bör en ny detaljplan tas fram för att säkerställa att användningen och 

eventuell nybyggnation ryms inom vad som är möjligt.  

 

 

 

Samhällsfastighet 

Med samhällsfastigheter avses ”fastighet som brukas till 

övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt 

anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas 

trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter”. Exempel på 

samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus. 

Samhällsfastighet kan vara en hel byggnad eller del av, exempelvis 

förskola i bottenvåning och bostäder på övriga våningsplan.  
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Förändringar 

För att frigöra marken på Ålycke och Prästgården krävs att ett nytt vård- och 

omsorgsboende byggs. Det är möjligt att bygga nytt boende tillsammans 

med förskola. En sådan skulle kunna byggas som en fastighet med förskola i 

bottenplan och två våningar vård- och omsorgsboende. För att täcka framtida 

behov av förskoleplatser bör man planera för sex avdelningar. En sådan 

fastighet kostnadsberäknas till ca 130 miljoner.  

 

I södra Johannishus på fastigheten Hjortsberga 4:73 har miljö- och 

byggnadsnämnden fått i uppdrag att ta fram ny detaljplan. Kommunen äger 

Hjortsberga 4:73 och ytorna finns där för att påbörja en utbyggnad av 

Johannishus. På denna mark bör en placering av en samhällsfastighet utifrån 

ovan beskrivning kunna vara en lämplig placering. Det skapar också en 

möjlighet att bygga vidare på behovet av nya bostäder, både villor och 

lägenheter. Samhällsservice finns i närheten och ett infrastruktursnätverk 

som lätt kan kopplas på.  

 

 

En samhällsfastighet enligt ovan kan byggas i egen regi med drift av 

kommunal personal. Som alternativ kan byggnaden byggas (upphandlas) 

genom extern part och kommunen har ett hyreskontrakt. Om kommunen 
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avser att uppföra en samhällsfastighet gäller som huvudregel LOU. Lagen 

gäller även i de fall det finns garantiåtaganden från kommunen att hyra 

byggnaden efter uppförandet.  

Gällande Prästgården som idag innehåller förskola kan den byggas om till 

bostäder. Detaljplan saknas för fastigheten men sannolikt krävs det 

planläggning om markens användning förändras väsentligt. 

Förutsättningarna för antal lägenheter och ombyggnationskostnader får 

utreda mer noggrant.  

 

För Ålycke gäller att fastigheten skulle kunna byggas om till trygghetslägen-

heter. Evakueringslokaler kan komma att behövas liksom ersättningslokaler 

för hemtjänstens personal. Ägardirektiv om ombyggnation kommer i så fall 

att krävas. Upphandling kommer att krävas. Som alternativ kan fastigheten 

säljas till privat som vidare utvecklar fastigheten. Rådigheten att bestämma 

över vad som blir på fastigheten tappas då. 

 

Ställningstagande 

 

Utredas vidare: 

 Det är mycket pengar investerade i Ålyckefastighetens värmesystem. 

Det behövs utredas huruvida det är möjligt att ställa om dessa 

huskroppar (den huskroppen som inrymmer huvudinstallationerna 

bör man spara) till nya uthyrningsbara lägenheter alternativt 

trygghetslägenheter.  

 Kan delar av anläggningen rivas för att uppföra nya lägenheter? 

 Utreda behovet av nya detaljplaner för omställningen utifrån de 

beslut som fattas 

  

 

Arbetshypotes att arbeta vidare med – två alternativ 

1. Kommunen kontrakterar en privat aktör som bygger ny 

samhällsfastighet på mark som kommunen pekar ut i södra 

Johannishus och kommunen upphandlar ett hyreskontrakt. Aktören 

som bygger samhällsfastigheten tar samtidigt över befintliga 

fastigheter (värdering behövs inför försäljning). Kommunen ställer 

krav på att ställa om Ålycke till trygghetsboende. Prästgården kan i 
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detta alternativ säljas till aktören (värdering behövs inför försäljning) 

eller lämnas till försäljning på marknaden. 

 

2. Kommunen upphandlar byggandet av ny samhällsfastighet. I 

upphandlingen ingår det att vinnaren av upphandlingen tar över 

Ålycke och Prästgården med kravet att ställa om fastigheterna till 

trygghetsboende och bostäder. 

Utifrån vilken av arbetshypoteserna man väljer så kommer det 

efterhand att krävas ett antal beslut som baseras på vilken väg 

kommunen tar. 

 

 Besluta om Hjortsberga 4:41 (Ålycke) ska säljas. Ronnebyhus 

behöver då mark på annat håll i Johannishus för att kunna bygga nya 

lägenheter. Förslagsvis i det område som är under planläggning. 

 Besluta om samhällsfastigheten med kombinerad vård- och 

omsorgsboende/förskola ska byggas och i vilken form: 

 Besluta om samhällsfastigheten ska byggas i egen regi med 

kommunal drift 

 Besluta om samhällsfastigheten ska byggas i privat regi med 

kommunal drift 

 Besluta om samhällsfastigheten ska byggas och drivas i privat regi 

 Besluta att lokalisera en ny samhällsfastighet i södra Johannishus 

 Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ny detaljplan 

för södra Johannishus.  

 Besluta om tidsplan för de beslut som fattas 

 Besluta om att bygga om gamla Ålycke till trygghetsboende  

 Ägardirektiv till Ronnebyhus enligt de beslut som tas 

 

Kommunfullmäktige behöver ta ställning till vilken del av arbetshypoteserna 

som man ska jobba vidare mot för att kunna ta de beslut som krävs för 

genomförande..  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden ett planuppdrag om en ny detaljplan för området Södra 

Johannishus innehållande förskola, vård- och omsorgsboende samt bostäder. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag om 

en ny detaljplan för området Södra Johannishus innehållande förskola, vård- 

och omsorgsboende samt bostäder. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Anette Andersson  

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  

Mark- och exploateringsenheten, Sandra Danielsson   
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§ 349 Dnr 2019-000574 210 

Uppdrag ny detaljplan för del av Hoby 19:1 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun växer och ett ökat behov av bostäder och förskoleplatser 

finns i hela kommunen. Behovet av ny detaljplanelagd mark för förskola 

samt bostäder i Bräkne-Hoby ökar. Ny detaljplan i områden Br-02 och Br-03 

överensstämmer med gällande översiktsplan.  

Bedömning 

Ronneby kommun växer och med det kommer ett ökat behov av bostäder 

och förskoleplatser. I Bräkne-Hoby exploateras för nuvarande Stenåsa och 

det finns ytterligare två planbesked för bostäder. En avsiktsförklaring mellan 

kommunen och Sydarkivera för ett utbyggt arkivcentrum behandlas, vilket 

skulle kunna innebära behov av en omlokalisering av förskolan i 

Tingsgården. Detta betyder att behovet av ny detaljplanelagd mark för 

förskola ökar.  

 

För att möjliggöra för framtida utveckling av Bräkne-Hoby så behöver en 

detaljplan för förskola tas fram. I gällande översiktsplan finns det områden 

utpekade med avsikt att komplettera befintlig bebyggelse. Utifrån 

översiktsplanen har man tittat på möjligheten för förtätning av tätorten med 

hänsyn till rådande naturförhållanden. Områdena Br-02 och Br-03 bedöms 

lämpliga för etablering av en förskola.  
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Här bör man ge ett planuppdrag för förskola. Uppdraget inleds förslagsvis 

med ett planprogram som utreder förutsättningarna för etablering av en 

förskola i området och väger olika placeringar mot varandra. Behovet av 

förskoleplatser i Bräkne-Hoby bedöms framöver öka. I Bräkne-Hoby finns 

idag ingen detaljplanelagd mark för förskoleetablering.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta ge Miljö- och Byggnadsnämnden i 

uppdrag att ta fram detaljplan för förskola inom område BR-02 eller Br-03.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge Miljö- och 

Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för förskola inom område 

BR-02 eller Br-03. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram 

detaljplan för förskola inom område BR-02 eller Br-03. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Anette Andersson  

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 

Mark- och exploateringsenheten, Sandra Danielsson   
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§ 350 Dnr 2019-000558 805 

Aktivitetsbidrag 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09-12 

I de gällande reglerna för bidrag till föreningar ( KF 2017-12-17 §422) anges 

under punkten 3 .6 under rubriken ” Beslut om verksamhetsbidrag till 

fritidsföreningar” följande: 

 

”Grundbidrag: 25 kronor/ medlem/ år 

Aktivitetsstöd: 4 kr/deltagartillfälle och 15 kr per sammankomst. 

 

Skulle en lägre eller högre budget anslås prioriteras bidragen till barn- och 

ungdomsverksamhet och räknematriserna justeras efter antagen budget. ” 

 

Ovanstående text kan tolkas som att om summorna ska justeras behövs ett 

fullmäktigebeslut. Genom åren har det alltid legat på nämndsnivå att göra 

dessa justeringar. Idag är det således nämnden för Teknik-, Fritid- och 

Kultur som bör göra denna justering. Tidigare fattades beslut i Fritid- och 

Kulturnämnden.  

Bedömning 

Vi kan konstatera att om vi bibehåller den angivna nivån för bidrag kommer 

inte budgeterade medel att gå åt. Vi föreslår därför att fullmäktige genom 

beslut ger nämnden för TFK mandatet att justera bidragsnivåerna så att 

samtliga medel förbrukas. Observera att det aldrig kan vara frågan om en 

sänkning av bidrag.  

Nuvarande formulering i bidragsreglerna ska omformuleras till 2020 så att 

beslutet ligger på rätt nivå d.v.s. På nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur.  

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

föreslå Fullmäktige att ge beslutsrätten till nämnden för Teknik-, Fritid-och 

Kultur att justera nivån på aktivitetsstöd i syfte att tillse att alla medel nyttjas 

till fullo.  
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-09-12 § 106 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge beslutsrätten till nämnden för Teknik-Fritid- och 

Kultur att justera nivån på aktivitetsstöd i syfte att tillse att alla medel nyttjas 

till fullo. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och 

kulturnämnden beslutsrätten att justera nivån på aktivitetsstöd i syfte att tillse 

att alla medel nyttjas till fullo. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.     

Beslut 

Kommunfullmäktige ger teknik-fritid- och kulturnämnden beslutsrätten att 

justera nivån på aktivitetsstöd i syfte att tillse att alla medel nyttjas till fullo. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Teknik-fritid- och kulturnämnden, Anders Karlsson  

Teknik-fritid- och kulturnämnden, Nicklas Martinsson  
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§ 351 Dnr 2019-000535 821 

Projektplan för uppförande av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-06-13 § 82  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag på en projektplan för 

uppförande av idrottshall i Listerby. Anledningen till projektplanen är att 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har erhållit ett särskilt uppdrag från 

kommunfullmäktige i budgeten med redovisning till kommunstyrelsen, juni 

2019.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat 

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-06-13 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna projektplanen 

med förändringen att projektmålet formuleras enligt följande: 

- Målet är att skapa en idrottshall i Listerby. Idrottshallen ska 

inkluderas i befintlig samhällsstruktur och uppföras på platsen där 

livsmedelsaffären tidigare låg. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner projektplanen med förändringen att 

projektmålet formuleras enligt följande: 

- Målet är att skapa en idrottshall i Listerby. Idrottshallen ska 

inkluderas i befintlig samhällsstruktur och uppföras på platsen där 

livsmedelsaffären tidigare låg. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Teknik-fritid- och kulturnämnden, Anders Karlsson  
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§ 352 Dnr 2019-000559 317 

Samförläggning el- och lyktstolpar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09-12 § 99 

Ronneby Miljö & Teknik har i uppdrag att ansluta fiber i Ronneby Kommun. 

TF har inte under 2018 erhållit information om var och när deras framdrift 

sker vilket innebär att TFK inte har några reserverade medel för 

samförläggning vid nedgrävning av luftledningar samt utbyte av gamla 

belysningsstolpar, oftast i trä med farmarlampor med natriumlampor. Vidare 

så är det Trafikverket som på merparten av sträckningar är väghållare och 

deras krav vid utbyte av belysningsstolpar är att dem ska vara eftergivliga 

vid påkörning. TFK äskar därför medel för att ”gå med” och markförlägga 

kommunens elledningar samt byta ut belysningsstolpar inkl armaturer .En 

grov kalkyl enligt följande har upprättats med de förutsättningar som idag är 

kända utifrån vägsträckning, 30 000 meter, där fiberförläggning pågår och 

ska pågå under 2019. 

 

Normal schaktkostnad 360 kr/m utan samförläggning = 10,8 mkr 

Vid samförläggning 60 kr/m vid samförläggning = 1,8 mkr 

(En besparing på 9,2 mkr) 

 

Antal stolpar och ljuspunkter som berörs som idag är känt är ca 150 st. 

Ca 75 st ”kommunala a 2500kr/st = 412,5 tkr 

Ca 75 st TRV eftergivliga a 5500 kr /st = 187,5 tkr 

Total kostnad för stolpar med armatur = 600 tkr 

 

Elmaterial, kablage, elskåp mm = 525 tkr 

 

Beräknad samordningsvinst utbyte av stolpar är ca 2,5 mkr eftersom kranbil 

och bil med TMA-skydd krävs. 

 

Livslängd natriumlampor ca 2 år 
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Livslängd LEDlampor ca 25 år 

Energibesparing natrium kontra LED är ca 70% 

Byte av en ljuspunkt kostar ca 2500 kr eftersom kranbil samt bil med TMA-

skydd krävs. 

Underhållskostnaderna minskar drastiskt om byte sker 

 

Totalt hittills 2,925 mkr 

 

Total samordningsvinst hittills 6,5 mkr om samförläggning sker. 

Bedömning 

Gatu/Park enhetens bedömning är Ronneby kommun bör följa Ronneby 

Miljö & Teknik:s fiberförläggning och göra de åtgärder som beskrivs. Detta 

för att samordningsvinsterna är stora och besparar Ronneby kommun stora 

investeringskostnader som annars skulle gjorts inom en snar framtid (delvis 

pga reservdelshållning och utfasning av natriumlampor på marknaden). 

Dessutom är energibesparingarna och underhållskostnader faktorer av stor 

vikt både vad gäller ekonomi samt miljö.  

Förslag till beslut 

Gatu/Parkenheten föreslår TFK-nämnden att föreslå KSAU att föreslå KS att 

föreslå KF att tillskjuta investeringsmedel i 2019 års investeringsbudget samt 

i budget 2020-2021 om 3,9 mkr per år.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-09-12 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 

tillskjuta investeringsmedel i 2019 års investeringsbudget samt i budget 

2020-2021 om 3,9 mkr per år. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden investeringsmedel om 3,9 miljoner kronor i 2019 års 

investeringsbudget. Finansiering sker via extern upplåning. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.        
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Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar teknik-fritid- och kulturnämnden 

investeringsmedel om 3,9 miljoner kronor i 2019 års investeringsbudget. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Teknik-fritid- och kulturnämnden, Anders Karlsson 

Teknik-fritid- och kulturnämnden, Patrik Hellsberg  
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§ 353 Dnr 2019-000319 139 

Revidering av Integrationsstrategi 2019-2021 

 

Sammanfattning  

Integrationsstrategi för Ronneby kommun är framtagen utifrån 

kommunfullmäktiges beslut 2015-2018. 

 

Ronneby kommuns Integrationsstrategi ska revideras. Revideringsarbete 

påbörjades under Ledarforum den 25 oktober 2018, då deltagare arbetade 

med fokus på integration på alla nivåer inom kommunens alla verksamheter. 

Under våren har Integrationsgruppen sammanfattat materialet från 

Ledarforums arbete och omvandlat det till en ny Integrationsstrategi för 

2019-2021.  

 

Förvaltningarna och de kommunala bolagen i Ronneby kommun ska 

omvandla denna integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för 

sina verksamheter i samma forum, Ledarforum den 24 oktober 2019. Förslag 

ny Integrationsstrategi har skickats ut på remiss till alla nämnder och 

styrelsen för de kommunala bolagen.  

Bedömning 

Syftet med strategin är att skapa förutsättningar i hela kommunens 

organisation och bolag för att snabbt tillvarata individens resurser. Att bidra 

till att synliggöra mångfald och underlätta för att attityder förändras. 

Kommunen ska vara lyhörd för förändrade behov av integrationsarbetet samt 

att konkretisera den politiska viljeinriktningen och integrationen ska 

genomsyra alla verksamheter.  

 

Strategin består av fyra fokusområden; 

• Arbete och självförsörjning 

• Utbildning 

• Deltagande och social sammanhållning 

• Infrastruktur 
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Alla nämnder, Ronnebyhus och Miljötekniks styrelse ställer sig bakom 

dokumentet Integrationsstrategi 2019-2021. 

 

 Äldrenämnden och Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom 

dokumentet, men önskar en ändringen att första stycket sidan 5, sista 

meningen ska omformuleras till: ”Grundinställningen i Ronneby är att varje 

nytillkommen invånare betraktas som en resurs.” 

 

Bolaget Abri har inte svarat på remiss..  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument för Ronneby 

kommun samt kommunala bolagen, vidare 

 

att uppdra samtliga förvaltningar  och bolagen att omvandla denna 

integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för sin verksamhet.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument för 

Ronneby kommun samt kommunala bolagen.  

2. Att uppdra samtliga förvaltningar och bolag att omvandla denna 

integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för sin 

verksamhet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument för 

Ronneby kommun samt de kommunala bolagen.  

2. Att uppdra samtliga förvaltningar och bolag att omvandla denna 

integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för sin 

verksamhet. 

________________ 

Exp: 

Integrationssamordnare, Sabin Bico 

Samtliga nämnder 

Samtliga bolag 

Samtliga förvaltningar  
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§ 354 Dnr 2019-000405 003 

Nytt reglemente äldrenämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKL. SKL tog under 

2018 fram ett nytt förslag till reglemente. I Ronneby kommun följer 

reglementet för teknik-, fritid- och kulturnämnden, socialnämnden och 

kommunstyrelsen den nya mallen. Äldrenämndens reglemente föreslås nu få 

samma nya struktur. Vissa sakliga ändringar har också gjorts.  

Bedömning 

Allmänna ändringar - Ny struktur    

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKL. De flesta 

reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKL sedan 

reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKL ett nytt s.k. normalförslag 

för reglementen. Det nya normalförslaget hade genomgått en omfattande 

uppdatering jämfört med tidigare normalförslag från SKL.  

  

I Ronneby kommun är kommunstyrelsens, socialnämndens och teknik-, 

fritid- och kulturnämndens reglemente baserat på SKLs förslag från 2018. 

Äldrenämndens reglemente föreslås nu få samma nya struktur.  

  

Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i 

text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med 

ändringsförslaget. Den uppmärksamme kommer notera att ändringarna i sak 

inte är särskilt stora. Strukturen är emellertid annorlunda. Det nya förslaget 

bär också en större tydlighet än tidigare. 

 

Sakliga ändringar 

Syftet med ändringen av formuleringen i 2 kap. 1 § är att den ska klargöra 

rollfördelning mellan äldre- och socialnämnd på ett bättre sätt. 

 

Nämndens särskilda uppgifter, 2 kap. 4 §, har också förändrats till viss del, 

studera förslaget för att se ändringarna.  
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Namnändring och ikraftträdande 

Eftersom nämnden byter namn fr.o.m. 1 januari 2020 föreslås att 

äldrenämnden byts ut till vård- och omsorgsnämnden på förekommande 

ställen i reglementet. Det nya reglementet föreslås därför träda i kraft tidigast 

1 januari 2020. 

 

Remissyttrandet 

Äldrenämnden har lämnat ett remissyttrande till föreslagna ändringar av 

reglementet där nämnden har yttrat sig angående nämndsekreterarens 

närvarorätt i 4 kap. 12 §. Nämnden har föreslagit att paragrafen ska ändras så 

att sekreteraren skriver protokoll på ordförandes ansvar. Det är dock redan 

reglerat i kommunallagen (2017:725) genom 6 kap. 35 §, som hänvisar till 5 

kap. 65 § och behöver därför inte regleras även i reglementet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i äldrenämndens reglemente.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 

äldrenämndens reglemente. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ändringarna i äldrenämndens reglemente. Det 

reviderade reglementet biläggs detta protokoll genom bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen, Catherine Persson 

Äldrenämnden  

Kommunjurist, Julia Brorsson  
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§ 355 Dnr 2019-000388 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-09-25 § 139 

Socialförvaltningen har genom mail 2018-08-19 meddelat att det inte finns 

några ej verkställd beslut för kvartal II att rapportera.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Socialnämndens beslut 2019-09-25 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 356 Dnr 2019-000587 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 
oktober 2019 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning redogörs för de kommunfullmäktigebeslut, tagna 

under 2010 – aug 2019, som resulterat i ett uppdrag och som ej var klara vid  

ingången av 2019.  

Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig eller 

ansvariga för uppdraget. Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad 

som har skett i ärendet och bedömer status   ej påbörjad,   påbörjad, 

klar.  

Bedömning 

När sammanställningen för april hanterades av kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutade de att återremittera ärendet för en översyn och 

förtydligande av hur väl svaren i analysdelen överensstämmer med de 

uppdrag som getts och avses i rapporteringen. 

Det återremitterade ärendet har inte återredovisats. Istället har det inför 

denna återrapportering arbetats med att få en högre kvalitet genom bl a en 

diskussion i förvaltningschefsgruppen. Efter sista inlämningsdatum har 

materialet som det såg ut då skickats till rapportörerna med en uppmaning att 

se över rapporteringen ytterligare en gång. 
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Sedan tidigare hänger ett uppdrag från ett budgetbeslut kvar i redovisningen. 

Budgetuppdragen redovisas dock nu egentligen särskilt och inte i denna 

återrapportering som ska omfatta uppdrag som kommunfullmäktige har 

lämnat utöver uppdragen i budget. Uppdraget ligger i denna redovisning pga 

av att kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle uppmanat till slutförande av 

uppdraget. En sammanställning ser ut som följer: 

Kategori Ärende  Ej 

påbörjad 

Påbörjad  
Klar 

Budget 1              1  

Övriga 

beslut 

79 5 32 42 

Totalt 80 5 32 42 

 

Av 80 redovisade ärenden har 74 ärenden status påbörjad alternativt  

klar 

Andelen klara ärenden har ökat sedan april-sammanställningen. 

I den bifogade sammanställningen finns alla uppdrag som klarmarkerats 

under året med, dvs även de som var klara vid april-sammanställningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kanslichef, Anna-Karin Sonesson  
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§ 357 Dnr 2019-000131 109 

Besvarande av medborgarförslag - Modernisera 
namnen på våra nät- och energibolag 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag om namnbyte på Ronneby miljöteknik AB har 

inkommit från Nils-Erik Mattsson. Förslaget är att bolaget byter namn till 

Ronneby Exergi AB. Ytterligare information finner ni i Bilaga 

Medborgarförslag-Ett namnbyte.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB. 

Bolaget har genom styrelsen inkommit med följande förslag. 

 

Då Exergibegreppet endast är relevant för en mindre del av bolagets 

verksamhet (Fjärrvärme) så bedöms det inte vara lämpligt att bifalla 

förslaget. 

 

Ett försök att beskriva begreppet följer här: Fysiken definierar exergi på 

följande sätt: Energi =exergi +anergi 

Exergi är den delen av energin som går att omvandla till mekaniskt arbete 

med hjälp av en teknisk process. Olja kan till exempel förbrännas i en panna 

där man kokar vatten till ånga. Den ångan kan i sin tur driva en ångturbin 

som är kopplat till en generator som alstrar elektrisk ström. Förlusterna i 

processen gör att endast ca 35 % av oljeenergin blir elektrisk energi. Anergi 

är den delen av energin som inte går att omvandla till mekaniskt arbete. 

Denna del utgörs av förluster.  

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Styrelsen i Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-08-29 

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 358 Dnr 2019-000257 109 

Besvarande av medborgarförslag - att Ronneby 
kommun sätter ett högt mål om att minska 
vattenförbrukningen per person 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB. 

Bolaget har genom styrelsen inkommit med följande förslag. 

Medborgarförslaget föreslår dels att en utredning görs för att ta reda på hur 

mycket vatten varje person i Ronneby kommun förbrukar dels föreslår att 

Ronneby kommun sätter ett högt mål gällande vattenbesparing som mynnar 

ut att Ronneby kommun En utredning om hur mycket vatten vi förbrukar per 

person inom kommunen. 

- En sådan utredning går inte att genomföra. Det vi kan göra 

är att ta fram specifika uppgifter om förbrukning av 

dricksvatten uppdelat per hushåll, per flerfamiljshus och 

per verksamhet. 

Att kommunen sätter ett högt mål om att minska vattenförbrukningen per 

person, ett mål som ska göra Ronneby kommun till den bästa 

"vattenspararkommunen". 

- Denna frågeställning kan inte Ronneby Miljöteknik som 

Va-huvudman svara på. 

- Miljöteknik kan inte göra en utredning som visar på hur 

mycket vatten varje individ i Ronneby kommun förbrukar. 

Ronneby kommun måste svara på frågeställningen om att sätta ett mål om att 

minskar vattenförbrukningen. 

Om Ronneby kommun sätter ett mål om att minska vattenförbrukningen och 

att det skulle lyckas så kommer det att innebära högre Va-avgifter (taxor) för 

samtliga som förbrukar kommunalt dricksvattenEn utredning om hur mycket 

vatten vi förbrukar per person inom kommunen. 

- En sådan utredning går inte att genomföra. Det vi kan göra 

är att ta fram specifika uppgifter om förbrukning av 

dricksvatten uppdelat per hushåll, per flerfamiljshus och 

per verksamhet. 
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Att kommunen sätter ett högt mål om att minska vattenförbrukningen per 

person, ett mål som ska göra Ronneby kommun till den bästa 

"vattenspararkommunen". 

- Denna frågeställning kan inte Ronneby Miljöteknik som 

Va-huvudman svara på. 

- Miljöteknik kan inte göra en utredning som visar på hur 

mycket vatten varje individ i Ronneby kommun förbrukar. 

Ronneby kommun måste svara på frågeställningen om att sätta ett mål om att 

minskar vattenförbrukningen. 

Om Ronneby kommun sätter ett mål om att minska vattenförbrukningen och 

att det skulle lyckas så kommer det att innebära högre Va-avgifter (taxor) för 

samtliga som förbrukar kommunalt dricksvatten.  

Förslag till beslut 

Att styrelsen godkänner bifogat svar på medborgarförslaget.  

Styrelsen i Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-08-29 

Punktförslagen i  förslag till beslut flynas upp i yttrandet- Styrelsen antar 

yttrandet  som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen besluta avslå 

medborgarförslaget. Se bilaga 2. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 359 Dnr 2019-000187 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ta bort de fyra 
parkeringsplatserna på Rosengatans nedre del 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-09-12 § 108 

I ett medborgarförslag som inkommit till Ronneby kommun att ta bort de 

fyra parkeringsplatserna längs Rosengatan så att man kan passera där 

igenom. Det är mycket onödig trafik genom parkeringen Kv. David. Den 

parkeringen har blivit en genomfart.  

Bedömning 

Syftet med nya trafikomläggningen var att få bort genomfarten på 

Rosengatan-Strandgatan, dubbelrikta Rosengatan och Drottninggatan från 

Kungsgatan till Kv. David, skapa så många p-platser som möjligt och att de 

som besöker Ronneby Centrum ska kunna ta sig snabbare och lättare till/från 

p-platserna på Kv. David. Tas de fyra parkeringsplatser bort som finns i 

medborgarförslaget, kommer genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och 

Strandgatan att öka och det var inte syftet med trafikomläggningen. 

Rosengatan och Drottninggatan från Kungsgatan ska inte användas som 

genomfartsgata till Strandgatan utan de vägar är till för de som ska parkera 

på Kv. David.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att avslå förslaget om att plocka bort de fyra 

parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med motiveringen att 

genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka.  

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslut 2019-09-12 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

att avslå förslaget om att plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns 

idag på Rosengatan med motiveringen att genomfartstrafiken mellan 

Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om att 

plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med 

motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan 

kommer att öka. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Roger Fredriksson (M), 

Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget om att plocka bort de fyra 

parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med motiveringen att 

genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 360 Dnr 2013-000036 109 

Besvarande av medborgarförslag att driva Projekt 
Panncentralen Hjorthöjden med barn- och 
ungdomsverksamhet 

 

Sammanfattning  

Förslagsställarna har två förslag som rör området Hjorthöjden. Det första 

förslaget innebär att göra Panncentralen till allaktivitetshus. Det andra 

innebär att anordna fritidsaktiviteter minst en gång i veckan på kvällstid för 

främst tonåringar med bemanning av avlönad personal. 

 

Sedan medborgarförslaget inkom har det skett en verksamhetsutveckling på 

området för att möta behovet av mötesplats för barn och unga. Biblioteket är 

idag samlokaliserat med fritidsgårdsverksamheten som tillsammans utgör 

Hjorthöjden mötesplats.     

 

Som underlag till bedömningen har information inhämtas från Ronnebyhus 

och teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.  

Bedömning 

Ronnebyhus använder idag Panncentralen för sin egen verksamhet som 

förråd och verkstad. Det finns inga investeringsplaner för att utveckla deras 

interna verksamhet där. Det bedöms därmed inte finnas några möjligheter att 

utveckla Panncentralen till ett allaktivitetshus.  

 

Sedan medborgarförslaget inkom har det, med biblioteket som grund, 

utvecklats en organiserad fritidsgårdsverksamhet för barn och unga på 

Hjorthöjden. Fritidsgårdsdelen har under åren växt och vänder sig idag till 

barn och unga på mellanstadiet och högstadiet, fördelat på måndag till 

fredagdag under eftermiddagar och kvällstid. Två fritidsledare är anställda 

för att arbeta på mötesplatsen. Biblioteksfilialen är öppen för alla men har ett 

uttalat fokus på barn- och ungdomslitteratur och verksamhet. 

 

Under 2017/2018 renoverades och utvecklades biblioteksfilialen och 

mötesplatsen inom ramen för utvecklingsprojektet Kreativa rum. Våren 2018 

invigdes Hjorthöjdens mötesplats.  
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Den verksamhetsutvecklingen som skett genom samlokalisering av bibliotek 

och fritidsgårdsverksamhet bedöms tillgodose det behov av barn och 

ungdomsverksamhet som föreslagställarna efterfrågar. Biblioteket och 

fritidsgårdsverksamheten på Hjorthöjden benämns och utgör idag 

Hjorthöjdens mötesplats.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse medborgarförslaget 

besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse 

medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 361 Dnr 2019-000280 109 

Besvarande av medborgarförslag - Omplacering av den 
tänkta förskolan på Slättagårdsvägen 

 

Sammanfattning  

Marie-Ann Nilsson har inkommit med medborgarförslag om omplacering av 

tänkt förskola på Slättagårdsvägen.  

Bedömning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att utreda omplacering av tänkt 

förskola på Slättagårdsvägen. Kommunens behov av nya förskoleplatser är 

stort. Kallinge är i stort behov av fler nya avdelningar, dels för nya behov 

dels för att kunna stänga tillfälliga lösningar såsom paviljonger med 

tidsbegränsade bygglov. I Kallinge har mark- och exploateringsenheten 

tillsammans med planavdelningen inventerat lämpliga tomter. Det finns 

endast en planlagd tomt i Kallinge som är möjlig att bebygga med förskola. 

Slättagårdsvägens tomt heter Kalleberga 6:268 och är planlagd för allmänt 

ändamål.  

 

Kommunfullmäktige tog 2019-04-25 §143 beslut om att sälja Kalleberga 

6:268 till Hoivatilat AB för att bygga och etablera förskola på tomten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta anse medborgarförslaget 

besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 362 Dnr 2019-000522 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Övergångsställe/hållplats för buss i Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inkommit med förslaget om ett övergångställe eller 

en hållplats på Viggen Västra, Viggenvägen, i närheten av Mekonomen och 

Max. Förslaget grundar sig till att tillskapa en säkrare miljö för dem som rör 

sig i området. Idag rör sig barn och ungdomar i rondellen för att ta sig mellan 

den östra och västra sidan om Riksväg 27.  

Bedömning 

Ronneby kommun arbetet med en ny gång- och cykelbana, GC-bana, som 

kommer sträcka sig från Viggen Östra, Omloppsvägen till Viggen Västra, 

Viggenvägen.  

GC-banan kommer ansluta till de befintliga vid Omloppsvägen och 

Västervägen för att sedan ta sig västerut förbi cirkulationsplatsen som är 

under uppbyggnad, över Sörbybäcken och med en passage över Riksväg 27 

för att ansluta till den västra sidan av Viggenområdet och hela vägen ner till 

MAX. 

I och med den nya GC-banan tillskapas en säkrare trafikmiljö i området. De 

befintliga hållplatserna på Västervägen kommer att förbättras för en bättre 

tillgänglighet. 

Samtliga arbeten med GC-bana, cirkulationsplats och busshållplatser 

beräknas vara klart innan årsskiftet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på 

detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 363 Dnr 2019-000658 875 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) - skapa ett museum i Ronneby 

Sune Håkansson (RP) har vid till sammanträdet lämnat en motion för 

anmälan.  

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar att då Sune Håkansson (RP) 

lämnat sammanträdet tidigare och inte är på plats tas motionen upp för 

anmälan nästa sammanträde.       

________________ 

Exp: 

Sune Håkansson (RP) 

 



Kungörelse till kommunfullmäktige torsdag

2019-11-28 kl. 09:00, stadshuset

Ronneby, Ronnebysalen

Bilaga A

Artikeln skapades 19 november 2019

Kungörelse till kommunfullmäktige torsdag 2019-11-28 kl. 09:00, stadshuset Ronneby,

Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 28 november 2019, kl. 09:00 i Ronneby stadshus, Ronnebysalen

för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerare

2. Medborgarförslag

3. Frågor

4. Besvarande av interpellation från Roger Gardell (L) ställd till ordförande iteknik-fritid- och
kulturnämnden Anders Bromöe (M) gällande kommunens anläggning Brunnsvallen

5. Besvarande av interpellation från Peter Bowin (V) ställd till socialnämndens ordförande
Therese Aberg (M) med anledning av stora skillnader på tobaksavgifter

6. lnterpellationer

7. Allmänpolitisk debatt med anledning av budget 2020-2021, plan 2022-2023 och skattesats
2020 för Ronneby kommun.

8. Budget 2020-2021 plan2022-2023 för Ronneby kommun (Kommunstyrelsens förslao till
budqet 2020-2021. plan 2022-2023 når du qenom att kticka här).

9. Skattesats år 2020

10. Utökad investeringsram för fiberavdelningen 2019

1 1 . Konsekvensanalys fiberutbyggnad

12. Taxehöjning nuvarande VA-taxa

13. Taxehöjning villor Renhållning

14. Havsplan för Blekinges kustkommuner

15. Framtida exploatering av södra Johannishus

16. Uppdrag ny detaljplan för del av Hoby 1 9:1
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Bilaga A

1 7. Aktivitetsbidrag 201 9

18. Projektplan för uppförande av idrottshall i Listerby

19. Samförläggning el- och lyktstolpar

20. Revideri ng av I nteg rationsstrateg i 201 9-2021

21. Nytt reglemente äldrenämnden

22. Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9$ och rapportering enligt 28 f-g $S lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 $ och rapportering enligt 16 kap 6 g
socialtjänsten 2019

23. Aterrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, oktober 201g

24. Besvarande av medborgarförslag - Modernisera namnen på våra nät- och energibolag

25. Besvarande av medborgarförslag - att Ronneby kommun sätter ett högt mål om att minska
vattenförbrukningen per person

26. Besvarande av medborgarförslag - Ta bort de fyra parkeringsplatserna på Rosengatans
nedre del

27. Besvarande av medborgarförslag att driva Projekt Panncentralen Hjorthöjden med barn- och
ungdomsverksamhet

28. Besvarande av medborgarförslag - Omplacering av den tänkta förskolan på Slättagårdsvägen

29. Besvarande av medborgarförslag - Övergångsställe/hållplats för buss i Viggenområdet

30. Anmälan av motioner

Klicka här för att komma till di nqen av kommunfullmäktioe

U ppdaterad : 2019-1 I -19
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Omröstningslista nr.,l I
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2019 klockah 18:02:38.
Bu 2020-2021 2022-2023

Frånv

X

Ledamöter KretParti ErsäSare Ja Nej Avst
Roqer Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberq (M) Alla Rickard Evaldsson X
Kaisa Svensson (M) Alla X
Helene Foqelberq (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberq (M) Alla X
Christer Stenslröm (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanberq (c) Alla Magnus Gustafsson X
Silke jacob (c) Alla X
Roqer Gardell (L) Alla X
Nils lnqmar Thorell (L) Alla X
Willv Persson (KD) Alla X
Maqnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell (s) Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla X
Jessica Jönsson (s) Alla Thomas Svensson X
Stefan Osterhof (s) Alla X
lnqrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla Aqnetha Wildros X
Anna-Karin Wallqren (s) Alla Maqnus Johannesson X
Pär Dover (s) Alla X
Peter Bowin (v) Alla X
Omid Hassib (v) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla Mia Persson X
Nicolas Westrup (sD) Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla X
Gina Hellbero Johansson (SD) Alla Jesper Grönblad X
Sandra Berokvist (SD) Alla Peter Jansson X
Benqt Johansson (sD) Alla TonV Holqersson X
Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla
Mattias Ronnestad
Carina Aulin

(sq)
(sD)

Alla
Alla

X
X

Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberg (SD) Alla X
Yvonne Olsson (SD) Alla X
Johan Grönblad (SD) Alla X
Anna Carlbrant (-) Alla X

I (RP) I Allq fSune Håkansson

SUMMA: 29 18

X
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lnnehåll

Vision for Ronneby

Strategiska målområden 2020 ...........

Uppdrag till verksamheten 2020..

Strategiska målområden 2021 -2022

Budgetforutsättningar

Resultaträkning.........

Balansräkning

Finansieringsanalys

Driftbudget 2020 -202 I j ämte plan 2022-2023 .........

Kommunstyrelsen

Revisionen

Miljö- och byggnadsnämnden

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden

Utbildningsnämnden........

Äldrenämnden .................

Socialnämnden ......

Överformyndarnämnden

Investeringsbudget 2020-2021 jämte plan 2022-2023
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Vision för Ronneby
Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfiillen ökar.

Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om
invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla miinniskor ska ha samma rättigheter och lika
värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en
attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas
av valfrihet for den enskilde. Det ska finnas en trygg forskola och skola som ftirbereder våra barn ftjr
framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Nåiringslivet ska uppmärksammas som
grunden ftir allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighetattvaradelaktiga i
samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall ftirvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi
bevarar dess värden till efterkommande generationer.

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

Strategiska målområde n 2020
Ronneby ska bli Sveriges ftirsta hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå
dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål for hållbar utveckling - Agenda 2030.

De 17 globala hållbarhetsmålen är:

De globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska
drivas och utvecklas i enlighet med den vision som finns ftir kommunen, så att invånare, ftiretag och
besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktighet hållbar ftir såväl människan som
naturen.

De strategiska målområdena är:

o Fler jobb
o Attraktivt boende
o En bra skola
o En bra omsorg
o En bra socialtjänst
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o En bra miljö
o Bra kultur- och fritidsutbud
r Ekonomi i balans

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med
tertialuppftiljningar och årsbokslut.

Uppfullelse av målområdena och indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som anges i
tabellerna under respektive målområde.

Vid delårsrapporten per 31/8 ska även en helårsprognos for indikatorer och strategiska målområden
lämnas. Kommentarer ska ges om prognosen inte når upp till målvärdet.

Fler jobb
Ronneby kommun ska bidra till ett positivt näringslivsklimat och vara ett attraktivt område där ftiretag
vill etablera sig och utvecklas. Kommunen ska verka ftjr att det skapas fler arbetstillftillen både i stad
och på landsbygd. Nya etableringar inom arbetsområden och branscher som inte är starka i regionen
ska undersökas. Andelen självftirsörjande bland utsatta grupper, framfor allt ungdomar och nyanlända,
ska öka.

Ronneby kommun ska marknadsftiras som turistmål for att visa upp kommunen och öka antalet
besökare. Kommunens varumärke ska stärkas.
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Indikator Källa Utfall
2018

Målvärde
202A

Upp-
fölining

Nöjd kundindex
Företagsklimat - totalt

Insikt 80 82 Är

Företagarnas sammanfattande omdöme
ang ftiretagsklimatet i kommunen

Företags-
klimat.se

3,43
(är2019)

3,6 Är

Antal nya ftiretag i kommunen per
1000 invånare

UC 4,6 5,7 Är
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Attraktivt boende
Ronneby kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv kommun att bo och leva i. Det är viktigt att
skapa en attraktiv region genom att ftirbättra regional och internationell samverkan.

Attraktiva boenden ska finnas inom hela kommunen. Även de mindre tätorterna ska ha en god
samhällsservice.

Samverkan med polisen och andra myndigheter är viktig for att säkerställa tryggheten i hela Ronneby
kommun. Ökad trygghet bland kommunens invånare är en prioriterad fråga.

Vid nybyggnationer ska byggnationerna präglas av ett långsiktigt hållbart miljötänkande.

Ökad integration mellan olika grupper i samhället ska eftersträvas när det gäller boendeplatser, skolor
med mera.

Medborgarnas möjlighet till inflyande i kommunen ska öka och det ska vara enkelt for medborgare
och ftiretag att fa kontakt med kommunen.

IT är av högsta prioritet ftir kommunen. E-samhället ska utvecklas och vi ska noggrant lolja
utvecklingen av nya tjänster inom teknikområdet. Hela kommunen ska ha tillgång till bredband och
mobiltäckning.
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Indikator Källa Utfall
2018

Målvärde
2020

upp-
fölinine

Kommunens befolkningsutveckling SCB 29737
(30/6-1e)

Okat
jamftirt

med 2019

TllT2lär

Service och tillganglighet gällande e-
post och telefoni

KKIK snitt
mån l-3

72 84 Är

Andel medborgarfiirslag som besvaras
inom 12 månader

Egen mätning 17% 70% Är

Kommunens webbinformation KKIK 80
(aue-18)

85 Är

Kommuninvånarnas känsla av trygghet
(totalt)

Polisens
trygghets-
mätning

2,21 Bätke
totalvärde
än2019

Är
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En bra skola
Kommunens forskolor och skolor ska inbjuda till en trygg, stimulerande och utvecklande studiemiljö.

Att eleverna kan uppnå målen i skolan är av central betydelse. Tidiga insatser for att barnen ska nå
målen ska göras redan i ftirskola och i grundskolans tidiga åldrar.

Lärarna ska ges ökade möjligheter attvarapedagoger och att vidareutvecklas i sin viktiga roll.

Rätten for familjer att välja ftirskola och skola Uir viktigt. Verksamheten kan bedrivas i olika
driftsformer vilket ger en ökad valfrihet.

Det är viktigt att barn och unga far och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medfor att
tilliten till den egna formågan ökar och därmed stärker självfortroendet.

Kunskapskällan ska fortsatta utvecklas som ett regionalt lärcentrum. Utbildningsmöjligheterna i
kommunen ska utvecklas utefter hur arbetsmarknaden ftirändras.
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Indikator Källa Utfall2018 Målvärde
2020

upp-
fölinins

Andel behöriga lärare/fiirskollärare
inom

- grundskola
- ftirskola
- gymnasie
- särskola

Egen statistik (Juni-19)

56%
77%
62%
Ingen

mätning

80%
80%
80%
80%

Är

Andel elever som väljer
g;rmnasieskola i den egna
kommunen niir programmet finns på
hemmaplan

78% 80% tu

Antal utbildningsanordnare som
Kunskapskällan, utifrån en
lokal/regional analys, samverkar
med ftr att göra efterfrågad
utbildning på eftergymnasial nivå
tillgänglig

Egen räkning l8 Minst l0
lärosäten/
yrkeshög-

skole-
anordnare

Är



ffi***t Tillhör Kommunfullmäktige S 3 41 12019

En bra omsorg
Servicetagare inom äldre- och funktionshinderområdet ska känna trygghet och kontinuitet. Fokus ska
vara på servicetagarnas behov och deras anhöriga.

Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.

Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen for en ökad möjlighet till samvaro och ge trygghet ftir
äldre.

Via daglig verksamhet och träffpunkter ska en meningsfull daglig sysselsättning erbjudas. Kommunen
ska ge äldre en meningsfull daglig sysselsättning.

Den tekniska utvecklingen ska noga foljas for att möta ett ökande behov av kommunal service.
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Indikator Källa Utfall
2018

Målvärde
2020

upp-
fölinins

Brukarbedömning hemtjänst -
bedömning, ftirtroende och trygghet:
andelen äldre som svarat positivt på tre
utvalda frågor

Social-
styrelsens
nationella
brukar-

undersöknine

34% Bäthe än
ftireg år

År

Brukarbedömning särskilt boende -
bemötande, ftirhoende och trygghet:
andel äldre som svarat positivt på tre
utvalda frågor

Social-
styrelsens
nationella
brukar-

undersökning

44% Bäthe än
foreg år

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

Det sociala arbetet ska bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med

andra myndigheter och organisationer.

För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens
insatser bidrar till att stärka den enskilde när så behövs och ge den rätt insats.

För att bryta ett utanförskap och skapa möjlighet till delaktighet i samhället åir det viktigt att se till att
alla som har ftirsörjningsstöd och kan utfora ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds.
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Indikator Källa Utfall
2018

Målvärde
2020

upp-
fölinine

Andel ungdomar som inte kommit
tillbaka inom ett år efter avslutad
insats/ utredning.

KKIK 76% 8t% tu

Antal dagar i snitt ftir att ft ekonomiskt
bistånd vid nybesök.

KKIK l8 Högst 14 Är
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En bra miljö
Ronneby ska arbeta for en hållbar utveckling och kännetecknas av sitt arbete med cirkulär ekonomi
och Cradle to Cradle (c2c). Miljö- och energiarbetet ska bedrivas utifrån kommunens miljöprogram.
Kommunen ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ
klimatpåverkan. Förnyelsebara drivmedel såsom bl. a biogas och miljömärkt el ska användas i
kommunens fordonspark. Kommunen ska värna om kulturlandskapet och dess naturvärden liksom att
arbeta for att hålla landskapet öppet och tillgangligt. Ronneby ska arbeta ftir att forebygga och lindra
oönskade händelser kopplade till extrema väder.
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Indikator Källa Utfall
2018

Målvärde
2020

upp-
ftilinine

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (ton
per årsarbetare)

Kommunen 0,l0 0,05 Är

Energi från tjänsteresor (kwh/
årsarbetare)

Kommunen 585 500 År

Miljöcertifi erade fiirskolor/skolor Håll Sverige
rent,

Skolverket

6% t2% Är

Kostnadsandel ekologiska livsmedel Ekomat-
centrum

34 0Ä 40% År
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Bra kultur- och fritidsutbud
Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet som ska attrahera olika människors
intressen och bidra till att människor med olika bakgrund kan mötas. Kultur- och fritidsutbudet ska
vara tillgängligt i hela kommunen och medborgarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och
motionsanläggningar. Ronneby kommun ska arbeta ftir att på sikt utvecklas till ett regionalt
kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.

Indikator Källa Utfall
2018

Målvärde
2020

Upp-
fdlinins

Tillgång till kultur och fritid.
Snitt, NMI idrott, NMI kultur och NRI
fritid (mäts vartannat år)

Medborgar-
undersökning

55 62 Är

Ekonomi i balans
Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande en
ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig med kommande generationer i
åtanke.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse ftir en god ekonomisk hushållning
och ltir ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse for en god ekonomisk
hushållning.
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Indikator Källa Utfall

2018
Målvärde

2020
upp-

fölinine
Ärets resultat som andel av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning, inklusive fastighetsavgift

Budget 0,7 vo 2,0yo År

Skuldsättning per invånare ftir
kommunkoncernens lång- och
kortfristiga skulder

Bokslut fge
är

83 tkr <90 tkl Är
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Uppdrag till verksamheten 2020
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ge Kommundirektören loljande uppdrag ftir
2020. Kommundirektören utser, i samråd med ftirvaltningschefer och bolagens VD, ansvariga i
kommun och bolag ftir åtgärd och uppftiljning. Klardatum ftir respektive uppdrag anges efter varje
uppdrag. Uppdragen ska hanteras i av uppdragen berörda nämnder och styrelser. De uppdrag som ska
hanteras i bolagen ges som ägardirektiv till berörda bolag.

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med
tertialuppfoljningar och årsbokslut.

Presentera ett forslag till att inftira ett resursftirdelningssystem där även andra aktörer än den
kommunala organisationen kan erbjuda sina verksamheter inom kulturskolans olika grenar.
(Klart till budgetberedningen for 2021)

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Presentera ett ftirslag på hantering av skötseln av kommunkoncernens fordon via socialt
foretagande. (Klart Q2-2020)

Rapport varje månad till KSAU på hur respektive nämnd/forvaltning ligger till for att anpassa
sin verksamhet till budgetramarna. (Gemensam rapporteringsmall (enligt bilaga varje månad)

Presentera ett forslag på ett upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska måltider inom skolans
grundskoleverksamhet. (Klart till budgetberedningen for 2021)

Presentera ett ftirslag på omftirdelning av bidrag till ftireningar där en större del än idag går till
anläggningsb idrag. (Klart ti 1l budgetberedningen for 2021)

Presentera ett ftirslag på att ställa om vissa av kommunens grönytor fiir att stimulera biologisk
mångfald. (Klart till budgetberedningen for 2021)

Redovisa ftir Kommunstyrelsen hur modersmålsundervisningen hanteras och hur
lagstiftningen efterfoljs. (Klart Q I -2020)

Presentera ett forslag på resursplaneringsmodeller inom verksamheterna ftir äldre- och
funktionsvariation. (Klart till budgetberedningen for 2021)

Rapportering från alla nämnder/styrelser (inklusive bolagen) av gjorda insatser for att forbättra
foretagsklimatet i Ronneby kommun. (Rapport i samband med tertialuppftiljning och
årsbokslut)

Presentera ett nytt effektivare sorteringssystem av avfall i kommunkoncernens fastigheter
inklusive transporter. (Klart Q I -2020)
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Individer som uppbär ftirsörjningsstöd från Socialftirvaltningen ska finnas i aktivitet. (Rapport
i samband med tertialuppftiljning och årsbokslut)

Genomlysning av kommunens hantering av bostadsanpassningar for att uppnå en mer
kostnadseffektiv hantering. (Klart til I budgetberednin gen for 2021)

Undersök möjligheten att minska matsvinnet på skolorna genom att erbjuda elever och
personal att köpa portioner av överbliven mat. Använd t ex Karlstad som en referenskommun.
(Klart Q2-2020)

I syfte att höja kvalitön på den mat som kostverksamheten levererar så ges ett uppdrag att folja
upp och utvärdera Kostverksamhetens organisation samt göra en kundutvärdering av hur
maten upplevs. (Klart till Q2-2020)

De strategiska målområdena}D20 är styrande for verksamheten under 2020.Infor fuen2027-2022
inftirs omarbetade strategiska målområden. Det målarbete som nämnderna ska genomfora under
våren2020 infor budget 2021 ska utgå från det som återges nedan i kapitlet "strategiska
målområden 202 I -2022" .
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Strateg iska målom råde n 2021 -2022

Ronneby ska bli Sveriges fijrsta hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå
dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål ftir hållbar utveckling - Agenda 2030.

De l7 globala hållbarhetsmålen är:

De globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska
drivas och utvecklas i enlighet med den vision som finns ftir kommunen, så att invånare, ftiretag och
besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktighet hållbar fiir såväl miinniskan som
naturen.

Infor 2021 inftir vi nya strategiska målområden. Dessa åir

o Barn och ungas behov
e Attraktiv och trygg livsmiljö ftir alla
o Tillväxtochnäringslivssamverkan
r Ekonomi i balans ftir en hållbar utveckling
o Attraktivarbetsgivare

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med
tertialuppftiljningar och årsbokslut.

Uppfllelse av målområdena och indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som anges i
tabellerna under respektive målområde.

Vid delårsrapporten per 31/8 ska även en helårsprognos fiir indikatorer och strategiska målområden
lämnas. Kommentarer ska ges om prognosen inte når upp till målviirdet.
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Barn och ungas behov

I Ronneby kommun tar vi ett gemensamt ansvar ftir barn och ungas uppväxtvillkor. Genom
tidiga insatser och ftirebyggande arbete ftir fysisk, psykisk och social hälsa, ffir fler barn och

unga en bra uppviixt och ett mer hälsosamt liv.

Tillsammans skapar vi ftirutsättningar ft)r alla barns rätt attutvecklas så langt som möjligt,
utifran sina specifika ftirutsättningar. All verksamhet präglas av stimulerande och trygga
Itirandemiljöer som fråimjar nyfikenhet och ett livslångt lärande. Med en likveirdig skola ges

goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund.

Bam och unga ges möjlighet till behovsanpassat socialt stöd och ekonomisk trygghet ftir att

kunna utvecklas till självstiindiga individer. Kommunen verkar akti\4 tillsammans med andra

samhällsaktörer ftir att kompensera barns oj iimlika uppvåixtvillkor.

Livsmiljöer ftir barn och unga iir trygga och tillgängliga ftir alla oavsett kön,

funktionsnedsättning, bakgrund eller socioekonomisk situation. Tillsammans med

civilsamhället, ftireningslivet och niiringslivet verkar kommunen ftjr att fler bam och unga far
en meningsfull fritid.

Barn- och ungdomsperspektivet prioriteras och iir centralt i samhällsplanering och all
kommunal verksamhet. Att lyssna på barn och unga och ta hänsyn till deras behov iir en

självklarhet i vår kommunala verksamhet.
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Attraktiv och trygg livsmiljö för alla

I Ronneby kommun skapar vi ftjrutsättningar ftir livskvalitet i stad och på landsbygd.
Ronneby kommun är en plats rik på historia och natur. Här finns bra boende i olika miljöer,
god infrastruktur, utrymme ft)r rekreation, kulturliv och en berikande fritid. Här känner alla
sig hemma och vi tar gemensamt ansvar ftir var närmiljö.

Ronneby kommuns arbete med hållbar utveckling grundar sig på Agenda 2030. Det kommer
att krävas en omställning av samhället där alla aktörer bidrar ftir att vi ska lyckas nå en hållbar
utveckling. Vi i Ronneby kommun behöver göra en successiv ftirändring till ett modernt och
hållbart välftirdssamhälle som även bidrar till en hållbar utveckling globalt. En utmaning där
vi behöver agera snabbt är omställningen av vår transportsektor, så den blir fossilfri.

Ronneby kommun är ett jämlikt och jåimställt samhälle där vi verkar ftir mänskliga rättigheter.
Livsmiljön i Ronneby kommun är tillgänglig for alla och anpassas efter människors olika
behov, det gäller såväl den fysiska miljön som information och service. Den kommunala
servicen kiinnetecknas av valfrihet ftir den enskilde eftersom en människa som själv ffir vara
aktiv i att forma sitt eget liv mår bra.

För att skapa trygga livsmiljöer ges invånare möjlighet till inflytande, stöd och delaktighet i
den lokala och regionala samhällsutvecklingen. Kommunen och civilsamhället stärker
gemensamt och var ftir sig demokratin och motverkar segregation. Ett livskraftigt föreningsliv
är betydelsefullt for samhället och tilliten mellan måinniskor.

Inom ramen ftir det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samverkar kommunen
med polisen och andra myndigheter.
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Til lväxt och näringslivssamverkan

I Ronneby kommun utvecklas det lokala näringslivet och kommunen som helhet positivt och
skapar ftirutsättningar ftir en fungerande arbetsmarknad, fler arbetstillftillen och tillväxt.

Det utmärkande ftir Ronneby kommun är eff positivt ftiretagsklimat drir lokal och regional
samverkan åir nyckeln till framgang. Genom en tydlig niiringslividentitet blir kommunen
attraktiv ftr ftiretag att etablera sig och verka i.

Genom ett öppet och välkomnande samverkansklimat med god service och professionellt

bemötande skapas goda ftirutsättningar ftir ftiretagande, innovationer och fler arbetstillftillen.
Kommunens medarbetare och fiirtroendevalda är viktiga ambassadörer ftir Ronneby
kommuns platsvarumärke.

Med god tillgang till bostäder, samhällsservice, en väl utbyggd infrastruktur samt ett rikt
fritid- och kulturliv skapas ftirutsättningar ftir en attraktiv kommun. För att vara ftirberedd på

framtida utvecklingsmöjligheter och etableringar finns det en god framftirhållning i
samhällsplaneringen.

Kommunen stödjer utvecklingen av livslångt lärande och arbetstillftillen ftir alla grupper.

Kommunens fiirvaltningar och bolag bidrar till att såinka trösklarna till arbetsmarknaden ftir
kommunens invånare som lever i utanftjrskap. Genom ett gemensamt och fokuserat arbete
kring kompetensftirsörjning ges fler möjlighet till egenftirsörjning, vilket är en viktig
fiirutsättning ftir att finansiera en trygg välftird.
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Ekonomi i balans för en hållbar utveckling

Ronneby kommun ska bli Sveriges ftjrsta hållbara kommun. Kommunens verksamheter
bedrivs effektivt och säkerställer en jämlik och hälsofrämjande livskvalitet med liten
miljöpåverkan fiir alla nu och i framtiden. Ekonomi i balans iir både en ftirutsättning flor och
en effekt av hållbar utveckling.

Behoven av välftirdstjåinster ökar. Genom god ekonomisk hushållning, både på kort och lång
sikt, skjuts inte finansieringen av välftirden till kommande generationer. För att klara av att
utftira vårt välftirdsuppdrag åir kommunen beroende av en bred samverkan. Genom att
samverka, både inom kommunkoncernen samt med externa parter, kan komplexa utmaningar
lösas.

För att uppnå en ekonomi i balans behöver flera faktorer samverka och det behöver finnas ett
samband mellan målen, resursåtgången, prestationerna, resultaten och kvaliteten samt
effekterna av detta.

Med utgångspunkt från kommunens behov iir digitaliseringen en möjliggörare ftlr att fiirbättra
och utvecklavånavälftirdstjänster. Det bidrar samtidigt till en ökad tillgåinglighet och service
ftir alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun.

Allt stöne delar av samhället digitaliseras och ftjr att hushåll och ftiretag ska kunna ta del av
detta krävs en uppkoppling till bredband via fiber.
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Attra ktiv a rbetsgiva re

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgang. Tillsammans skapar vi livskvalitet
ftir invånarna i kommunen och varje medarbetare gör skillnad ftir måinniskor varje dag.

Ronneby kommun är en attraktiv arbetsgivare såväl ftir nuvarande som potentiella
medarbetare. Med ett hållbart arbetsliv i fokus skapas en god arbetsmiljö dåir medarbetare kan
må bra och utvecklas.

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens åir den största och viktigaste utmaningen fiir
kommunen som arbetsgivare. Innovativa lösningar kommer att behövas ftir att ta till vara på
måinniskor och deras kompetenser och samtidigt säkerställa kommunens
kompetensfiirsörj ning.

Personalsammansättningen i våra verksamheter speglar samhället. Vi välkomnar olikheter och
skapar ftirutsättningar ftir alla medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet och
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder. Vi är övertygade om att mangfald leder till utveckling.

Med ett tydligt ledarskap som utmärks av tillit, nåirvaro och ansvar skapas en tillåtande kultur
diir medarbetarnas delaktighet tas tillvara och synliggörs. Tillsammans skapar vi
ftirutsättningar fiir barn och ungas behov, tillvcixt och nriringslivssamverkan och en attraktiv
och trygg livsmiljafi;r alla.
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Allmänt hålsotillstånd (mycket

bra/bra) hos barn

Ny enkät, första
Nationellt resultatet kommer för

kvalitetsregiste(EMQ) 2020.
årskurs 4, 8, gy 1

EIevhälsoenkät,

lnvånare 0-17 år i ekonomiskt

utsatta hushåll, andel (%)

Redovisningen av

Folkhålsomyndigheten statstiken ärfördröjd76,0% 77,2%

med 2 år

bakgrund

Minska Minska

Minska Minska

: Minska Minska3,9% 3,8%

5CB, inkomst- och

taxeringsregistret

Barn med

utländsk 43,5% 44,7%

bakgrund

Barn med

"l;., 52

53

52

öka

öka

öta

Nöjd medborgar inde)(, skala

öt<a

öka

öka kolada

100

SC8:s medborgar-

undersökning Undersökningen

genomförs vartannat år
51

50

lt*"',

l;::""'

35

35

35

37

38

37

öta

öka

öka

öka

öka

öta

Nöjd inflytande index, skala 0-
kolada

100

SCB:s medborgar-

undersökning
Undersökningen

genomförs vartannat år

Företagarnas sam manfattande

rmdöme angående.

löretagsklimatet i kommunen,

;kala 1-6
3,51 3,52 3,49 3,80 3,90 Svenskt näringsliv Svensktnäringsliv inäringslivsrådets

fokusområden 2019-
2021

Målvärde 2021 fastställd

lnvånare 17-24 som varken

arbetar eller studerar, andel

$t
koladafotalt 74,O%

Kvin nor

Män

13,4%

L4,5%

Minska Minska SCB, RAMS

Minska

Minska

Minska

Minska

Arbetslösa 16-64 år, andel (%)

av registerbaserad arbetskraft
Totalt

Kvinnor

Män

13,9% 73,9% 73,7%

71,9% 12,7% 72,8%

15,6% 14,9% 14,5%

Minska

Minska

Minska

Minska

Minska

Minska

Kolada
Arbetsförmedlinge

n och SCB (RAMS)

unen

andel av skatteintäkter,

ning, inklusive

statsbidräg och

Obseruera att det gäller

enbart kommunen.

Målvärde för 2020
2% KoladaBudget1,7% 7,7% O,70%

fastställd i 2019

Skuldsättning per invånare för
kommunkoncernens lång- och

kortfristiga skulder

Observera att det gäller

hela kommunkoncernen.

Målvärde för 2020

faststålld i budget 2019.

90 tkr 90 tkr Kolada90 tkr 91 tkr 83 tkr
Bokslut

föregående år

Medarbetarengagemang
(HME)totalt kommunen -
fotalindo(, skala 0-100

78 79

79 79

77 79

öka

öta
ökal;;:

öka

öta

(oladaÖka Egen undersökning Undersökningen utförs

vart annat år.

Barn och ungas behov utfall utfall utfall Målvärde Målvärde
2Ot6 2Ot7 2018 2A2t 2022 Källa Hämtas från Kommentar

Attraktiva och trygga
livsmiljöer för alla utfall utfall utfall Målvärde Målvärde

2OLG 20t7 20t8 2OZl 2022 Källa Hämtas från Kommentar

Tillväxt och
näringslivssamverkan

uttall utfall urfall Målvårde Målvärde
2016 20t7 2O'.A 202t 2022 Källa Hämtas från Kommentar

Ekonomi i balans för en

hållbar utveckling Utfall
2016

Utfall Utfall
2017 2018

Målvärde Målvärde
2O2L 2022 Källa Hämtas från Kommentar

Ett hållbar arbetsliv utfall utfall
2015 20t7

Målvärde Målvärde
2021 2022 Källa Hämtas från Kommentar
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lndikatorer till de strategiska målområdena
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B ud getförutsättn i n ga r

I nedanstående foljer övergripande forutsättningar avseende finansiering och andra övergripande
påverkande faktorer.

Ronneby kommuns styrmodell, ekonomistyrningsprinciper, beslutsnivåer och hur den ekonomiska
rapporteringen ska ske, mm, framgår i kommunens riktlinjer for god ekonomisk hushållning. Vad som
gäller investeringar framgår av kommunens investeringspolicy.

Kommunalskatt
Kommunens skattesats: 21,9 ll
Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2020-2023 på skattesatsen 21,91 vilket är oforändrat mot
2019.

Befolkning
Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden. I budgeten antas
beräknas den kommunalekonomiska utjämningen på 29 7 00 invånare är 2020, 29 7 50 invånare år
2027,29 800 invånare är 2022 och29 850 är 2023.

Skatteu nderlagets utveckl ing,
Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2020-2021, jämte plan 2022-2023,på Sveriges
kommuner och landstings (SKL:s) prognos enligt cirkular 19:40. Prognosen avser den sammantagna
utvecklingen fiir hela riket.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

SKL okt 2018 3,7 % 3,2% 2,5 0/o 3,2% 3,9 Yo 3,7 0/o

Kommuna lekonomisk utjämning
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstudämning, kostnadsutjämning,
regleringspost och strukturbidrag.

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Kompensation
erhålles upp till lllYo av rikets skattekraft beräkn at pä 95%o av den länsvisa skattesatsen . 2020
beräknas Ronneby erhålla 13 969 kr per invånare i inkomstutjämning.

I Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara fdrviirvsinkomsten som en skattskyldig påftirs
i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primärkommun. Total kommunal skattesats utgörs av summan av
skattesatserna ftir landstinget och primåirkommunen.
2 Avser SKL:s prognos per I oktober 2019.
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Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna ftir olika strukturella ftirutsättningar att bedriva
kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen ftir 2020 att Ronneby skall erhålla 2 930 kr per
invånare från utjämningssystemet.

RegleringsbidrageV-avgiften är ett instrument ftir ekonomiska regleringar mellan staten och
kommunerna.För2020 beräknas regleringen till ett bidrag på I 038 kr per invånare.

Strukturbidraget beräknas for 2020 till 0 kr per invånare.

LSS-utjämning
Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i
budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 187 kr per invånare i utjämningsbidrag.

Kom mu na I fastighetsavgift
Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har
reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften som erhålls beräknas i budgetftirutsättningarna
till I 974 kr per invånare for är 2020.

Särskilda statsbidrag
Maxtaxan
Statsbidrag om203 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton for 2020.

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

Riktade statsbidrag som erhålls i det generella statsbidraget (regleringsposten)
I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel ftir vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har
beslutat om, s.k. regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2020-2023 fätt
anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala
konton.

Persona lkostnader
Personalkostnadsökningarna har beräknats enligt en lokal bedömning om konjunkturutvecklingen.

tu2020 2,2%
At 2021 2.0%;o

^r 
2022 2.0 o/o

/.f2023 2,0vo

Lönerevision är schablonberäknad till den I april vart och ett av åren.

Avsättningen avser såväl fastanställda som andra kategorier, d v s samtliga lönekostnader. Medel for
dessa kostnadsökningar har avsatts på centralt konto.
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Personalomkostnadspåslaget uppgår i till 4 1 , I 5 %, en höjning med 0,95yo frän 2019, och ska täcka
lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader lor individuell del och
avsättning for fiirmånsbestiimd ålderspension. Kostnaden ftir höjningen finns budgeterat på centralt
konto och ska omftirdelas till nämndernas budgetar.

På centrala konton budgeteras ftlr semesterlöneskuldsökning och pensionsutbetalningar på pensioner
intjänade ftire 1998.

I nvesteringar och finansiering
Budget 2020-2021 plan2022-2023 innehåller investeringar t o m2023 enligt investeringsbudgeten
längst bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2020-2023 till 769 mkr.
Beslutade investeringar och exploateringar i budget 2019 som ännu ej påbörjats eller ftirdigställts per
31 december 2019 kan komma att kompletteringsäskas under våren 2020.

lnternräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna
kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,50 %.

Investeringsvolym:

Ar 2020 Årr 2021 Är 2022 Är 2023
Investeringar 138 mkr 231 mkr 195 mk 205 mkr

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 150 mkr for
att klara investeringsvolymen 2020 med hänsyn tagen till forväntad kompletteringsbudgetering.

Finansnettot har for planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge:

At 2020 0,40 o/o

k202r 0.50 o/o

1.f2022 0,70 0/o

Ar2O23 0,90 o/o

Finansnettot beräknas exklusive borgensavgifter.

De kommunala bolagen betalar en borgensavgift for lån med kommunal borgen. För 2020 har
borgensavgiften bestämts lika ftir varje bolag till 0,40 yo av lånesumman. För övriga år ligger avgiften
preliminärt på samma nivå.

Reserver och medel för oförutsedda händelser
Det finns ingen generell prisökningsreserv. Istället finns avsatta medel ftir oforutsedda utgifter och en

extra reserv, totalt 32 mk,r är 2020, samt en reservering for volymökning inom forskolan med 2,5 mkr
är 2020.

En reservation med anledning av framtidens skolor ligger från 2020 och framåt.

Ovriga poster på centrala konton
AB Ronneby industrifastigheter (ABRD har fätt i direktiv att återbetala 1,5 mkr av villkorat
aktieägartillskott, samt därutöver aff lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag.
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Ronneby Miljö och Teknik AB har fitt i direktiv att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag.

AB Ronnebyhus har ffitt i direktiv att lämna 0,7 mkr i utdelning/koncernbidrag.

Ar 2020 budgeteras intäkter om 9,6 mkr från balanskonto flykting, vilket är den beräknade kostnaden
for 50 nystartsjobb som budgeteras ikommunstyrelsens budget.

Medel for kundfiirluster finns reserverade med 0,3 mkr.

Nämndernas budget 2020-2021 plan 2022-2023
I nämndernas budgetplan 2020-2023 inryms generellt inga budgetreseryer. Reserver finns på centrala
konton.

I nämndernas budget och plan ftir åren 2020- 2023 har på nämndnivå den resultatmässiga
konsekvensen av kända ftirändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade
investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits.

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till de mer detaljerade underlagen for
denna budget som antogs av KS 29110-19, samt justeringar enligt KF-beslutet 28lll-19.

lnternhyror
En budgetjustering kommer att ske avseende internhyror. Justeringarna av internhyror foranleds
huvudsakligen av investeringar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipriser. Förändrade
internhyror innebär ingen nettoftirändring av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av
ökade intäkter i annan nämnd.

Kä nsl ighetsa na lys 2020

Vf
@

Utdebitering, kommunalskatt, I k 55 mkr
Skatteunderlagets utveckling, I o/o 12 mkr
Befolkningsutveckling. I 00 invånare 6 mkr
Personalkostnader helårseffekt, I % 14 mkr
Prisftråindring, varor och tiiinster, l% 6mk
Riintefdrändrine, l% 4 mkr
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Resultaträkning

(tkr) Bokslut 20I8 Budset 2019* Budeet 2020 Budeet 2021 Plan2022 Plan2023
Nettokostnad, exkl. avskrivning

Avskrivningar

NETTOKOSTNAD (not 1)

Skatteintiikter

Gen statsbidrag o utjämning

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

RESULTAT II

t2 776 2 989

-1 669 887

-79 t69

-l 749 056

-t 725 951

-87 895

-l 813 846

I 248 469

503 227

t2 597

-2 461

12 776

I 280 900

530 535

6 700

-1 300

2989

Extraordinära poster

RESULTAT III

t 261 307

617 062

6 900

-2 600

2 258

I 293 400

6tt 7t7

7 300

-4 100

I 431

2 258 I 431

-t 787 875

-92 536

-1 880 411

-l 810 194

-96 692

-l 906 886

I 335 400

620 417

7 700

-7 100

380

l 376 800

626 tt7
7 700

-10 400

I 305

380 l 30s

-l 860 812

-95 22s

-1 956 037

-l 907 750

-91 162

-1998912

(tkr) Budeet 2020 Budset 2021 Plan2022 Plan 2023

Internränta

Lönerevisioner

Reservation ökat PO 0,95 %

Semesterlöneskuldsltirändring

Lägre arbetsgivaravgift äldre

Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt

Medel för oft)rutsedda utgifter, KS

Medel ftir oftirutsedda utgifter, KF

Extra reserv

Reserv ökade kostnader ny förskola Kallinge

Reserv besparing Räddningstjänst

Reservation framtidens skolor

Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby
Industrifastigheter

Utdelning från Ronneby Miljö och Teknik AB

Utdelning från AB Ronnebyhus

Medel ftir kundförluster

Intäkt från balanskonto

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg

Summa

19 530

-25 600

-9 700

-2 000

3 800

-38 100

-7 000

-4 000

-21 000

-2 500

-s78

-400

2 500

I 000

700

-300

9 560

6 029

-68 0s9

t9 738

-58 100

-9 900

-2 000

3 800

-37 700

-6 000

-2 000

0

-12 500

-578

-25 000

2 500

I 000

700

-300

0

6 029

-120 3tt

l9 014

-91 100

-10 200

-2 000

3 800

-37 700

-6 000

-4 000

-3 000

-12 500

-578

-36 000

2 500

l 000

700

-300

0

6 029

-170 33s

18 283

-126 400

-10 600

-2 000

3 800

-37 900

-6 000

-4 000

-5 000

-12 500

-s78

-55 000

2 500

I 000

700

-300

8 000

6 029

-219 966

Not I

2019 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i 5 29212018
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Balansräkning

(mkr) Bokslut 2018 Budeet 2019* Budset 2020 Budset 2021 Plan2022 Plan 2023

ru,lcÅNcln
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgangar

Omsättningsti llgångar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Eget kapital

Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

S:A SKULDER OCH EGET
KAPITAL I 772

t 243

344

185

I 772

685

84

57s

420

I 764

t 244

300

220

I 764

687

96

451

538

I 789 1923

I 289

300

200

1 789

| 423

300

200

I 923

687

85

617

400

688

85

750

400

2 023 2 t37

I 523

300

200

2 023

| 637

300

200

2 137

689

85

963

400

688

85

850

400

*Budget 2019 anges såsom den av Kommunfu llmäktige i 5 29212018

Finansieringsanalys

(mkr) Bokslut 2018 Budeet 2019* Budeet 2020 Budset 2021 Plan2022 Plan2023
DEN LÖPANDE
VERKSAMHETEN

Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter och statsbidrag
Finansiellt netto
Justering för rörelsekapitalets
förändring, avsättningar,
real isationsresultat,
avskrivningar

Verksamhetsnetto

-t 670

I 752
10

-t 726

l Sll
5

56

148

-64

I

90

-90

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar

Försäljning av materiella
anläggningstil lgångar

Förändring finansiella
anläggningsti I lgångar

Investeringsnetto

5

-59 -90

FINANSIERING

Utlåning

Äterbetald utlåning

Upplåning

Amortering

Finansieringsnetto

79

3

-t14

-190 0

Förändring av likvida medel 101 0

-l 788

I 878
4

-l 810

l 905
J

95 98

-l 38 -231

-138 -231

43

43

133

133

0 0

-l 861

I 956
I

-l 908

2 003
-3

96 92

- 195 205

-195 -205

99

99

l13

il3

0
av Kommunfullmäktige i S 29212018 q

*Budget 2019 anges såsom den
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Driftbud get 2020-2021 jämte plan 2022-2023

(tkr) Budset 2019* Budeet 2020 Budset 2021 Plan2022 Plan 2023

Nämnd

Kommunstyrelsen

Revision

Miljö- och Byggnadsnämnden
Teknik-, Fritid- och
Kultumämnden

Utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Socialnämnden

Överftirmyndamåmnden

Nämndernas nettokostnad

Justering enligt not I

Skatteintäkter

Gen statsbidrag o utjåimning

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Central finansiering

RESULTAT

-160 096

-t 297

-19 224

-198 039

-726 844

-375 803

-265 383

-4 013

-t 750 699

-63 147

l 280 900

530 535

6 700

-l 300

I 7s3 688

2989

-141 633

-l 350

-t7 884

-137 4t2
-l 350

-17 929

-208 522

-786 230

-374 310

-278 047

-4 376

-1812352

-68 059

126130'l
617 062

6 900

-2 600

I 814 610

2 258

-212 698

-765 432

-367 130

-280 2s9

-4 365

-1 786 575

-120311

I 293 400

6tt 7t7
7 300

-4 100

I 788 006

I 431

-136 315

-l 350

-17 459

-t38 421

-l 350

-17 512

-211864

-764 954

-366 968

-280 239

-4 394

-t 785 702

-170 335

I 335 400

620 417

7 700

-7 100

I 786 082

-208 577

-763 909

-366 866

-280 056

-4 414

-1778946

-219 966

I 376 800

626 lt7
7 700

-10 400

I 780 251

380 I 305

Budset 2019*(tkr) Budeet 2020 Budset 2021 Plan2022 Plan2023

Saminanställning nämnder

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskivningar
Internriinta

Nettokostnad

596 951

-t 293 679

-946 467

-87 895

-19 609

-l 750 699

547 937

-1 346 585

-901 638

-92 536

-19 530

-t 812352

543 108

-1 3tt 423

-901 830

-96 692

-19'738

-t 786 575

543 208

-t 3t2 448

-902223

-95 22s

-19 014

-t 785 702

543 258

-t 3l I 481

-901 278

-9t t62
-18 283

-1778946
*Budget 2019 anges såsom beslutades av Kommunfullmäktige i g 29212018

Förändring från budget 20L9 till budget 2020

*Budget 2019 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i 5 29212018

(tkr)

Budget-
Budget20l9 förändringar

5292n0ft fidigare år
Lönrev 2019

Arvoden
Omprövn.
balanskto

Budgetdisp.
2020

Kap.kostn.-
förändrins Budeet2020

Kommunstyrelsen

Revision

Miljri- o byggnadsnämnden
Teknik, Fritid- o
Kultumåmnden

Utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Socialniimnden

Överförmyndamämnden

Netto

29 387

0

3 218

-198 039

-726 844

-375 803

-265 383

-4 013

-l 7s0 699

-6 315

3 214

2 784

-281

50

32 057

-3 841

-53

-676

1 000

230

I 230

-6 492

-1 205

-3 593

-41 7t8

6 3ls
-6929

-545

-54 167

-591 -141 633

-t 350

-17 884

I 383

-212

895

38

-l I

I 505

-208 522

-786230

-37{ 310

-278 047

-4 376

-1812352

-160 096

-t 297

-t9 224 3

-2 958

-20 670

-8 501

-5 492

-87

-42278
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Budget-
förändringar Omprövn.

balanskto
Budgetdisp.

2020
Kap.kostn.-

2020 år 2021

Kommunstyrelsen

Revision

MiljO- o byggnadsnämnden
Teknik, Fritid- o

Kultumämnden

Utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Socialnåimnden

Överförmyndamiimnden

Netto

-t4t 633

-l 350

-17 884

2 483

0

298

2360 -622 -137 412

-l 350

-17 929-300 -43

-208 522

-786 230

-374 3r0
-278 047

-4 376

-l 8r2 3s2

974

14 042

5 944

3 331

40

27 tt2

2 878

28 186

-3 882

-2t 281

900

-6 722

-6

-28 931

-4 146

-149

336

-l
_23

-4 648

-212698

-765 432

-367 130

-2802s9

-4 365

-1 786 57s

I 180

32244
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Förändring från budget 2020 till budg et 202L

Förändring från budget 202L till pla n 2022

Förändring från pla n 2022 till plan 2023

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den l/l l-19, justerat
ftjr de florändringar som denna budget innebär for åren 2020-2023. Tekniska budgetjusteringar till
ftiljd av exempelvis ändrade internhyror, ändrat personalomkostnadspålägg, lönerevision,
budgetmässiga konsekvenser av fullmäktigebeslut, mm, kommer löpande att forändra nämndernas
ramar.

(1kr) Budget 2021
Budgetdisp. Kap.kostn,-

2020 förändrins Plan2022
Kommunstyrelsen

Revision

Miljo- o byggnadsnämnden
Teknik, Fritid- o
Kultumämnden

utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Socialnämnden

Överförmyndarnämnden

Netto

-137 412

-1 3s0

-t7 929

-l 138 129 -138 421

-1 3s0

-17 st2400 t7

-2r2 698

-765 432

-367 r30

-280 2s9

-4 365

-l 786 57s

-550

0

0

0

-30

-l 318

r 384

478

t62

20

I

2 191

-2tt 864

-764954

-366 968

-280 239

-4 394

-l 785702

Plan2022
Budgetdisp. Kap.kostn.-

2020 förändrine Plan 2023

Kommunstyrelsen

Revision

MiljO- o byggnadsnämnden
Teknik, Fritid- o
Kulturnämnden

Utbildningsnämnden

Äldrenämnden

Socialnämnden

Överförmyndamåimnden

Netto

-138 421

-1 350

-t7 512

I 993 ll3 -136 3ls
-t 350

-17 4s950 J

-211 864

-764 954

-366 968

-280239

-4 394

-l 785 702

-50

0

0

0

-31

I 962

3 337

I 045

102

183

ll
4 794

-208 517

-163 909

-366 866

-280 056

-4 414

-t 778 946

Investeringsbudgeten återfinns i sista kapitlet.
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Kommunstyrelsen

(tkr)

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Intemråinta

Nettokostnad

Budget
2019"

37 091

-91 4r9

-102 800

-2 844

-124

-160 096

Budget
2020

48 323

-104 264

-80 518

-3 722

-t 452

-t4t 633

Budget
2021

48323

-102 318

-78 071

-3 853

-t 493

-137 412

Plan
2022

48323

-103 315

-78 212

-3 755

-t 462

-138 421

Plan
2023

48323

-102 318

-77 216

-3 674

-l 430

-136 315

*Budget 2019 anges såsom den beslutades av Kommunfullmärktige i g 29Zl20lB

Förändrad driftbudget
r Ramen minskas med 7 320 tkr är 2020, 7 415 tkr är 2021, 7 670 tkr åren därefter enligt

underlagen till budgetftirslaget.
Till Ronnebyslingorna anslås 700 tkr är 2020 och 600 t\<r är 2021.
Awecklingskostnad vattenskärning och 3D-labb 650 tk är 2020.
Ny chefstjänst strategisk utvecklingsenhet 900 tkr per år.
Ökad kostnad dokument och ärendehanteringssystem 72 tV* är 2020,32 tl<r per år därefter
Projekt Stadsmuseum - avstamp, lokalutredning och gestaltningsftirslag 1 400 tkr är 2020.
50 nystartjobb samt handläggare lor nystartjobb 9 560 tkr per är 2020-2023.
Utökning ekonomtjänst 50 % 325 tkr per år.
100 % tjänst samordning kommunens bilar, finansieras genom sänkta kostnader i
forvaltningarna.
Ronneby kommunbygderåd 60 tkr är 2020.
Ny vattenledning kolonilotter KallebergaT5 tW är 2020.
Avgift Energikontor sydost 70 tkr per år, flyttas från Miljö- och byggnadsnämnd.
Actibump 60 tkr per ar frän2021, samordnas med Framtidens skolor
Val till riksdag, region och kommun I 993 t?,r är 2022.

Verksam hetsbeskrivning
Kommunstyrelsen ansvarar for Kommunledningsförvaltningen som består huvudsakligen av
stödfunktioner till kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. Därutöver finns också
enheten fiir arbetsmarknad och integration, näringslivsenheten samt enheten for mark- och
exploatering inom forvaltningen. I forvaltningens budget ingår även medel ftir de politiska instansema
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd, liksom avgifter till räddningstjänst, mm.
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Revisionen

(tkr)

Intiikter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Internriinta

Nettokostnad

Budget
2019"

0

-692

-605

0

0

-t 297

Budget
2020

0

-745

-605

0

0

-r 350

Budget
2021

0

-745

-605

0

0

-1 350

Plan
2022

0

-745

-605

0

0

I 350

Plan
2023

0

-745

-605

0

0

-1 3s0

Verksam hetsbeskrivning
För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna årligen granska
all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden.

Miljö- och byggnadsnämnden

(tkr)

Intiikter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Intemriinta

Nettokostnad

Budget
2019*

6 177

-15 875

-9 381

-140

-5

-19 224

Budget
2020

6 100

-16 716

-7 157

-106

-5

-17 884

Budget
2021

6 400

-17 060

-7 157

-107

-5

-17 929

PIan
2022

6 500

-r7 060

-6 857

-91

-4

-t7 512

Plan
2023

6 550

-t7 060

-6 857

-90

-2

-17 459

Förändrad driftbudget
r En planarkitekt 625 tkr per år.
r En bygglovsjurist nettokostnad 350 tl<r är 2020-2021 och diirefter 250 tkr.
r Tjänst tillsyn enskilda avlopp nettokostnad 300 tkr ären202l-2022 och250 tkr därefter.
r Stadsmiljöanalys 300 tk per är 2020-2021.
r Avgift Energikontor sydost 70 tkr per år, flyttas till Kommunstyrelsen.

Verksam hetsbeskrivn i ng
Primärt uppdrag ftir miljö- och byggnadsnämnden iir att bedriva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet
och vara handläggande kommunal myndighet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen,
livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel m fl.

MBN verkar också långsiktigt for god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.
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Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden

(tkr)

Intäkter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskivningar

Internråinta

Nettokostnad

Budget
20tg*

175 562

-103 r02

-178 796

-72982

-t8 721

-198 039

Budget
2020

170 201

-104 921

-t79 771

-76 691

-17 340

,208 s22

Budget
2021

170 201

-104 727

-178 985

-81 643

-17 544

-212 698

Plan
2022

170 201

-104 727

-179 535

-80 904

-16 899

-211864

Plan
2023

170 201

-104 727

-179 585

-78 189

-t6 277

-208 577

Föråndrad driftbudget
o Omprövning medel balanskonto enligt budgetdirektiv - I 000 tkr fu 2020 och -3 878 tkr per år

därefter.
r Lägre hyreskostnader Rådhuset -250 tkr per år.
. Nedläggning av taltidning -230 tk.
r Effektivare sortering och sophantering i kommunens fastigheter -800 tkr per år.
. Ökad kostnad Offrcelicens er 365, 1 50 tkr per år.
o 25 % administrativ tjänst 127 tkr per år.
. Ökad kostnad utökat vägnät, gång- och cykelväg samt dammar Viggenomrädet,232tkr per år
r Kostverksamhet Påtorp fiirskola 300 tkr per år.
. Ökade ekologiska inköp 500 tV,r är 2020,1 000 tkr är 2021och I 500 tkr därefter.
. Ökade livsmedelskostnader I 000 tkr per år.
r Fritidsgårdsverksamheten enhetschef och fritidsledare I 000 tkr per år.
. Hyreskostnad Kallinge fritidsgård 318 tkr är 2021och framåt.
o Städkostnad Hoby sporthall och fritidsgård 136 tk,r är 2027 och framåt.
. Ny städkostnad Brunnsvallen, Massmanska kvarnen - emaljverkstaden, samt Soft Center

arena 90 tkr per år.
o Regionalt centrum ftir samtidskonst 150 tkr per år.
o Spår och leder bl a Ark56, 50 tkr per år
. Ökade anläggningsbidrag foreningar 200 tkr fu 2020,250 tkr ir 2021,300 tk fu 2022 och 350

tk,r är 2023.
r Driftkostnad fritidsgärdar 2 878 tkr från år 2021 och framåt.
I Driftkostnad fiir akut platsbehov Kallinge centralorts forskolor och skolor 380 tkr per år.
r Kostnad ftir sociala insatser inom bostadsområde 700 tkr.

Verksamhetsbeskrivning
Teknik-, fritid- och kulturftirvaltningen består huvudsakligen av fyra verksamheter, Fritid och
kulturenheten, Gatu- och parkenheten, Kostenheten samt Fastighetsenheten.

Inom Fritids- och kulturverksamheten ingår biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, stöd till fritids-
och kulturftireningar samt studieorganisationer, fritidsverksamhet ftir ungdomar och sport- o
fritidsanläggningar, samt anläggningar for friluftsliv och turism.

Gatu- och Parkenheten ansvarar främst for drift och skötsel av vära allmänna platser, såsom gator,
parker, gång- och cykelvägar, hamnar, lekplatser, produktionsskog, tätortsnära skogsområden, samt
även kommunens samlade vaktmästartjänster.
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Kostenheten ansvarar över kommunens samlade måltidsverksamhet, både inom utbildnings- och
omsorgsverksamheterna.

Fastighetsenheten ansvarar ftir drift och service av kommunens fastigheter.

Utbildningsnämnden

(tkr)

Intiikter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskivningar

Internråinta

Nettokostnad

Budget
2019*

r50 273

-568 052

-299 488

-9 011

-566

-726 844

Budget
2020

t30 282

-595 7ll
-3tt 251

-8 986

-564

-786230

Budget
2021

125 282

-566 746

-315 532

-7 895

-541

-765 432

Plan
2022

125 282

-566 746

-315 532

-7 440

-518

-764 954

Plan
2023

125 282

-566'146

-315 532

-6 453

-460

-763 909

Förändrad driftbudget
r Omprövning medel balanskonto enligt budgetdirektiv -28 186 tkr från och med är 2021
r Ramreduktion enligt underlag -5 223 tkr per år.
o Hyra Påtorps ftirskola 600 tkr per år.
r Paviljonger Slättagårdsskolan 1 439 tl$ per år.
r Volymökningar grundskola 15 000 tkr per år.
r Skolbibliotek grundskola 500 tkr per år.
. Ökat behov av lärare gymnasie- och vuxenutbildningen 2 500 tkr per år.
. Utbildningsplikt 1 500 tkr från och med är 2021.
r Studiehandledning 5 850 tkr per år.
r Datorer ftirskola till och med åk 9, I 464 tl<r är 2020, därefter 500 tkr per år.
o Datorer l: I gymnasiet I 277 tl<r är 2020, I 336 tkr åren därefter.
o Statusen Kulturskola ska kvarstå 8 559 tkr per år.
r Nattis 2 252 tl<r per år.
r Ramökning ftir insatser enligt underlag,2S 186 tkr per år från och med är 2021.
o Volymökning ftirskolan 7 500 tkr är 2020.

Verksam hetsbeskrivning
Utbildningsnämnden ansvarar ftir att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med
av staten antagna lagar, forordningar och ftjrfattningar samt i enlighet med kommunala måI.

Från och med 117 2019 är forskola, grundskola och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen
organiserad inom tre olika verksamhetsområden. Förskola, grundskola och
gymnasieskola./vuxenutbildning. Tre verksamhetschefer ansvarar ftir var sitt område. Ytterligare en
ftirändring är att Blekinge Naturbruksgymnasium numera tillhör verksamhetsområdet
gymnasieskola/vuxenutbildning.

Flygtekniska utbildningsprogrammet tillhör organisatoriskt gymnasieskolan Knut Hahn. Flygtekniska
programmet har ett nära samarbete med Knut Hahn men rektor ligger direkt under forvaltningschef.

Det kommunövergripande ansvaret ftir barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och
Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd forvaltningschefen. RoS uppdragär attutreda och ger*^
kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående. lV
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Ronneby Kulturskola bedriver kulturpedagogisk verksamhet i form av bild, drama, kulturarv, dans och
musikskola i hela kommunen från ftirskoleålder t o m gymnasiet. Chefen for den verksamheten är
direkt underställd ftirvaltningschef liksom Ronneby kunskapskälla. Kunskapskällan är ett lärcentra
som erduder utbildning på eftergymnasial nivå - högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar
och uppdragsutbildningar.

Aldrenämnden

(tk)

Intlikter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Intemränta

Nettokostnad

Budget
2019*

122 ttO

-323 764

-l7l 555

-2 429

-165

-375 803

Budget
2020

127 458

-327 228

-t7t 822

-2 569

-149

-374 3tO

Budget
2021

127 514

-321 920

-169 867

-2 722

- 135

-367 130

Plan
2022

t27 514

-321 920

-169 867

-2 579

-l 16

-366 968

Plan
2023

127 514

-321 920

-169 867

-2 490

-103

-366 866

Förändrad driftbudget
r Ramreduktion m.a.a. Ålycke -2 335 tkr.
r Sänkt personaltäthet vård- och omsorgsboende -2 700 tkr är 2020 och -3 600 tkr åren därefter
r Lägle IT-kostnad -200 tkr per år.
o Reducering av en boendeplats -360 tkr per år.
o Omvandling av boendeplatser -720 tkr per år.

Verksam hetsbeskrivning
Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen ftir Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom hemtjänst, vård- och
omsorgsboende, nattpatrull, dagverksamhet, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Socialnämnden

(tkr)

Intiikter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskivningar

IntemrEinta

Nettokostnad

Budget
2019r,

105 738

-187 043

-183 575

-476

_27

-265 383

Budget
2020

6s 573

-192 899

-ls0 264

-438

-19

-278 047

Budget
2021

65 388

-193 778

-tst 425

-427

_17

-280259

Plan
2022

65 388

-193 778

-l5t 425

-411

_13

-280 239

Plan
2023

65 388

-193 778

-151 425

-231

-10

-280 0s6
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Förändrad driftbudget
o Omprövning medel balanskonto enligt budgetdirektiv -l 180 tkr från och med är 2021.
r Minskning utbildningsdagar -l 086 tkr per år.
r Minskning bemanning gruppbostäder -3 500 tkr per år.
o Besparing öppenvård vuxna -l 500 tkr per år.
o Institutionsvård barn 6 000 tkr per år.
r Familjehem barn 6 000 tkr per år.
. Övrig barnavård -354 tk är2020,139 tkr åren därefter.
r Ekonomiskt bistånd 5 000 tkr per år.
o Två tjänster barnavård | 299 tkr är 2020 och från är 2021 ytterligare två tjänster, totalt 2 598

tkr per år från är 2021.
o Funktionsstöd -4 930 tkr endast är 2020.

Verksamhetsbeskrivning
Socialnämndens verksamhet omfattar utredning och insatser till barn, ungdomar och familj er, till
personer med beroendeproblematik samt beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge stöd, service och
omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar ör handläggning av ärenden

enligt Alkohollagen, serveringstillstånd.

Överförmyndarnämnden

(tkr)

Intiikter

Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar

Internränta

Nettokostnad

Budget
2019*

0

-3 732

-267

_13

-l
-4 013

Budget
2020

0

-4 l0l
-250

-24

-t

-4 376

Budget
2021

0

-4 129

- 188

_45

-3

-4365

Plan
2022

0

-4 157

-190

-45

-2

-4 394

Plan
2023

0

-4 187

-191

-35

-l
-4 414

Förändrad driftbudget
o Omprövning medel balanskonto enligt budgetdirektiv -230 tkr från och med är 2020.
r Finansiering av tjänst 460 tkr per år.
. Ökad kostnad p.g.a. ändrat prisbasbelopp 30 tkr är 2020,58 tkr år 2021,86 tl<r är 2022 och

116 tkr åtr 2023.
r Driftkostnad nytt åirendehanteringssystem 55 tkr fu 2020,33 tkr är 2021,35 tkr är 2022 och

36 tkr är2023.

Verksam hetsbeskrivni ng
Överformyndarnämnd/Överformyndare dr en for kommunen obligatorisk verksamhet. I Ronneby
kommun finns en Överftirmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över ställforeträdares
(formyndare, ftirvaltare och gode män) ftirvaltning.

Överftlrmyndarnämnden ska, som tillsynsmyndighet, motverka rättsforluster ftir personer som inte
själva kan tillvarata sin rätt eller fiirvalta sin egendom.

e
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I n veste ri n g s b u d get 2020-2021 jä mte p I a n 2022-2023
Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut for 2020-2021 och plan for 2022-2023.Investeringar
som sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra
anläggningsarbeten, läggs ut med bedömd investeringsutgift ftir vart och ett av budgetåren. Beslut tas i
dessa fall om investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte ftirdelningen per kalenderår.
Investeringar prövas inör varje nytt budgetår. Investeringar i budget 2019 som inte hinner slutforas
under 2019 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2020 och ingår således inte i listan nedan.

Investeringarna påverkar driftredovisningen med kapitalkostnader från den tidpunkt de faktiskt tas i
anspråk.

Budgetmässigt ar kapitalkostnaderna på investering beräknad från tidpunkt då investeringen beräknas
klar att tas i bruk.

Som investering räknas en kapitalsatsning som far konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där
värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp.

(tkr)
Nytt

beslut Inv 2020 Inv 2021 Inv 2022 lnv 2023
Kommunstyrelsen
Projekt Framtidens skolor
Kontorsinventarier
Upprustning av Ronnebysalen, omklädning av möbler mm
Gribshunden - projektkontoret

Nytt dokument- och iirendehanteringssystem

IT-hardvara
Teknik i konferensrum
Investering i siikerhetsskydd

Allmiinna platser Kilen
Dikesrensningar (enligt upprättad plan)
Dränering jordbruksmark (enligt upprättad plan)
Restaurering fd betesmarker (enligt upprättad plan)
Vassröjning (enligt upprättad plan)
Utveckling Östra Piren
Trafi kåtgåirder vid Parkdalaskolan
Fastighetsaff?irer

Fastighetsafftirer
Försöksprojekt med Actibump
Byte av belysning till centrala Ronneby

Totalt Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnadsnämnden
Ökad kostnad iirendehanteringssystem miljö
Totalt miljö- och byggnadsnämnd

500

76 450 168 800 158 000 148 500

175

175 0 0 0

KF

KS

KS

56 000

400
I 000

300

2 000

I 500

300

250
I 000

100

100

164 000

I 500

100

156 500 147 000

I 500 1 500

200
2 0005 000

8 000

I 000

-l 000

I 000

-l 000

I 000

000

000

000

000
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(tkr)
Nytt

beslut Inv 2020 Inv 2021 lnv 2022 lnv 2023
Teknik Fritid- och Kulturnämnden
Asfalt beläggning
Badplatser, bryggor
Brorenovering E22 RBY N
Dagvatten Hulta
Energi och ventilationsåtgåirder

Eringsbodaskolan utbyte olj4 pelletsanläggning
Inventarier kök och restauranger

Kulturcentrum fuktskadat golv ej konsthall och entre

Kulturcentrum nytt tak
Maskiner och utrustning gator och parker, inkl traktor
Mindre investeringar Fastigheter

Reinvestering komponenter fastigheter
Reinvestering lekplatser
Sandsilo

Sjöarp utbyte olj4 pelletsanläggning

Stabilitetsåtgåirder Reddvägen

Stadshuset byte ldnster
Utbyte till åbevattning
Ätgårder centrumutredning
Landsbygdsutveckling
Samftirläggning fiber, gatlysen

Kallinge simhall ytterligare åtgärder

Tillagningskök
Lyktstolpar
Busshållplats Västervägen

GC-väg Hyndekulla
Hyresgästanpassningar extema kunder
Rådhusparken uppfräschning
Skolor/Itirskolor lekredskap och utemiljöer
Spontanidrottsplatser
Svepbyte NA till LED
Inventering trädbestand

Motocrossbana
Utbyte signaldon trafikljus
Renovering/ombyggnad Kulturcentrum (Entr6, Hörsal, Toaletter)
Nya sorteringskiirl fttr kommunens fastigheter
Anläggningen i Karlsnäs

Totalt Teknik Fritid och Kulturnämnden

Utbildningsnämnden
Reinvesteringar Naturbruk, Hoby Lant
Duschar, personlig integritet
Akustikåtgärder
Ätgiirder ftr funktionshindrade elever

Verksamhetsområde Förskol4 inventarier
Anpassningar av lokaler, förskolan
Verksamhetsområde Grundskol4 inventarier
Anpassningar av lokaler, grundskolan
Verksamhetsområde Gymnasiet
Utbildningsmaterial, fl ygmotor
Flygplan med turbojetmotorer, återinvestering
Inventarier intemat
Centralt kansli
Trådlösa nätverk

Totalt utbildningsnämnden

6 000

200

2 500

I 000
2 800

2 180

3 000

4 000

l 000

I 000

5 100

490
2 500

6 000

200
3 600

2 500

I 000 l 000

I 010

I 750

r 000

1 000

1 460

I 000

I 750

I 000

6 000 6 000

380

3 000

2 000

l 000

5 100

490

I 000

I 000

5 r00
490

I 000
I 000
5 100

490

KF

KS

KS

KS

KS

500
I 000
4 000

0

6 433

r 000

4 000

3 924
150

800

5 660

150

r 000

250
I 750

l 300

l 000

29 000
500

I 000 I 000

5 000

150 150

2 000

1 000

500

3 600

1 000000
250

750
300

000

200

5 000

500
3 600

500
3 000

5s244 52 813 32 600 50 450

KS

uN 500
200

300

400
400
440
750
500
500
250

500

300
400
400

750

500
250

500

300

400
400

750

500

250

500

200
300

400
400

230
750
400
500

250
5003

60

200
230

4 730 3 100 3 100
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Nytt
beslut Inv2020 Inv202l Inv2022 lnv2023

Äldrenämnden
Inventarier
Datauppkopplingar
Teknik utveckling / Hotellås
Teknik utveckling i Tid och insatsuppldljning

Totalt äldrenämnden

Socialnämnden
Inventarier Socialnämnden
Inventarier ny gruppbostad Briiknehoby
Larm i gruppbostad

Totalt socialnämnden

Överftirmyndarnämnden
Nytt ärendesystem

Totalt överliirmyndarnämnden

SUMMA INVESTERINGAR

500

300

500

300
500

300
2325

ÄN

100

200

500

300

550

I 350
550

I 350 800 3t2s

100 100 100 100

150

250 100 100

160

160 0 0 0

138309 231143 194600 205275

w
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Föreslagen förbrukningstaxa för vA 2020, samiliga priser inklusive moms

Zotc{.-\r-zY ä Bc(t-

tir2017 $

RONNEåY M I TEKNTX

kr
27.71
1 1.08
16,62
0,00

27,71
11.08
1

11-08
16.62
27.7'l
11,08
0.00

27.71
27,71
11,08
0,00
0,00

27.71
11.08
11.08
0.00
0.00

11.08
0,00
0,00
0,00
0,00
0.0r

0

kr
4416
1742
2771
4416

12218
4238
7980

287ffi
11463
17523
54842
18324
1 1303
86504

1204ffi
42135
42fi0

1643
4416
1643
4238
2487
6519
5730
2193
6625
40u
4416
1742
2772

kr
26.64
10,65
15,98
0,00

26,64
10.65
15,98
26,64
10,65
15,98
26,64
10,65
0.00

26.64
26,64
10,65
0,00
0,00

26.64
10,65
10,65
0,00
0.00

10.65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kr
4246
1675
2665
4246

11748
4075
7673

27654
11022
16849
52733
17619
10868
83177

115817
40514
40865

1580
4246
1580
4075
2391
6268

11022
2109
6370
3879
4246
1675
2665

mm

40mm

nkt vatten
nkt

69m3

Vatten enbosl
Avlopp enbost
Vatten/Avlopp enbost utan mät
Vatten/ Avlopp 25mm
Vatten 25mm
Avlopp 25mm

Vatten 40mm
Avlooo 40mm
Vatten/Avlopp 50mm
Vatten 50mm
Sprinklertaxa utan mät lndustri mindre

Vatten't00mm
Sprinklertaxa utan mät lndustri större
Sprinklertaxa utan mät Boende
Sommarv/avlopp med mätn
Sommarvatten med mätning
Sommarvatten med mätning 25mm
Sommarvaften utan mälninq 69m3

Sommarvatten med mätnino 40mm
Sommarvaften utan mätninq 45m3
Avlopp utan mätninq 210m3
Avlopp utan mätninq 69m3

Taxa
110
111
112
113
120
121

122
130
131
132
140
141
143
150
160
161

163
164
410
411
421
422
423
424
432
631
632
710
711
712

150 m3/år

kostnad
förbruk

Vitla förbruk
150 m3/år

3996

kostnad
Villa förbrukn.
150 m3/år
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Förslag på taxejustering Hushåal8% från 1 jan ZOZO

R;\ugc* B
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Budgetförslaget år 2020 visor ett underskott på de taxebaserade intökterna med I 572 000 kronor

Endost konsument ej företog nedon.
Konto: grundavgift

Konto: behandlingsavgift

Kontroll av förslag ny taxa
Grundavgift (va nlig hämtning)

Beha ndlingsavgift (vanlig hämtning)
G rundavgift (dispens för matavfall)
Behandlingsavgift (dispens för matavfall)
Grundavgift (sä llanhämtning)
Behandli ngsavgift (sällanhämtning)

G rundavgift (fritidshus)

Behandlingsavgift (fritidshus)

Grundavgift (Fritdshus kompostdispens)
Beha ndlingsavgift (fritidshus kompostdispens)
Grundavgift (Delat kärl fyrfack)
Behandlingsavgift (Delat kärl fyrfack)

331600

331700

Antal tjänster Prislär lntäkt idag
6942 552
5 837 1 588

665 552
665 7248

1 059 552
1 059 s68
I2L6 552
L2L6 684

L45 552
L45 440
94 5s2
94 844

54r

8%

höjning
224

Höjning 8%

Gamla kärl grundavgift 464 och 552 609

OMSÄTTNINGEN öKAR MED 20746

Taxa idag ink
moms

Exempel Nykeltal 8% höjning ( vanligt abonemang) 2 800

3 831 984

11 540 856

367 080

829 920

584 568

501 512

671 232
831744
80 040

63 800

51 888

79 336

329 469

t9 863 429

1 655 286

Antal tjänster
6942
6 837

665

655

1 059

1 059

t216
L276

L45
1.45

94

94

609

Pris/år
s95

t823
596

r348
596

613

596

739

s96
475

s96

912

Ny intäkt
4 L38 s43

12464 L24

396 446

896 314

631 333

649 633

72493L
898284
86 443

58 904

56 039

85 683

Exkl moms

ökning
306 5s9

923268
29 366

66 394
46765
48 t2L
53 699

66 s40
6 403
5 104

4 t51,

6 347

584 355827 26 358

tooTt 21452503 L589 074

ökning per månad
kronor
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Utgivare: Kommunledningsfiirvaltningen
Gäller från och med: I januari 2020
Antagen: KF yyyymmdd, $ xx, dnr KS
Ändrad:

Reglemente for Ald renämnden
Utöver vad som ftireskrivs i kommunallagen ftir nämnder och dess verksamhet gäller
bestämmelsema i detta reglemente.

1 kap. lnledande bestämmelser

Allmänt om nämndens uppgifter

l$
Äldrenämnden ansvarar lor i detta reglemente angivna uppgifter samt fiir uppgifter som enligt
lag eller ftirfattning ankommer på nämnden, med undantag lor de uppgifter som
kommunfullmiiktige uppdragit åt annan nämnd eller ddr kommunfullmäktige i särskilt fall
beslutat annat.

Nåimnden ska fiilja det kommunfullmiiktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat
säirskilt beslut - har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka for att fastställda mål uppnås

och i övrigt fiilja givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Nämnden ska leda ftirvaltningens verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv genom att utöva en

samordnad styrning. Nämnden ansvarar ftir att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av kommunfullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra

fiirfattningar ftir verksamheten.

Niimnden ska inom sitt ansvarsområde svara fiir samordning och aktiv samverkan samt samråd
med andra myndigheter, aktiv samverkan med andra relevanta aktörer, medborgardialog med
kommunmedlemmarna samt omvärldsbevakning.

q& nl{ u4f



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR
ÄronsxÄMNneN

2 kap, Uppdrag och verksamhet

Ansvarsområden

1S

Äldrenämnden ansvarar ftir och fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad i lag
sägs om socialnämnd vad avser omsorg om äldre samt verksamhet riktad till personer med
funktionsvariation oavsett ålder som har behov av bistånd i form av hjälp i hemmet ftir att klara
sin dagli ga livsforing.

Nämnden ansvarar lor hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen inom sitt
verksamhetsområde samt lor hemsjukvård till personer i ordinärt boende, oavsett ålder, enligt
hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvar

2$

Äldrenämnden ska inom sina ansvarsområden

l. ansvara for att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell
lagstiftning,

2. ansvara ftir regelmässig uppfoljning och utvärdering inom sina ansvarsområden (for detta
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll),

3. regelmässigt till kommunfullmiiktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt

4. rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmåiktige lämnat.

Allmänna uppgifter

3S

Äldrenämnden ska inom sitt område svara ft)r

1. utformning av informationsverksamhet,
2. arbetet med kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar utveckling,
3. vården av nämndens arkiv,
4. underhåll och forvaltning av lös egendom,
5. investeringar i lös egendom inom ramen ftir beviljade anslag,
6. arbetsgivaransvaret fiir arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet,
7. att ftilja lokalt samverkansavtal, samt vid behov fiirhandla enligt ll-14 och 38 gg och

information enligt 19 $ lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser
nämndens verksamhetsfrågor,

8. registeransvar ftir de personregister som nämnden i sin verksamhet forfogar över, samt
9. besluta om frågor som rör tillämpning av 2kap. tryckfrihetsfiirordningen (1949:105)

och offentlighets- och sekretesslagen (2009 :a00).
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Särskilda uppgifter

4$

Äldrenämnden fullgör inom sitt verksamhetsområde de uppgifter som ankommer på en
patientnämnd enligt lagen(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården om
uppgiften inte överlåtits till regionen.

Äldrenämnden ansvarar for kommunens uppgifter inom äldreomsorgen enligt hälso- och
sj ukvårdsla gen (20 I 7 :30), och därtil I hörande lagsti ftning.

Avtal

s$

Äldrenämnden äger rått att, inom sin budgetram, träffa avtal om ftirhyrning av lokaler fiir sin
verksamhet med en längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgående till l0
prisbasbelopp per år.

Ovan nämndarått avser externt forhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. För
hyrestider överstigande fem år eller l0 prisbasbelopp eller båda krävs kommunfullmäktiges
beslut.

Personuppgifter

6S

Nämnden är personuppgiftsansvarig ftir de register och andra behandlingar av personuppgifter
som sker i näimndens verksamhet.

Författningssamling

7$

Nämnden ansvarar ftir att uppdatera lorfattningssamling inom verksamhetsområdet och att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.

lnformation och samråd

8$

Niimnden och nämndens ordörande ska i möjligaste mån från ftirvaltning och andra nämnder
erhålla den information och det underlag som behövs for sin verksamhet.

Rätten till information och underlag innefattar inte uppgift lor vilken sekretess råder.

Niimnden ansvarar fiir att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder niir så erfordras
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs fiir att kommunstyrelse eller
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samråd bör även ske med loreningar och organisation när dessa är särskilt berörda.

Nämnden beslutar om formerna fiir samrådet.

Niimnden ska verka for att samråd sker med dem som nytdar dess dänster.

@I
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Nämndens uppföljning och redovisning

e$

Nämnden ska kontinuerligt ftilja upp sin verksamhet.

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgiort de uppdrag som
fu llmåiktige lämnat dem;

1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra flor hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts

Redovisning ska ske enligt de riktlinjer som fastställts av fullmåiktige. Redovisningen lämnas till
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

3 kap. Organisation.

Organisation inom verksamhetsområdet

1$
Nämnden ansvarar for dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av
fullmåiktige fastställda mål och sfyrning och andra fiirfattningar ftir verksamheten.

Sammansättning

2$

Äldrenämnden består av det antal ledamöter som fullmäktige beslutat.

Presidium

3S
Nämndens presidium ska bestå av ordftirande, ftirste vice ordörande och andre vice ordftirande
och utses av kommunfullmäktige.

Viceordftirandena ska biträda ordftiranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordloranden anser att det behövs.

Utskott

4$

Inom äldrenämnden ska det finnas ett beredningsutskott. Utskottet ska bestå av så många
ledamöter som fullmäktige beslutar. Nämnden får därutöver framställa till fullmäktige om att
inrätta ytterligare utskott.

Personal

s$

Den personal som ska biträda äldrenämnden vid fullgörandet av dess uppgifter ingår i
äldreftirvaltningen.
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Ordforande

6$

Det åligger ordfiirande

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. infiir sammanträdena se till att ärenden som ska behandlas i nämnden vid behov är

beredda,
5. se till att f?irdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, samt
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

4 kap. Nämndens arbetsformer m.m.

Sammanträde

ls
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om
ordloranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordftiranden och innehålla uppgift om det eller de drenden som önskas bli behandlade på det
extra sammanträdet

Ordftiranden ska, om möjligt, samråda med vice ordfiirandena om tiden ftir extra sammanträde.

Om det ftireligger särskilda skäl fiir ordftiranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden lor sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordfiirandena.

Om ordloranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden fiir ett
sammanträde ska ändras, ska ordftiranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

Nämnden ska senast i november fastställa tiderna ftir ordinarie sammanträde nästkommande år.

Andra sammanträden

3$

När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas

Ansvar for kallelse

4S

Ordforanden ansvarar for att kallelse utfärdas till sammanträdena.

När varken ordfiiranden eller vice ordforandena kan kalla till sammanträde ska den som har
tjänstgjort som ledamot i nämnden längst tid göra det (ålderspresidenten). Om flera ledamöter
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordfiirandens uppgifter av den äldste av dem.
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Formalia och utskick av kallelse
s$

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats fiir sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan fiirtroendevald som får nåirvara på
vid sammanträdet på lämpligt sätt, senast fem dagar frre sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordfiiranden bestämmer formen ftir kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Föredragningslista

6$

Kallelsen bör åtftiljas av ftiredragningslista. Ordfiiranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på ftiredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentliga sam manträden

7$

Nämnden fäir besluta om offentliga sammanträden.

Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
ftirekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans

8$

Nämnden filr, om särskilda skäl ftireligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde fiir endast äga rum om ljud- och bildöverftiring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild och ljud.

Nämnden far bestämma vad som närmare ska gälla ftir deltagande på distans i nämnden.
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Närvarorätt

e$

Kommunstyrelsens ordftirande får närvara och delta vid sammanträden med nämnden, men inte
delta i besluten. Nämnd får därutöver medge ledamot av kommunstyrelsen denna rätt.

Kommunstyrelsens ordfiirande har också rått att fii sin mening antecknad i protokollet. Den
ftirtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att fii sin mening antecknad i
protokollet.

Härutöver får nämnden medge ftirtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
nårvara vid sammanträde med nämnden lor att lämna upplysningar.

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar
det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Nämnden fiir härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Komm u nd i rektörens närvarorätt

10$

Kommundirektören får närvara vid nämndens sammanträden.

Förva ltn i n gsch efens närvarorätt

11 $

Förvaltningschefer under nämnden fiir nåirvara vid nämndens sammanträden.

Nämndsekreterarens närvarorätt

12$

Nämndsekreteraren har närvarorätt och ansvarar fiir protokollforing vid nämndens och utskottens
sammanträden.

Medborgarförslag

13S

Medborgarfiirslag, där fullmäktige överlåtit till nåimnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas
så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att lorslaget väcktes i fullmäktige.

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av ett
medborgarforslag.

Nåimnden ska två gånger per år redovisa de medborgarfiirslag som inte avgjorts inom ett år från
det att ftirslagen väcktes i kommunfullmiiktige.

Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgiorts och ndr beslut kan
forväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i juni och
oktober.

När ett medborgarftirslag beretts fiirdigt och beslut ska fattas, ska forslagsställaren underrättas.
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Nämnden fäir besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarforslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet i överläggningarna men inte när beslut fattas.

5 kap. Ledamots tjänstgöring

Ledamots förhinder
1$

En ledamot som är fiirhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare

Ersättares tjänstgörin g

2$

Om en ledamot är fiirhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättaren ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som
inte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt atttjänstgöra även om en
ersättare trätt i ledamotens ställe.

Tjänstgöringsordning

3$

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmåiktige
har bestämt. Om ingen ordning dr bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i
fullmäiktiges protokoll från valet. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten
har alltid rätt att träda in i istället ftir en ersättare från ett annat parti.

En ledamot som inställer sig under sammanträde har rått att tjänstgöra även om en ersättare har
trätt i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjiinstgör har rätt att delta i överläggningama och få sin mening antecknad till
protokollet.

Jäv, avbruten tjänstgöring

4$

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
dänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.

Yrkanden

s$
När nämnden ftirklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordfiiranden igenom de
yrkanden som framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. wq@"Nv 8 (l l)
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Ordftiranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter fär inte något yrkande tindras
eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordfiiranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det
skriftligt.

Deltagande i beslut

6$

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordftiranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte giort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om nämnden fattar det
med acklamation.

Reservation

7$

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren fore den tidpunkt som
har fastställts lor justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

8$

Protokollet justeras av ordforanden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordforanden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av foreskrifter m.m.

e$

Nämnden ansvarar for att beslut och ftireskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt
gällande bestämmelser.

Delgivning

10s

Delgivning till nämnden sker genom ordflorande, ftirvaltningschef eller annan som nämnden
utser.

Undertecknande av handlingar

11 $

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordftiranden, eller vid forfall lor ordftiranden, av vice ordloranden och kontrasigneras av en
anställd som nämnden bestämmer.
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Ersättare for ordföranden och vice ordforanden
12$

Om varken ordfiiranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse annan ledamot som ersättare fiir dessa. Tills valet fiirrättats,
fullgörs ordfiirandes uppgifter av den som har tjänstgjort som ledamot i nämnden längst tid. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordftirandens uppgifter av den äldste av
dem.

Motsvarande gäller om ordfiiranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordfiirandens eller övriga presidiets uppgifter.

6 kap. Utskott

Ordforande

1$

Inom ett utskott väljer nämnden fiir den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en
ordftirande och två vice ordftiranden.

Utskottets arbetsformer
2S

Om ordftiranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är fiirhindrad att fullgöra sitt
uppdrag lor längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare fiir
ordfiiranden fullgöra dennes uppgifter.

Fyllnadsval

3$

Avgår en ledamot i utskottet, som inte valts proportionellt, ska fyllnadsval snarast forrättas.

Sammanträde och protokoll

4$

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträdet ska också
hållas när ordfiiranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöter begär det.
Utskottet fiir handlägga ärenden baranär mer än hälften av ledamötema är närvarande.

Vid utskottssammanträde ska protokoll ftiras.

Utskottets arbetsformer

s$

Vad som fiireskrivs i detta reglemente om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av
hinder attnawaruvid nämndens sammanträde och ersättare ftir ordforande i nämnden gäller i
tillämpliga delar även lor utskottet, om inte annat särskilt har ftireskrivits.

Utskottet bestämmer utöver vad som foljer av detta reglemente själv sina arbetsformer.
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Bered n ingsutskottets u ppgifter

6$

De iirenden som ska avgöras av niimnden i dess helhet bör forst redogöras fiir i
beredningsutskottet. Beredningsutskottets ordfiirande avgör hur ärenden ska redogöras i
utskottet.

Beredningsutskottet lämnar samtliga ärenden vidare till nämndens ordfiirande for fastställande
av dagordning i enlighet med 3 kap. 6 g.

Beredningsutskottet omfattas ej av bestämmelserna i 6 kap. 4-5 $$ detta reglemente.

Reglementet träder i kraft den 1 januari 2020 då tidigare beslutat reglemente upphör att gäIla.
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