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Utdelning av 2018 års kulturstipendium  

Sammanträdet inleds med att ordförande Nils Ingmar Thorell (L) delar ut 

2018 års kulturstipendium till Kristoffer Grip.  

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(102) 
2019-02-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 2019-000017 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 

socialnämnden, Paulina Zofia Krynska (V), samt fyllnadsval lyft in 

som ärende 16 på dagordningen.  

 

Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) föreslås att justera 

kvällens protokoll.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen samt utser Roger Fredriksson 

(M) och Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera kvällens 

protokoll. 

________________ 
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§ 46 Dnr 2019-000100 001 

Presentation av 2018 års trygghetsmätning 

 

Sammanfattning  

Alexander Vujovic, kommunpolis, presenterar 2018 års trygghetsmätning i 

Ronneby kommun.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Roger Gardell (L), Tim 

Svanberg (C), Willy Persson (KD), Magnus Pettersson (S) och Nicolas 

Westrup (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 47 Dnr 2019-000110 109 

Anmälan av medborgarförslag - Önskan om en vägbula 
vid övergångstället innan vägen upp till Gamla 
Kallingevägen 

Följande medborgarförslag lämnas om en vägbula vid övergångsstället innan 

vägen upp till Gamla Kallingevägen: 

Sammanfattning  

Jag är mycket orolig över hur folk kör på Kallingevägen i Ronneby. Sträckan 

mellan kulturcentrum och G-klaven är den mest riskfyllda sträckan enligt 

mig. 

Vi har barn som börjat gå själva till stan och ser dagligen hur lätt en olycka 

kan hända. 

Jag vill ha en vägbula vid övergångstället som ligger strax innan svängen 

upp till Gamla Kallingevägen (från stan sett). Det skulle förhindra 

hastigheter hos de bilar som säkert ligger upp mot 80 km/h i dag. Det bor 

många barn i området som i framtiden kommer korsa denna vägen dagligen. 

Jag vittnar om hur bilar endast har två sekunder på sig att tvärbromsa om ett 

barn skulle gå över när de bränner förbi!      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik- fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 48 Dnr 2019-000116 109 

Anmälan av medborgarförslag - Hastighetssänkning, 
vägbulor eller trafikljus på Kallebergavägen 

Följande medborgarförslag lämnas om hastighetssänkning, vägbulor eller 

trafikljus på Kallebergavägen; 

Sammanfattning  

Sänk hastigheten, bygg vägbulor eller sätt trafikljus vid övergångsställena på 

kallebergavägen. Är många barn/ vuxna som passerar/korsar vägen till och 

från skola/jobb och förskolan och bilarna håller så hög hastighet och stannar 

inte ens när man står med barnen vid övergångsställena. Något måste göras 

innan en olycka händer.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 49 Dnr 2019-000124 109 

Anmälan av medborgarförslag - Inför en helvegetarisk 
dag i veckan på alla äldreboenden i Ronneby kommun 

Följande medborgarförslag lämnas om att införa en helvegetarisk dag i 

veckan på alla äldreboenden i Ronneby kommun: 

Sammanfattning  

Inför en helvegetarisk dag i veckan på alla äldreboenden i Ronneby 

kommun. Det är hälsofrämjande för oss människor som bor på 

äldreboendena i Ronneby kommun att äta mer vegetariskt, det minskar 

risken för hjärt- kärlsjukdomar. 

Det ligger i tiden med klimatsmartmat för att minska miljöpåverkan från 

maten. Konsumtionen av fr a nötkött är en stor källa till koldioxidutsläpp och 

vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser. 

Ställ om Ronnebys äldreboenden till att bli mer klimatsmarta och 

hälsosamma - en bra start är att införa en helvegetarisk dag i veckan!      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(102) 
2019-02-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2019-000131 109 

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

Följande medborgarförslag lämnas om att modernisera namnen på 

kommunens nät- och energibolag: 

Sammanfattning  

Tidigare hette Miljöteknik -REAB och RONVAB.  

Låt oss nu inför övergången till 2020-talet med allt vad den nya tiden kräver 

även av oss i Ronneby, att anpassa oss till kommande allt högre miljö- och 

klimatkrav. Vi skulle kunna göra det med att modernisera namnen på våra 

nät- och energibolag. 

Att; Göra ett namnbyte, med hänvisning (i bil l-3) från Stockholm Exergi (fd 

Fortum Värme). 

Ett namnbyte skulle bättre visa vägen både för våra bolag och för våra 

kunder, mot en modern anpassning till kommande tiders krav och 

möjligheter. 

Nya namnförslag skulle kunna vara Ronneby Exergi Nät AB och Ronneby 

Exergi Sälj AB. Det med hänsyn till kommande planer på 

solcells/solfångaranläggningar på fältet i nära anslutning (väster ut) till vårt 

värme-(kraft)verk och på Angelskog. 

Enl. Stockholm Exergi är det inte så märkvärdigt med ett namnbyte, 

-möjligtvis den politiska förmågan att tänka nytt och tänka rätt. 

Ur Stockholm Exergis hemsida; "Ingenting annat förändras. Vi behåller 

samma organisationsnummer, adress, bankgironummer och postgironummer 

som tidigare. Våra ägare och samarbetspartner är fortfarande Stockholms 

stad och Fortum. 

Namnbytet skulle med fördel kunna sammanfalla med övergången till den 

stora el-taxeomläggning och uppbyggandet av det smarta elnätet som också 

snart blir ett faktum även för oss.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 51 Dnr 2019-000129 109 

Anmälan av medborgarförslag - Förslag om ett rökfritt 
center i Ronneby centrum 

Följande medborgarförslag lämnas om ett rökfritt center i Ronneby centrum: 

Sammanfattning  

Jag önskar ett rökfritt center. Dvs Ronneby torg, gågata och övriga delar som 

det som är klassificerat som centrum. Ett attraktivare Ronneby är att kunna 

gå in i en affär eller på gågatan utan att mötas av passiv rökning. 

Miljömedvetenhet och hälsomedvetenhet är något som idag är viktigt och 

detta vore ett sätt att främja detta. Att införa ett rökfritt centrum är något som 

är fullt genomfört och som andra länder redan börjat förverkliga bla i Perth i 

Australien vilken bidrar till att göra staden ännu attraktivare.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 52 Dnr 2019-000153 109 

Anmälan av medborgarförslag - Angående 
möjligheterna att anlägga ett utomhusgym i 
Brunnsparken 

Följande medborgarförslag lämnas om möjligheterna att anlägga ett 

utomhusgym i Brunnsparken: 

Sammanfattning  

Önskar att kommunen undersöker möjligheterna för att anlägga ett 

utomhusgym i Brunnsparken. Vi har en fantastisk park där det är mycket 

människor i omlopp och det skulle vara perfekt med ett utomhusgym där. 

Flera människor hade kunnat förbättra sin hälsa genom att det skulle vara 

lättillgängligt, enkelt och billigt att träna.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2019-000139 109 

Anmälan av medborgarförslag - Utveckling av 
inlämnade medborgarförslag 

Följande medborgarförslag lämnas om utveckling av inlämnande 

medborgarförslag: 

Sammanfattning  

Jag föreslår att medborgarförslag i kommunen borde hanteras som 

Sölvesborgs kommun gör numera. Det ger även en ökad kunskap och 

förståelse vad som engagerar medborgarna i Ronneby. Inkomna 

medborgarförslag granskas så att det följer svensk lag och kommunens 

policys. Därefter publiceras de på kommunens hemsida. Alla får då 

möjlighet att rösta på dessa förslag i sann demokratisk anda. Sedan de som 

får minst l00 röster kommer, efter att 90 dagar har gått, att tas upp av 

ansvarig nämnd som tar ställning till förslaget och beslutet publiceras sedan 

synligt för alla. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 54 Dnr 2019-000018 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare 

medborgarförslag lämnats in.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 55 Dnr 2019-000016 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor ställts.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 56 Dnr 2019-000013 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga interpellationer 

lämnats in.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 57 Dnr 2019-000145 007 

Val av lekmannarevisorer i de kommunägda bolagen 
och i kommunalförbunden  

 

Sammanfattning  

Revisorerna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att välja följande 

lekmannarevisorer i de kommunägda företagen: 

AB Helsobrunnen:  Jan-Anders Palmqvist 

med Birger Pettersson 

som ersättare. 

AB Ronneby Industrifastigheter:  Thomas Håkansson 

med Kjell GG 

Johansson som 

ersättare. 

Ronneby Miljö & Teknik AB (inkl. dotterbolag):  Jan-Anders Palmqvist 

med Birger Pettersson 

som ersättare. 

AB Ronnebyhus:    Kjell GG Johansson 

med Thomas 

Håkansson som 

ersättare. 

 

Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att välja följande revisorer i  

Kommunalförbunden: 

 

Räddningstjänsten: Birger Petersson med Martin Mattiasson som ersättare 

Vårdbolaget CURA: Thomas Håkansson med Peter Svensson som ersättare 

 

För granskning av de stiftelser, där det inte finns auktoriserad revisor  

Föreslås: 

Margareta Yngvesson som revisor. 

 

Följande föreslås för granskning av Stiftelsen Ronneby kommuns 

Socialasamfond och Stiftelsen Edith Sunessons donation: 
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Thomas Hallberg, Ernst & Young, auktoriserad revisor 

Anders Håkansson, Ernst & Young, revisorssuppleant    

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till revisorernas förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser revisorer och ersättare enligt nedan: 

 

AB Helsobrunnen: Jan-Anders Palmqvist med Birger Pettersson som 

ersättare. 

AB Ronneby Industrifastigheter: Thomas Håkansson med Kjell GG som 

ersättare. 

Ronneby Miljö & Teknik AB (inkl. dotterbolag): Jan-Anders Palmqvist med 

Birger Pettersson som ersättare. 

AB Ronnebyhus: Kjell GG Johansson med Thomas Håkansson som 

ersättare. 

 

Räddningstjänsten: Birger Petersson med Martin Mattiasson som ersättare. 

Vårdbolaget CURA: Thomas Håkansson med Peter Svensson som ersättare. 

 

För granskning av de stiftelser, där det inte finns auktoriserad revisor, utses 

Margareta Yngvesson.  

 

Stiftelsen Ronneby kommuns Socialasamfond och Stiftelsen Edith 

Sunessons donation:  

Thomas Hallberg, Ernst & Young, auktoriserad revisor 

Anders Håkansson, Ernst & Young, revisorssuppleant 

________________ 
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Exp: 

Samtliga berörda  

Ekonomienheten  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 58 Dnr 2019-000126 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
nämndeman, Therese Åberg (M), samt fyllnadsval 

 

Sammanfattning  

Therese Åberg (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdrag som 

nämndeman.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att utse Helene Fogelberg (M) till ny 

nämndeman efter Therese Åberg (M).      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Therese Åberg (M) från uppdraget som 

nämndeman. 

 

Kommunfullmäktige utser Helene Fogelberg (M) till ny nämndeman efter 

Therese Åberg (M). 

________________ 

Exp: 

Therese Åberg 

Helene Fogelberg 

Blekinge Tingsrätt  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 59 Dnr 2019-000171 023 

Anhållan om entledigande som ledamot i 
Socialnämnden, Ylva Särnmark (L), samt fyllnadsval 

 

Sammanfattning  

Ylva Särnmark (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ledamot i socialnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att utse Lena Mahrle (L) till ny ledamot i 

socialnämnden efter Ylva Särnmark.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Ylva Särnmark (L) från uppdraget som 

ledamot i socialnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Lena Mahrle (L) till ny ledamot i socialnämnden 

efter Ylva Särnmark (L). 

________________ 

Exp: 

Ylva Särnmark 

Lena Mahrle  

Socialnämnden 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  

Personalenheten  
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§ 60 Dnr 2019-000177 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden, Paulina Zofia Krynska (V), samt 
fyllnadsval  

 

Sammanfattning  

Paulina Zofia Krynska (V) anhåller i en skrivelse om entledigande från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar på att utse Samer Alterkawi (V) till ny ersättare i 

socialnämnden efter Paulina Zofia Krynzka (V).      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Paulina Zofia Krynzka (V) från uppdraget 

som ersättare i socialnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Samer Alterkawi (V) till ny ersättare i 

socialnämnden efter Paulina Zofia Krynska (V). 

________________ 

Exp: 

Paulina Zofia Krynska 

Samer Alterkawi 

Socialnämnden 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  

Personalenheten 
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§ 61 Dnr 2018-000454 023 

Fyllnadsval till ny nämndeman efter Anders Härdelin 
(M) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige entledigade 2018-08-30 § 185 Anders Härdelin (M) 

från uppdraget som nämndeman. Fullmäktige har idag att förrätta 

fyllnadsval.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att utse Christer Stenström (M) till ny 

nämndeman efter Anders Härdelin (M).      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Christer Stenström (M) till ny nämndeman efter 

Anders Härdelin (M). 

________________ 

Exp: 

Christer Stenström 

Blekinge Tingsrätt 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 62 Dnr 2019-000059 040 

Återföring av medel till balanskonto i 2018 års bokslut 

 

Sammanfattning  

I samband med budgetberedningen för budget 2019 gjordes en ny prognos 

för balanskonton flyktings utveckling de kommande tre åren. Prognosen 

visade då att tillgängliga medel på kontot inte skulle räcka hela perioden med 

hänsyn till de antagande om utvecklingen av antal nya ”flyktingar”. I budget 

2019 plan 2020-2021 minskas uttaget från kontot som gått till 

finansieringskonton för att medlen på balanskontot ska räcka en större del av 

treårsperioden. Fortfarande finns det risk att medlen inte räcker under den tid 

åtagandena finns, för vilka bidragen avsetts.  

Bedömning 

Under 2018 budgeterades och har verkställts uttag om 53 984 tkr. I budget 

2019 har budgeterats 33 474 tkr, vilket bedöms vara en mer hållbar nivå. 

Genom att det faktiska uttaget år 2018 reduceras med 20 510 tkr, förstärks 

balanskonto flykting, vilket kan möjliggöra att medlen på kontot räcker 

under den tid åtaganden finns. Återföringen av medel påverkar årets resultat 

för kommunen negativt med samma belopp som återförs.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att det faktiska uttaget från balanskonto 

flykting till finansieringskonton 2018 ska reduceras från tidigare beslutade 

53 987 tkr till 33 474 tkr.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att det faktiska uttaget från 

balanskonto flykting till finansieringskonton 2018 ska reduceras från tidigare 

beslutade 53 987 tkr till 33 474 tkr. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) 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 det faktiska uttaget från balanskonto 

flykting till finansieringskonton 2018 ska reduceras från tidigare beslutade 

53 987 tkr till 33 474 tkr. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 63 Dnr 2018-000743 040 

Äskande, omprövning budget 2019, 
utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

I det budgetförslag som beslutats av kommunfullmäktige i Ronneby ska 

några av de beslut som tagits gällande fördelning av medel från det centrala 

balanskontot omprövas. För utbildningsnämndens del gäller det beslut som 

tagits 2016. Det är sammanlagt sju (7) beslut som ska omprövas. Dessa är: 

 

Bu16, UN 1 mkr Introduktionsprogrammet. 

Bu16, UN 2 mkr flyktingmottagning. 

Bu16, UN 1 mkr SFI. 

Bu16, UN 3,1 mkr Förskolan Påtorp (tom 2019) 

Bu16, UN 1,72 mkr 3,8 tjänster + mtrl tätorten. 

Bu16, UN 1,45 mkr § 168/04 § 200/05. 

Bu16, UN 650 tkr KF § 18/15. 

Totalt: 10 092 tkr 

Bedömning 

De ovan nämnda utökningar som beslutades tilldelas utbildningsnämnden 

kan förklaras av det stora antal nyanlända som kommit till Ronneby 

kommun. Vi ser att behoven hos dessa barn och elever är fortsatt stora och 

har resulterat i ytterligare äskanden för både 2018 och 2019. Det är 

avgörande för utbildningsnämnden att få ta del av de medel som tidigare 

tilldelats nämnden från balanskontot och som redovisas ovan. De statliga 

intäkter som kommer till kommunen har varit avgörande för att kunna 

bedriva en verksamhet som möter behoven och möjliggör för oss att följa de 

nationella styrdokumenten. Vi ser dock att dessa migrationsintäkter är 

vikande men att behoven hos barnen och eleverna kvarstår. Att i detta läge 

även under 2019 få finansiering från balanskontot med 10 092 tkr ser vi som 

avgörande för att ge våra barn och elever det de har rätt till samtidigt som vi 

ska försöka nå en budget i balans.  
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Beslut från 2016; 

 

1. Introduktionsprogrammet 

Introduktionsprogrammet är det program som växer mest inom 

gymnasieskolan. Det finns fortfarande stora utmaningar inom verksamheten 

att kunna ta emot alla elever och bland annat räknar vi med att antalet elever 

inom Crea Diem (inom IM) kommer att öka från 12 till 20 elever under 

2019. Det är därmed nödvändigt att få ta del av dessa medel. 

 

2. Flyktingmottagning 

Dessa medel har i hög grad gått till att anställa personal, tolkkostnader och 

studiehandledning men också möjliggjort skapandet av internationella 

klasser inom Ronneby skolområde. Bedömningen är att dessa medel är 

väsentliga för att kunna behålla redan anställd personal samt bedriva en 

verksamhet enligt lagkraven. 

 

3. SFI 

Dessa medel har gått till personalkostnader inom SFI. De elever som nu 

kommer till SFI har lägre utbildningsbakgrund än tidigare vilket innebär att 

utbildningstiden blir längre. Detta innebär i sin tur mer resurskrävande 

grupper. Detta i kombination med minskade migrationsintäkter skapar stora 

svårigheter att nå en budget i balans. 

 

4. Förskolan Påtorp 

Planen var att dessa medel skulle användas under en begränsad tid till Hulta 

nya förskola stod klar. Vi ser dock att behovet av förskoleplatser inom 

Ronneby skolområde och i hela kommunen är fortsatt stort. Dessa medel 

gick till personalkostnader, pedagogiskt material och städ/vaktmästeri. 

Behoven kvarstår och det är avgörande att vi får ta del av dessa medel även 

under 2019. 

 

5. 3.8 tjänster plus material tätorten 

På grund av det ökade antalet elever till Ronneby tätort fördelades dessa 

medel till grundskolan för att kunna anställa ytterligare personal och köpa in 

pedagogiskt material. Antalet elever och deras behov är fortsatt stort. Vi ser 

ingen minskning av antalet elever utan det kommer fortfarande elever till 
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våra grundskolor men inte i den stora omfattning som tidigare. Dock är dessa 

medel viktiga för att behålla den personal som vi redan har. 

 

6. Personal till förskola och grundskola och Ronneby tätort samt 

personal SFI. 

På grund av ett utökat antal elever fördelades medel till dåvarande Skogs 

rektorsområde med 800 tkr. Dessa gick till att förstärka med personal. 650 

tkr gick till personalförstärkningar för samhällsorientering 

(samhällskommunikatörer) inom Vuxenutbildningen/SFI. Behoven kvarstår 

och medlen är avgörande för att kunna hantera nya barn och elever som 

kommer till området.  

 

7. Samhällsorientering  

I och med en skärpning i lagen gällande samhällsorientering för nyanlända 

och deras anhöriga så tilldelades dessa extra medel utbildningsnämnden. Det 

tidigare beslutet om att tilldela medel för samhällsorientering (se punkt 6.) 

reviderades i kommunfullmäktige med ytterligare medel på 650 tkr. Vi ser 

att behovet och lagkravet kvarstår och det är därmed viktigt att dessa medel 

tilldelas utbildningsnämnden även under 2019. 

 

Att i detta läge, med minskade migrationsintäkter och kvarstående stora 

behov i våra verksamheter, minska budgeten med 10 092 tkr skulle innebära 

stora svårigheter att möta lagens krav, ge våra barn och elever det de har rätt 

till samt nå en budget i balans..  

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden efter omprövning återäskar 10 092 tkr för 

2019.  

 

Utbildningsnämndens beslut 2018-12-13 

Utbildningsnämnden bifaller förvaltningschefens förslagsskrivelse om att 

efter omprövning återäska 10 092 tkr för 2019.   

 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden 5 046 000 kronor från centrala konton 2019.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Roger Fredriksson (M) och Magnus 

Pettersson (S). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar på att bevilja utbildningsnämnden hela beloppet 

om 10 092 tkr för 2019. 

 

Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Lova Neckstens (MP) och finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden 5 046 000 kronor från 

centrala konton 2019. 

 

Reservation 

Lova Necksten (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad  

Ekonomienheten  
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§ 64 Dnr 2019-000009 040 

Omprövning budget 2019 av medel för medieinköp för 
integration/mångkultur 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-12-11  

Enligt Alliansens budgetförslag för 2019 föreslås en omprövning av medel 

inom balanskonto "flykting". Inom balanskontot finns 100 000 kronor 

avsatta för inköp av medier med fokus på integration/mångkultur (Bu16, 

FKN KF5200/05). Medlen ligger i biblioteksenhetens budget under 

medieinköp, ett anslag som har funnits i budget sedan 2005.  

Bedömning 

Enligt bibliotekslagens femte paragraf ska biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska genom att 

erbjuda litteratur på språk där behov finns samt på svenska och lättläst 

svenska. 

Sedan 2005 har biblioteksenheten haft 100 000 kronor i extra stöd från 

centrala medel i kommunen, för inköp av medier med fokus på integration 

och mångkultur, tidigare som ett bidrag, från och med 2016 inlagt i 

bibliotekets mediabudget. 

Mediepengarna fördelas ungefär till hälften av medieinköp till barn och unga 

och hälften till inköp till vuxna. Förutom att anslaget till viss del används för 

inköp av engelsk skönlitteratur för unga och vuxna och till en databas med 

tillgång till dagstidningar världen över, har anslaget framför allt använts 

utefter efterfrågan och behov när det gäller kommunplacerade asylsökande 

och invandring där det senaste åren varit en stor efterfrågan på framför allt 

media på arabiska, persiska och dari. Tidigare har det funnits efterfrågan från 

andra språkgrupper. Men anslaget används även till inköp av språkkurser 

och språkutveckling när det gäller det svenska språket, lexikon och lättläst 

litteratur på svenska för såväl barn som vuxna, som även t ex kan handla om 

hur det svenska samhället fungerar. Den främsta ingången till en lyckad 

integration är att kunna förstå och prata det inhemska språket. Där fungerar 

språkkurser och lättläst litteratur som ett bra stöd. 

Dels på grund av bibliotekslagen och dels på grund av det behov som 

fortfarande finns i Ronneby kommun av nu gällande och framtida 

integrationsarbete, kan vi inte se att en minskning av medieanslaget med 100 

000 kronor är möjlig. Anslaget har stor betydelse för bibliotekets möjlighet 
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att kunna stödja integrationsarbetet och också inköpsmöjligheterna sett ur ett 

allmänt perspektiv gentemot kommuninvånarna. Bibliotekets totala 

medieanslag har i besparingar inom förvaltningen minskat med en tredjedel 

under en knapp 10-årsperiod.  

Förslag till beslut 

Att fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att de 100 000 som finns inom balanskonto "flykting" för medieinköp med 

fokus på integration och mångkultur tillförs bibliotekets mediabudget som 

ett permanent anslag.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-12-11 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att de 100 000 kronor som finns inom balanskonto 

"Flykting" för medieinköp med fokus på integration och mångkultur tillförs 

bibliotekets mediabudget som ett permanent anslag. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden 50 000 kronor från centrala konton 2019 för medieinköp med 

fokus på integration och mångkultur. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar teknik-fritid- och kulturnämnden 50 000 

kronor från centrala konton 2019 för medieinköp med fokus på integration 

och mångkultur. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Bibliotekschef, Therese Emilsson  

Verksamhetschef, Thomas Andersson  

Ekonomienheten  
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§ 65 Dnr 2019-000035 620 

Utbildningsplikt 

 

Sammanfattning  

För att ytterligare stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden inför 

regeringen en utbildningsplikt från och med den 1 januari 2018. Regeringen 

har beslutat att tillföra medel till kommunerna för att bättre kunna möta 

utbildningsbehovet bland nyanlända.  

Svensk arbetsmarknad går bra och efterfrågan på arbetskraft är stark. 

Arbetsgivarna vill anställa. Men för den som saknar de kunskaper som krävs 

för att kunna få en anställning är det ändå svårt att komma i jobb. 

Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av 

Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av 

utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av 

utbildning. Om anvisningen inte följs kan deltagaren varnas eller stängas av 

från sin ersättning under en kortare eller längre tid. 

Genom utbildningsplikten tydliggör regeringen individens ansvar att inom 

ramen för etableringen skaffa sig de kunskaper som krävs för att matchas till 

arbete, eller för att kunna tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser 

alternativt delta i fortsatta studier. Regeringen tillför i budgetpropositionen 

för 2018 medel till kommunerna för att bättre kunna möta 

utbildningsbehovet bland nyanlända med anledning av införandet av en 

utbildningsplikt. Medlen ska bidra till att kommunerna ska kunna anpassa 

utbildningen så att den möter behoven bland nyanlända med kort utbildning. 

Tillskottet sker genom att regeringen höjer schablonersättningen till 

kommunerna för mottagandet av nyanlända. 

Schablonersättningen för år 2018 har höjts med 4 800 kr och för år 2019 med 

6 600 kr per mottagen individ oavsett ålder, se bilaga 2.  

Bedömning 

250 nyanlända individer har flyttat till Ronneby kommun under 2018. Av 

dessa är det 107 personer i ålder 20-64 år. Av dessa har Arbetsförmedling 

identifierat 70 personer som omfattas av utbildningsplikten under år 

2018/2019. 

För att kommunen ska kunna fullfölja uppdraget har 

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun identifierat personal och 

material behov som uppgår till ca.1,5 miljoner kronor i extra kostnader för 

förvaltningen. Se bilaga 1. 
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Antal elever kommer att öka under 2019 beroende på antalet nyanlända som 

bosätter sig i Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att från balanskonto bevilja 1,5 miljoner kronor till utbildningsförvaltningen 

för 2019 samt 1,5 miljoner kronor år 2020 för att täcka de extra utgifter 

lagkravet utbildningsplikten.  

 

att vidare behov av ekonomiskt medel lyftes vid budgetberedningen år 2020 

för året 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

att från balanskonto bevilja 1,5 miljoner kronor till utbildningsnämnden för 

2019 samt 1,5 miljoner kronor år 2020 för att täcka de extra utgifter som 

lagkravet för utbildningsplikten innebär.  

 

att vidare behov av ekonomiskt medel lyftes vid budgetberedningen år 2020 

för året 2021. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) 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 från balanskonto bevilja 1,5 miljoner kronor till utbildningsnämnden för 

2019 samt 1,5 miljoner kronor år 2020 för att täcka de extra utgifter som 

lagkravet för utbildningsplikten innebär.  

 

att vidare behov av ekonomiskt medel lyftes vid budgetberedningen år 2020 

för året 2021. 

________________ 

Exp: 

Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen 

Ronny Mattsson, områdeschef utbildningsförvaltningen 

Ekonomienheten  
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§ 66 Dnr 2019-000054 790 

Nystartsjobbsatsning 2019 

 

Sammanfattning  

De satsningar som Ronneby kommun gjort under åren 2016-2018 med att 

anställa personer med utländsk bakgrund samt ungdomar (20-24 år) genom 

satsningen ”125-i jobb”, har varit mycket lyckosam. Anställningarna har 

skett i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunens samtliga 

förvaltningar. Arbetet med rekrytering och placering har planerats och 

organiserats av Enheten Arbetsmarknad och Integration. Anställningarna har 

subventionerats via Arbetsförmedlingens anställningsstöd Nystartsjobb. 

Cirka hälften av de anställda under 2018 (62 st) uppbar försörjningsstöd vid 

anställningens början. Utfallet, 2018, efter avslutat arbete inom kommunen 

är mycket bra där endast 38 % av de anställda går tillbaka till 

Arbetsförmedlingen som arbetssökande. (se bilaga 1). En satsning även 2019 

skulle vara positiv både för den enskilde från målgrupperna och för de 

verksamheter som får möjligheten att anställa den sk resurspersonen.  

Bedömning 

För en möjlig satsning för 2019 bifogas en uträkning kring kostnaden för att 

anställa 50 personer via Nystartsjobb inom Ronneby kommun. Anställningen 

ska vara högst 12 månader. Här har räknats på att inte alla 50 har möjlighet 

att få högsta stödet, 2,5 gånger arbetsgivaravgiften i stöd utan 5 personer får 

2,0 gånger arbetsgivaravgiften och 5 personer får 1,0 gånger 

arbetsgivaravgiften (se bilaga 2). 

 Kostnaden för dessa anställningar blir 8 000 000kr och räknas på 12 

månaders anställning.  

 Anställningarna ska ske först och främst inom kommunens omsorgs- 

och utbildningsverksamheter.  

 Merparten av de nyanställda ska rekryteras från målgruppen 

försörjningsstödstagare.  

 Ett samarbete med Utbildningsförvaltningen ska intensifieras för att 

säkra olika former av utbildningsinsatser. Utbildningsinsatsen ska, i 

möjligaste mån, kunna kopplas till den arbetsplats och det arbete den 

enskilde utför.   

 Den introduktionsutbildning som genomförts av bland annat 

Utbildningsförvaltningen inför anställningarna 2018, för att säkra att 

de nyanställda hade kunskap och vetskap om sina framtida arbeten, 

kommer att genomföras. Introduktionsutbildning kommer även ske 
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för de som kommer få sin arbetsplats inom kommunens andra 

verksamheter. 

 

För att koordinera projektet samt genomföra utbildning och administrera 

densamma bedöms behövas 1,0 tjänst till en kostnad av 560 000kr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

 

att   bevilja 8 000 000kr för att anställa (minst) 50 arbetssökande på 

Nystartsjobb inom omsorgs- och utbildningsverksamheterna inom Ronneby 

kommun. 

 

att   bevilja 560 000kr för 1,0 tjänst för att leda projektet samt 

koordinera/agera utbildare/administrera detsamma.. 

 

att   uppdra åt Utbildningsnämnden att möjliggöra flexibla lösningar för att 

underlätta kombinationen arbete och studier för de nyanställda.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- bevilja 8 000 000kr för att anställa (minst) 50 arbetssökande på 

Nystartsjobb inom omsorgs- och utbildningsverksamheterna inom 

Ronneby kommun. Finansiering sker från den extra reserven på 

centrala konton. 

- bevilja 560 000kr för 1,0 tjänst för att leda projektet samt 

koordinera/agera utbildare/administrera detsamma. Finansiering sker 

från den extra reserven på centrala konton. 

- uppdra åt Utbildningsnämnden att möjliggöra flexibla lösningar för 

att underlätta kombinationen arbete och studier för de nyanställda. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson 

(M) och Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att:  

- bevilja 8 000 000kr för att anställa (minst) 50 arbetssökande på 

Nystartsjobb inom omsorgs- och utbildningsverksamheterna inom 

Ronneby kommun. Finansiering sker från den extra reserven på 

centrala konton. 

- bevilja 560 000kr för 1,0 tjänst för att leda projektet samt 

koordinera/agera utbildare/administrera detsamma. Finansiering sker 

från den extra reserven på centrala konton. 

- uppdra åt Utbildningsnämnden att möjliggöra flexibla lösningar för 

att underlätta kombinationen arbete och studier för de nyanställda. 

________________ 

Exp: 

Arbetsmarknad och integration, Roland Edvinsson 

Ekonomienheten  

Förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad  

Utbildningsnämnden 
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§ 67 Dnr 2018-000493 253 

Mölleskog 1:14, Ronnebyhus köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ronnebyhus har ansökt om att få köpa mark från kommunägda Mölleskog 

14:1 för att kunna bygga marklägenheter. Förslag till överenskommelse om 

fastighetsreglering finns upprättad. Ronnebyhus har lämnat egen skrivelse 

där bland annat prissättning och fastighetsbildningskostnaden ifrågasätts  

Bedömning 

För att kunna påbörja arbetet med det ägardirektiv att bygga i orterna utanför 

Ronneby tätort har Ronnebyhus ansökt om att få köpa mark från 

kommunägda Mölleskog 14:1. Bebyggelsen är tänkt som marklägenheter i 

hyresrättsform. Ronnebyhus äger mark i anslutning till detta område. 

Byggrätten finns i gällande detaljplan men sträcker sig ut i kommunägd 

mark. Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns upprättad. 

Markpriset är satt till 100 kronor/kvm. Riktlinjen för tomtmarkpris i Bräkne-

Hoby är 120 kr/kvm. Utöver kostanden för marken står köparen för 

fastighetsbildningskostnaden. Arealen är uppskattad till ca 1,5 hektar men 

för att komma ner i kostande är det möjligt att minska den ytan som köps 

men ändå få plats med byggrätten. 

 

Ronnebyhus har lämnat in en skrivelse där bland annat prissättning och 

fastighetsbildningskostnaden ifrågasätts. Ronnebyhus föreslår ett markpris 

om max 50 kr/kvm plus att kommunen står för fastighetsbildningskostnaden. 

Brukligt när kommunen gör fastighetsförsäljningar är att köparen står för 

denna kostnad. Undantag finns som i ex Risatorp som hänvisas till i 

skrivelse. Där gjorde man så att en exploateringsfastighet bildades tidigt i 

detaljplaneprocessen för att ha en fastighet att knuta 

saneringsarbetet/kostanden till. Saneringen var ett krav för att fastigheten 

skulle kunna säljas och bebyggas. Saneringsansvaret på den fastigheten var 

ålagt Ronneby kommun.  

 

Mark- och exploateringschefen föreslår att markpriset ligger fast enligt 

upprättad överenskommelse samt att köparen står för 

fastighetsbildningskostnaden.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige godkänna upprättat förslag till 

överenskommelse om fastighetsreglering.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att godkänna förslag till 

överenskommelse om fastighetsreglering med ett markpris om 100 kronor 

per kvadratmeter samt att kommunen står för lantmäteriförrättningen. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till överenskommelse, till detta 

protokoll bifogad bilaga 1, om fastighetsreglering med ett markpris om 100 

kronor per kvadratmeter samt att kommunen står för lantmäteriförrättningen. 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus, Peter Persson 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 
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§ 68 Dnr 2019-000069 253 

Släggan 1, fastighetsförsäljning 

 

Sammanfattning  

En privatperson har visat intresse för att köpa fastigheten Släggan 1 på Peder 

Holmsgatan för att renovera fastigheten och sedan hyra ut den.  

Bedömning 

Det finns intresse från en privatperson att förvärva fastigheten Släggan 1 på 

Peder Holmsgatan. Fastigheten är bebyggd med en äldre tegelbyggnad. 

Tidigare har huset varit föreningshus. 2012 gjordes ny detaljplan för tomten 

och byggrätten utökades. Det är möjligt att bygga nytt i 4 våningar.  

 

Intressenten som önskar köpa fastigheten avser att renovera den befintliga 

bygganden. Byggnaden är nedgången och en renovering bedöms kunna bli 

mycket kostsam. Avlopp och vattenledningar är undermåliga liksom fönster 

som är av äldre karaktär. En renovering bedöms inte som lönsam. Efter 

renovering är fastigheten tänkts att hyras ut. Genom försäljning av 

fastigheten utan rivning kan renovering inte garanteras då det i ett 

överlåtelseavtal inte går att villkora köpet med att renovering ska ske.  

 

För fastigheten Släggan 1 gjordes en uppdaterad värdering november 2018 

utav Värderingsbyrån i Växjö. Värdet för fastigheten avseende en byggrätt 

om ca 1000-1100 kvm BTA (avseende värdet från detaljplanen) bedöms till 

ca 700 kr/kvm, dvs ca 700 000 kronor. Värdet av fastigheten i nuläget med 

nuvarande bebyggelse bedöms som mycket lågt, då rivningskostnaden 

bedöms bli ganska hög. En renovering bedöms inte som lönsam. En möjlig 

rivningskostnad är inte känd men bedöms förta mervärdet av det 

byggrättsvärde som finns för fastigheten. 

 

För Släggan 1 finns ett visst annat intresse. Då i form av att man önskar 

bebygga fastigheten som del i ett annat större mer ekonomiskt lönsamt 

projekt. Ett annat alternativ skulle kunna vara en markanvisning. Förslaget 

som sådant är ändå att fastigheten inte säljs utan att den rivs i kommunal ägo 

för att sedan försöka fås som delprojekt i ett annat större investeringsprojekt.  

 

Ställningstagande om eventuell försäljning önskas.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt teknik-fritid- 

och kulturnämnden att återkomma med förslag på rivning av fastigheten 

Släggan 1. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt teknik-fritid- och kulturnämnden att 

återkomma med förslag på rivning av fastigheten Släggan 1. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 

Sökande  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(102) 
2019-02-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2019-000070 251 

Förstudie parkeringshus Kilenplanen 

 

Sammanfattning  

Behovet av att se över parkeringsplatser i centrumnära läge finns. Kilen 

bebyggs och planen för kvarteret Gertrud ligger för laga kraft under 2019. 

Med bebyggelse av båda dessa två kvarter så försvinner parkeringsplatser i 

centrumnära läge. Detaljplanen för kvarteret Kilen medger vid 

Fredriksbergsbron norr om järnvägen en yta där det är möjligt att placera ett 

parkeringshus.  

Bedömning 

Bostadsbyggandet har kommit i gång i Ronneby och det innebär på några 

ställen i centrumnära läge att ett antal parkeringsplatser försvinner eller 

behovet av att utöka parkeringsplatserna föreligger. Kilen bebyggs med start 

2019 och planen för kvarteret Gertrud ligger för laga kraft även den under 

2019. Med bebyggelse av båda dessa två kvarter så försvinner 

parkeringsplatser i centrumnära läge. Utredningsbehov finns av att utreda 

förutsättningarna för att bygga ett parkeringshus på den mark där det är 

möjligt vid Fredriksbergsbron. Detaljplanen för kvarteret Kilen medger vid 

Fredriksbergsbron norr om järnvägen en yta där det är möjligt att placera ett 

parkeringshus.  

 

En förstudie bör bland annat inkludera utredning kring geotekniska 

förhållanden, anslutningar, kostnader, antal parkeringsplatser, ledningar, 

eventuella problem kring lokalisering i närhet av järnväg, medfinansiering 

mm.  

 

En förstudie för att ta fram ett bra beslutsunderlag för vidare diskussion 

kring bland annat finansiering av ett framtida parkeringshus är nödvändig.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att avsätta 200 000 kr för förstudie samt 

upprätta exploateringskonto för området.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 200 000 kr för 

förstudie samt upprätta exploateringskonto för området. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avsätter 200 000 kronor för förstudie samt upprättar ett 

exploateringskonto för området. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 
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§ 70 Dnr 2019-000084 010 

Konsultstöd till planverksamheten 

 

Sammanfattning  

Behovet av att ta fram nya alternativt uppdatera gamla detaljplaner är stort.      

Bedömning 

Behovet av att ta fram nya alternativt uppdatera gamla detaljplaner är stort 

för att bibehålla intresset för att fortsätta den positiva utvecklingen av 

Ronneby. För att kunna möta detta intresse finns ett behov av att tillföra 

ytterligare medel till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Med ett tillskott på 

700 000 för konsultstöd till planverksamheten kan fler detaljplaner 

färdigställas.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att tillföra 700 000 kronor till planverksamheten 

på miljö- och byggnadsförvaltningen.      

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra 700 000 kronor 

till planverksamheten på miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige tillför medel om 700 000 kronor till planverksamheten 

på miljö- och byggnadsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Mark- och exploateringschef 
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§ 71 Dnr 2019-000083 011 

Uppdrag för upprättande av program Norra Aspan  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun behöver säkra det framtida utbudet av attraktiva 

boendemiljöer genom framtagande av nya detaljplaner för den norra delen av 

Aspan.  

Bedömning 

Ronneby kommun växer och det behöver finnas möjlighet att skapa nya 

bostäder i en hög takt när behov uppstår i framtiden. Kustzonen är en av 

kommunens attraktiva boendemiljöer och det bör finnas en hög 

planberedskap i området.  

 

I översiktsplanen pekas den norra delen av Aspan ut som ett område för 

framtida tätort, kallat Ro-03. Området gränsar till befintlig bebyggelse på 

Aspan. Dessutom finns en bro över Angelskogsviken med i översiktsplanen 

som utvecklat vägnät/utvecklat gång- och cykelstråk.  

 

Beskrivning av område Ro – 03 i översiktsplanen sida 52 

”Område för framtida tätortsutveckling. Aspan består av en halvö som 

ursprungligen varit ett fritidshusområden. Området har delvis planlagts för 

villabebyggelse. Genom ytterligare bebyggelse i området stärks möjligheten 

till utökad service och kollektivtrafik till området. Det natursköna läget 

skapar förutsättningar för en attraktiv bebyggelsemiljö i nära anslutning till 

havet. Frågor så som effektiva vägförbindelser, naturvärden, strandskydd 

och möjlighet till båtplatser bör särskilt utredas i samband med 

genomförandet av projektet. Kommunalt VA är utbyggt till befintlig 

bebyggelse i området.” 

 

För att på ett effektivt och underbyggt sätt planlägga området bör ett 

programarbete föregå upprättandet av en eller flera nya detaljplaner på 

Aspan. Programmet innebär en möjlighet för kommunen att på ett tidigt 

stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar på planeringen till 

diskussion. Ett program är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller 

ofta bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika 

förslag. I det aktuella området är det en fördel att reda ut bland annat 

väganslutningar och kopplingen till Heabyvägen, förhållandet till 
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verksamheten på Östra Piren, hamnen och återvinningsstationen, kopplingen 

till centrum via ån och kopplingen till Karön och Ekenäs småbåtshamn. 

Även småbåtshamnen i Angelskogsviken är en fråga att diskutera i en 

programfas. Programarbetet innebär att ett samråd ska genomföras efter 

samma regler som för ett planförslag.  

Programområdet för Norra Aspan bör ha en något vidare geografisk 

avgränsning än det område som sedermera avses detaljplaneras. Därför 

föreslås avgränsningen för programmet förutom Aspan även omfatta 

Angelskogsviken, Heabyvägen, Östra Piren, åmynningen, hamnen, Ekenäs 

fritidsbåtshamn samt Karön.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 

besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett program för Norra Aspan.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett program för Norra Aspan. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram 

ett program för Norra Aspan. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  
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§ 72 Dnr 2018-000644 730 

Förslag till taxor i äldreomsorgen 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-12-12 § 182 

Vid äldrenämndens sammanträde 2018-10-17 § 145 beslutades att föreslå 

kommunfullmäktige utifrån föreliggande tjänstemannaförslag att:   

 

1. Taxedokumentets utformning kvarstår likt innevarande år, vilket 

innebär avslag på de redaktionella textändringarna enligt bilaga 

”Förslag ny version författningssamling 2019”. 

2. Kostnaden för livsmedel knyts till prisbasbeloppet. 

3. Ingångsbeloppet, med anledning av andra punkten, fastställs till 1750 

kronor per månad för 2019 och räknas upp framledes utifrån 

prisbasbeloppet. 

4. Fastställa de nya avgifterna, vilka är justerade procentuellt utifrån 

nytt prisbasbelopp, enligt bilaga ”Förslag författningssamling 2019” 

samt att de ska träda i kraft från och med 2019-01-01 enligt bilaga till 

protokoll från 2018-10-17 § 145. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-12 § 477 att 

återremittera ärendet till äldrenämnden.  

 

Till dagens sammanträde föreligger två förslag: 

 

Förslag 1 är tjänstemannaförslag från tidigare nämnd och den version som 

ska gälla för 2019 enligt beslut  

I detta har ett skrivfel rättats gällande trygghetslarm samt att 

schablonkostnaderna för uppvärmning, driftskostnader och hushållsel är 

reviderade enligt PFS 2018:10. Även personuppgiftsombudet är reviderat till 

dataskyddsombud.  

 

Förslag 2 är uppdaterad efter inkomna uppgifter från äldrenämnden, genom 

Anders Lund. Revideringarna är grönmarkerade i dokumentet.  
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Äldreförvaltningen har funderingar kring inkomsthämtningen om föreslag 2 

beslutas att anta. Detta då det innebär att den enskilde inte ska inkomma med 

kopia av deklarationen.  

Äldrenämndens beslut 2018-12-12 

Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta förslag 2 med 

följande ändringar och tillägg. 

- Sida 1 – ”avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i 

prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag om 

förbehållsbelopp. Äldrenämnden bestämmer datum för ändringen. 

Vill äldrenämnden ha andra ändringar skall ärendet hänskjutas till 

kommunfullmäktige. 

- Sida 2 – För år 2019 sätts månadskostnaden till 3179 kr och daglig 

lunch 48 kr. 

- Sida 3 – Förbehållsbeloppen fastställs i enlighet med röda siffror i 

förslaget.  

- Formalia i förslaget genomarbetas för att bli korrekt och enhetlig. 

- Sida 3 - Minimibeloppet för TV-avgift stryks. 

- Sida 3 – Rubriken ”Förbehållsbelopp” ändras till ”Förbehållsbelopp: 

kronor, år 2019”. 

- Sida 4 – Till texten under Boendekostnad tilläggs: ”Aktuell hyra skall 

kunna styrkas”. 

- Sida 5 – De tre sista styckena på sidan tas bort och ersätts av följande 

stycken:  

”Uppgifter om allmän pension, änkepension, tjänstepension samt 

bostadstillägg inhämtas. Den enskilde informeras om detta. 

Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner och överskott at kapital lämnas 

av den enskilde genom kopia av senaste deklaration.” 

- Sida 6 – Under Dubbla boendekostnader tilläggs: ”kompensation sker 

genom bidrag till den lägre av de två boendekostnaderna”. 

- Sida 6 – Strykning av första stycket tas bort och uttrycket ”maxtaxa 

debiteras” byts ut mot ”maxtaxa ska debiteras”. 

- Sida 6 – Uttrycken ”inkomstuppgifter” och ”inkomster” byts ut mot 

”uppgifter”. 

- Sida 8 – Tredje stycket stryks i sin helhet. 
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Förslag 2, med samtliga ändringar och tillägg fastställs i enlighet med Bilaga 

5: Förslag 2 - reviderad 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta äldrenämndens 

förslag till avgifter inom äldreomsorgen (i äldrenämndens protokoll benämnt 

förslag 2) med förändringen att de taxor som hänför sig till kostenhetens 

måltidstaxa och uttrycks med siffror ersätts med en skriftlig hänvisning till 

Ronneby kommuns taxor och avgifter för kost. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Lund (M), Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson 

(S). 

Yrkanden 

Anders Lund (M) och Bo Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att kostnaden för livsmedel (råvaror) fortsatt 

beräknas årligen av konsumentverket med utgångspunkt från vad som är att 

betrakta som skäliga levnadskostnader och att kostnaden för 2019 bestäms 

till 1880 kronor. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Sune Håkanssons (RP) och finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige antar äldrenämndens förslag till avgifter inom 

äldreomsorgen (i äldrenämndens protokoll benämnt förslag 2) med 

förändringen att de taxor som hänför sig till kostenhetens måltidstaxa och 

uttrycks med siffror ersätts med en skriftlig hänvisning till Ronneby 

kommuns taxor och avgifter för kost. 

 

Till detta protokoll bifogad bilaga 2.  
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Reservation 

Sune Håkansson (RP) reserverar sig till förmån eget yrkande.  

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

Äldreförvaltningen 
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§ 73 Dnr 2018-000747 739 

Ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-12-19 § 193 

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska det genomföras en 

ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende. Syftet är att förbättra 

både boende och arbetsmiljö genom omdisponering av lokalytor kommer 

ombyggnaden att innebära en utökning av antalet lägenheter från 26 till 30 

lägenheter.  

 

Ombyggnationen planeras att genomföras i två etapper, Första etapp 

beräknas påbörjas 2019-03-01 och vara klar 2019-11-30. Den andra etappen 

planeras pågå från 2019-12-01 till 2020- 05-20. Hela ombyggnationen 

beräknas således vara klar 2020-05-20. 

 

Ronnebyhus AB underlag till nytt hyresavtal efter ombyggnad av Ålycke 

vård- och omsorgsboende baseras på antagande om investeringskostnader 

motsvarande 42 499 820 kronor. Dock redovisas den totala 

investeringskostnaden till 49 962 320 kronor. Från den totala 

investeringskostnaden är avdrag för uteblivit underhåll det senaste åren 

motsvarande 7 462 500 kronor.  

 

Äldreförvaltningen budgeterade medel för hyreskostnader för Ålycke bygger 

på lägre investeringskostnader än de i det nu föreslagna hyresavtalet från 

Ronnebyhus. Ombyggnaden planeras ske etappvis med den nu föreslagna 

tidplanen och kostnadskalkylen förväntas de nya kostnaderna uppstå i sin 

helhet år 2021.  

 

Ronnebyhus AB har överlämnat förslag till blockhyresavtal bostäder och 

hyresavtal lokal med en avtalstid om 20 år (se underlag). Vid en avtalstid om 

20 år föreslås ny hyreskostnad efter ombyggnad vid helårseffekt bli totalt 

5 732 327 kronor år 2021. 
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Det innebär en kostnad utöver redan budgeterade medel om 1 434 327 

kronor från och med år 2021 och därpå följande år under avtalstiden enligt 

de uppräkningar som anges i de föreslagna hyresavtalen.  

 

De nu presenterade förslaget bygger på att hyresgästerna betalar den faktiska 

hyra som uppstår efter ombyggnaden. Den genomsnittliga hyreshöjningen 

per lägenhet bedöms bli 2626 kronor/månad. Idag är hyra för hyresgästen 

3161 kronor/månad. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag om blockhyresavtal 

bostäder och hyresavtal lokal mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB 

avseende Ålycke vård- och omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-

28.  

Bedömning 

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska det genomföras 

ombyggnation av Ålycke vård- och omsorgsboende. Syftet är att förbättra 

både boende- och arbetsmiljö. Genom omdisponering av lokalytor kommer 

ombyggnaden att innebära en utökning av antalet lägenheter från 26 till 30 

lägenheter. Äldreförvaltningen och Ronnebyhus har tillsammans arbetat 

fram rumsfunktionsprogram. Ronnebyhus har presenterat objektbeskrivning 

med kostnadsberäkningar. Vidare föreligger tidplan, underlag för 

hyresberäkningar och förslag till blockhyresavtal.  

 

Tidplan  

Ombyggnationen planeras att genomföras i två etapper. Första etappen 

beräknas påbörjas 2019-03-01 och vara klar 2019-11-30. Den andra etappen 

planeras pågå från 2019-12-01 till 2020-05-20. Hela ombyggnaden beräknas 

således vara klar 2020-05-20.  

 

Under ombyggnaden planeras för kvarboende i de lokaler som då inte byggs 

om. Efter första byggetappen kan inflyttning i de nyrenoverade lägenheterna 

göras. Mot denna bakgrund behövs evakueringsbostäder endast till en del av 

det totala antalet boende.  
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Investering Ålycke vård- och omsorgsboende 

Ronnebyhus AB underlag till nytt hyresavtal efter ombyggnad av Ålycke 

vård- och omsorgsboende baseras på antagande om investeringskostnader 

motsvarande 42 499 820 kronor. Dock redovisas den totala 

investeringskostnaden till 49 962 320 kronor. Från den totala 

investeringskostnaden är avdrag för uteblivit underhåll den senaste åren 

motsvarande 7 462 500 kronor.  

 

Enligt beslut (Kommunfullmäktige 2018-03-28) sedan tidigare ett 

investeringsbeslut om 35 000 000 kr. 

 

Hyreskostnader och budgeterade medel  

Äldreförvaltningens budgeterade medel för hyreskostnader för Ålycke 

bygger på lägre investeringskostnader än de i det nu föreslagna hyresavtalet 

från Ronnebyhus.  

Ombyggnaden planeras ske etappvis. Med den nu föreslagna tidplanen och 

kostnadskalkylen förväntas de nya kostnaderna uppstå i sin helhet år 2021. 

År 2019 och år 2020 beräknas äldreförvaltningen till Ronnebyhus AB betala 

hyra dels enligt det nu gällande hyresavtalet för en del bostads- och 

lokalytor, dels enligt det nya föreslagna hyresavtalet.  

 

Ronnebyhus AB har överlämnat förslag till blockhyresavtal bostäder och 

hyresavtal lokal med en avtalstid omfattande 20 år.  

Vid en avtalstid om 20 år föreslås ny hyreskostnad efter ombyggnad vid 

helårseffekt bli totalt 5 732 327 kr år 2021. 

 

Vid budgetbeslutet kalkylerades initialt med start för ombyggnad år 2017 

och som sedan reviderades till år 2018. Enligt nu föreslagen tidplan beräknas 

byggstart våren 2019 och slutdatum maj 2020. 

  

För år 2019 finns hyreskostnader budgeterade till ett belopp motsvarande 

4 201 000 kronor. Hyreskostnaderna enligt förslag från Ronnebyhus 

beräknas 2019 uppgå till 2 891 746  kronor.  

 

För år 2020 är hyreskostnader efter indexuppräkning budgeterade till 4 249 

000 kronor och hyreskostnaderna enligt förslag från Ronnebyhus beräknas 

uppgå till 5 278 610 kronor. 
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År 2021 beräknas budgeterade hyreskostnader efter indexuppräkning till 

4 298 000 kronor och hyreskostnaderna bedöms enligt förslag från 

Ronnebyhus uppgå till 5 732 327 kronor.  

 

Det innebär att år 2019 beräknas hyreskostnaderna bli 1 309 254 kronor 

lägre än budgeterat. 

År 2020 beräknas kostnaden bli 1 029 610 kronor högre än budgeterat.  

År 2021, med helårseffekt avseende kostnader efter ombyggnaden, beräknas 

kostnaden bli 1 434 327 kronor högre än budgeterat.   

   

  

Personalkostnader och budgeterade medel  

Med en utökning av antalet lägenheter från 26 till 30 lägenheter behöver 

medel för personalkostnader utökas. Med en fördelningsnyckel motsvarande 

0, 63 årsarbetare per plats (omvårdnadsplats i vård- och omsorgsboende) 

exkl. natt ger det en årskostnad om ca 1 420 000 kronor.  

 

Utökade kostnader för personal beräknas till 828 333 kronor år 2020 och 

med helårseffekt om 1 420 000 kronor år 2021.  

 

Evakuering under ombyggnation och kostnader 

Ombyggnaden av Ålycke planeras ske etappvis. När respektive del byggs 

om behövs för de boende evakueringsbostäder. Äldreförvaltningen har t o m 

2020-05-30 kontrakt på lokaler (Parkdala, Folkparksvägen 14 i Ronneby) 

som planeras att användas som evakueringsbostäder. För dessa lokaler 

bedöms inte ytterligare kostnader uppstå utöver de kostnader som redan 

belastar förvaltningen.  

 

Under ombyggnationen behöver hemtjänstens personal och enhetschef andra 

lokaler. Vidare beräknas kostnader för förlängd anställning av 

nystartsjobbare. Nystartsjobbaren ska bistå under de olika flyttaktiviteterna. 

Utökade kostnader för lokaler och nystartsjobbare under ombyggnadstiden 

bedöms uppgå till totalt 264 000 kronor fördelade på 224 250 kronor år 2019 

och 39 750 kronor år 2020.   
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Lägenhetshyror  

Äldreförvaltningens intäkt per lägenhet vid Ålycke vård- och 

omsorgsboende är idag 3161 kronor/månad. Exempel på nya hyror efter 

ombyggnad, enligt givna förutsättningar i bilaga för hyresberäkningar vid 

avtalstid om 20 år, visar ett hyresspann från 4939 kronor/månad för lägenhet 

om 33 kvm till 6286 kronor/månad för lägenhet om 42 kvm. Detta skulle 

motsvara en genomsnittlig månatlig intäkt om cirka 5787 kronor/månad och 

lägenhet vid full betalning från hyresgästen. Den genomsnittliga 

hyresökningen per lägenhet blir efter ombyggnaden 2626 kronor/månad. 

Den sedan tidigare lagda budgeten för Ålycke bygger på en intäktsökning på 

65000 kronor/år. Uppgifter om nya hyror har kommit Äldreförvaltningen till 

del sent i beredningsprocessen. Nu framlagda förslag bygger på uttag av 

faktisk hyreskostnad av hyresgästerna. Med hänsyn till tidsfaktorn har 

Äldreförvaltningen inte kunnat prognostisera faktiska nettointäkter. Vid 

hyreshöjning minskar betalningsutrymmet för andra utgifter för respektive 

brukare. Äldreförvaltningens intäkter avseende hemtjänstavgifter torde 

därför minska.  Ekonomienheten och Äldreförvaltningen har inte hunnit 

bedöma sannolika förändrade intäkter avseende hemtjänsten beroende på 

olika intäkter vid eventuella olika hyresnivåer för hyresgästerna.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser sammantaget 

År 2019 beräknas sammantaget kostnader tillkomma motsvarande 224 000 

kronor som inte budgeterats. Dessa kostnader utgörs fram för allt av 

evakueringskostnader i samband med ombyggnationen. De ökade 

kostnaderna balanseras av lägre hyreskostnader till följd av försenad 

ombyggnation. 

 

År 2020 beräknas sammantaget kostnader tillkomma motsvarande 1 897 693 

kronor som tidigare inte budgeterats. Dessa kostnader utgörs fram för allt av 

högre personalkostnader och högre hyreskostnader än beräknat. 

Äldreförvaltningen avser försöka hantera ökade kostnader för personal 

genom översyn av tillgängliga lägenheter totalt sett. Tillkommande 

lägenheter vid Ålycke vård- och omsorgsboende kan innebära behov att 

anpassa till färre lägenheter i annan verksamhet i kommunen. 

Äldreförvaltningen föreslår dock att äldrenämnden ska avisera behov av 

ökade medel för utökade hyreskostnader till Ronnebyhus 1 029 610 kronor 

avseende plan 2020. 
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År 2021 beräknas sammantaget kostnader tillkomma motsvarande 2 854 327 

kronor som tidigare inte budgeterats. Dessa kostnader utgörs fram för allt av 

högre personalkostnader och högre hyreskostnader än beräknat. 

Äldreförvaltningen avser försöka hantera ökade kostnader för personal 

genom översyn av tillgängliga lägenheter totalt sett. Tillkommande 

lägenheter vid Ålycke vård- och omsorgsboende kan innebära behov att 

anpassa till färre lägenheter i annan verksamhet i kommunen. 

Äldreförvaltningen föreslår dock att äldrenämnden ska avisera behov av 

ökade medel för utökade hyreskostnader till Ronnebyhus om 1 434 327 

kronor avseende plan 2021 och därpå följande år under avtalstiden enligt de 

uppräkningar som anges i det föreslagna hyresavtalet.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta  

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta anta 

föreliggande förslag om blockhyresavtal bostäder och hyresavtal lokal 

mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB avseende Ålycke vård- och 

omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-28.  

 

Äldrenämndens beslut 2018-12-19 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att:  

- anta föreliggande förslag om blockhyresavtal bostäder och hyresavtal 

lokal mellan Ronneby kommun och Ronnebyhus AB avseende 

Ålycke vård- och omsorgsboende för tiden 2019-03-01 – 2039-02-

28.   

- ny investeringsram ges för ombyggnation av Ålycke vård- och 

omsorgsboende på 42 499 820 kr. 

- omdisponera medel från Parkdala samt att nyttja ökade hyresintäkter 

för ökade kostnader. 

ge äldreförvaltningens ekonom i uppdrag att bilägga nödvändiga 

beräkningar, se bilaga 2. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget från 

äldrenämnden och inte gå vidare med en ombyggnation av vård- och 

omsorgsboendet Ålycke. 
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Samt  

Uppdra äldrenämnden att tillsammans miljö- och byggnadsnämnden ta fram 

förslag till nybyggnation, inklusive kostnadsberäkningar, av ett nytt vård- 

och omsorgsboende i östra kommundelen. Olika alternativ på placeringar ska 

anges. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Sune Håkansson (RP), Kenneth 

Michaelsson (C), Willy Persson (KD), Anders Lund (M), Nicolas Westrup 

(SD), Lova Necksten (MP), Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S), 

Tommy Andersson (S), Bo Johansson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S), Jan-Eric Wildros (S), Lova Necksten (MP) och Peter 

Bowin (V) yrkar bifall till äldrenämndens förslag.  

 

Kenneth Michaelsson (C), Roger Fredriksson (M) och Anders Lund (M) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att ge äldrenämnden i uppdrag att återkomma 

med en plan för verksamheten på vård- och omsorgsboende, gällande år 

2021.      

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på äldrenämndens 

förslag till ombyggnation av Ålycke mot kommunstyrelsens förslag till 

avslag, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar avslå äldrenämndens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla äldrenämndens förslag röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga b, avges 

trettioen (31) ja-röster och arton (18) nej-röster, varefter ordförande finner 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      
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Propositionsordning 2  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag om att ge äldrenämnden tillsammans med miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till nybyggnation av ett 

nytt vård- och omsorgsboende i östra kommundelen, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

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

(RP) yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget från äldrenämnden och går inte vidare 

med en ombyggnation av vård- och omsorgsboendet Ålycke. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt äldrenämnden att tillsammans miljö- och 

byggnadsnämnden ta fram förslag till nybyggnation, inklusive 

kostnadsberäkningar, av ett nytt vård- och omsorgsboende i östra 

kommundelen. Olika alternativ på placeringar ska anges. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

reserverar sig till förmån egna yrkanden. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

Förvaltningschef äldreförvaltningen, Catherine Persson  

AB Ronnebyhus, Peter Persson  
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§ 74 Dnr 2018-000193 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om förbud mot böneutrop på 
offentlig plats i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) föreslår i motion, som anmäldes till 

kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 70, att i väntan på nationella 

riktlinjer införa i våra lokala ordningsföreskrifter texten ”Religiösa utrop 

som inte är förenliga med vårt svenska kulturarv eller traditioner och som 

kan höras av andra medborgare eller besökare är inte tillåtna i Ronneby 

kommun.”.  

En lokal ordningsföreskrift ska införas endast om det finns ett behov av 

föreskriften och den får inte inskränka allmänhetens frihet mer än 

nödvändigt. Ett införande av en ordningsföreskrift i Ronneby kommun anses 

inte skäligt mot bakgrund av att det saknas ett behov och att det därmed inte 

är förenligt med gällande lagstiftning.  

Bedömning 

Religionsfrihet regleras inte mer detaljerat i svensk rätt än att det är en 

grundläggande fri- och rättighet enligt 2 kap 1 § 1 st. 6 p. regeringsformen. 

Därav hämtas ofta stöd i art. 9 i Europakonventionen vid tillämpningen av 

religionsfriheten. Stycke 2 i samma artikel fastslår att religionsfriheten 

enbart får underkastas inskränkningar som är nödvändiga för bland annat. 

allmän säkerhet och ordning. En sådan inskränkning måste ske genom lag. 

Religionsfriheten kan således inte inskränkas genom ett förbud i en lokal 

ordningsföreskrift utan frågan är nationell. Följdfrågan blir om böneutropet 

som sådant kan förbjudas i en lokal ordningsföreskrift, utan att beakta 

innehållet i utropet.  

 

Att en kommun får upprätta en lokal ordningsföreskrift fastställs i 3 kap. 8-

11 §§ ordningslagen (1993:617), OL. 3 kap. 12 § OL reglerar bland annat att 

en föreskrift inte får ”[…] lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars 

göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.”  Enligt förarbetena 

(prop. 1992/93:210 s. 142) till införandet av paragrafen skall en lokal 

ordningsföreskrift endast införas om behovet finns och det skall noga prövas 

vilka bestämmelser som behövs samt deras geografiska tillämpningsområde 

inom kommunen.  
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Enligt § 10 i Ronneby kommuns ”Allmänna ordningsföreskrifter” regleras 

att högtalarutsändning får ske efter tillstånd från polismyndigheten, som i sin 

tur grundar sina beslut på ordningslagen. Tillstånd till böneutrop som sådant, 

utan hänsyn tagen till dess innehåll, ska därför tillståndsgivas av 

polismyndighet genom stöd i nämnd ordningsföreskrift. I Karlskrona och 

Växjö har frågan om böneutrop väckts och tillstånd gavs av 

polismyndigheten med stöd i nämnd ordningsföreskrift.  

 

Tillståndet som gällde högtalarutsända böneutrop i Växjö överklagades till 

förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten kom i dom 5953-18 

(meddelad 21/11 -18) fram till att beslutet inte strider mot regeringsformen 

eller EKMR och att polismyndigheten har följt ordningslagen och 

överklagan avslogs. 

 

I Ronneby kommun har det inte inkommit någon ansökan om tillstånd för 

högtalarutsända böneutrop och det finns av allt att döma ej heller någon 

religiös inrättning där böneutrop skulle kunna ske. Det finns därför inget 

behov av en ordningsföreskrift som förbjuder böneutrop i Ronneby kommun, 

ett sådant förbud hade närmast varit obefogat mot bakgrund av 3 kap. 12 § 

OL.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Bengt 

Johansson (SD), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Pär Dover (S) och 

Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) och Bengt Johansson (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Lova Necksten (MP) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår 

motionen.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga c, avges trettiofyra (34) ja-

röster, tolv (12) nej-röster, en (1) avstår och två (2) är frånvarande, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 75 Dnr 2018-000403 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) om att polisanmäla 
ensamkommande vid misstänkt bidragsfusk  

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) har i motion diarieförd 2018-06-20 (Diarienummer  

2018-000 403) föreslagit att Kommunfullmäktige i Ronneby ger:  

 

berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheterna för Ronneby kommun 

att verka för att ensamkommande och andra nyanlända som misstänkts ljugit 

om sin ålder, systematiskt polisanmäls för bidragsbrott.  

 

berörd nämnd i uppdrag att se över möjligheten att återkräva motsvarande 

summa som var och en kostat kommunen i extra utgifter kopplade till 

oegentlig status som barn, då det är konstaterat att de ljugit om sin ålder.  

Bedömning 

En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga upp-

gifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig 

att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt 

be-talas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av 

bidragsbrotts-lagen (2007:612). Kommunen är skyldig att polisanmäla 

misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 

 

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning 

från Migrationsverket. Det är försäkringskassan som betalar ut 

etableringsersättning samt övriga bidrag till nyanlända. Kommunen kan 

betala ut försörjningsstöd under en övergångstid innan 

etableringsersättningen hunnit betalas ut, samt i vissa fall när det behövs en 

viss utfyllnad till etableringsersättningen. Etableringsersättningen betalas ut 

under två år. Därefter behandlas de nyanlända på precis samma sätt som alla 

andra kommuninvånare. Efter ansökan fattar kommunen beslut om 

försörjningsstöd till kommuninvånare som inte har möjlighet att försörja sig 

själva. Kommunen polisanmäler kommuninvånare om det finns misstanke 

om brott enligt bidragsbrottslagen. 
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Migrationsverket tar emot och prövar ansökan om asyl. Migrationsverket 

anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna som ska 

ansvara för boende och omsorg. 

När Migrationsverket fattar beslut i frågan om den sökande får ett 

uppehållstillstånd i Sverige eller inte, så fattas också ett beslut om åldern. 

Frågan om polisanmälan eller inte, då nyanlända uppger annan ålder, än den 

som Migrationsverket fattat beslut om, bör rimligtvis avgöras av 

Migrationsverket, inte av kommunen.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan yttrande samt föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att motionen därmed avslås.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) och Lova Necksten 

(MP). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Peter Bowin (V) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga d, avges 

trettiofem (35) ja-röster, tolv (12) nej-röster och två (2) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.     
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 76 Dnr 2018-000357 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) om att övervakningskameror 
installeras på Snäckebackskolan  

 

Sammanfattning  

Roger Gardell (L) lämnade 2018-05-31 en motion i vilken det föreslogs att: 

 Övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan inom snar 

framtid. 

 Säkerheten blir en faktor att ta hänsyn till när byggandet av de nya 4-

9 skolorna sker. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till utbildningsnämnden för 

vidare hantering. Utbildningsnämndens svar på motionen bifogas nedan.  

 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-12-13 § 177   

Skolområdeschef Lotta Kansikas gav inledningsvis en bakgrund och 

information från Skolinspektionens granskning då brister uppdagades. 

Tillträdande rektor Ulrika Lundin fick i uppdrag framta ordningsregler, 

disciplinåtgärder mm. Vid Skolinspektionens uppföljande granskning i 

november 2019 avskrevs tidigare påtalade brister då dessa åtgärdats. 

 

Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för förslag till yttrande gällande 

motion om att övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan. Av 

tjänsteskrivelsen framgår följande; 

"Motionens innehåll bestrids eller motsätts inte i sak. Att brandlarm sätts 

igång är som motionen säger inte bara störande för undervisningen utan även 

en kostnadsfråga för kommunen. Det finns en medvetenhet kring att det 

finns en problematik kring en grupp elever på nämnd skola och olika insatser 

prövas. Insatser som idag görs är bl.a. utökad rasttillsyn vid platser där det 

förekommit negativa aktiviteter. Att personal och elever skulle vara positiva 

vid en fråga om kameraövervakning är troligt. Det är en konkret insats som 

man säkert tror snabbt kan ge förändring. 

Att Knut Hahn skolan tidigare har installerat kameror gör inte att insatsen 

kan grundas på samma överväganden. 

Reglerna för kamerabevakning har även ändrats sen den 25 maj 2018,när 

EU:s nya dataskyddsförordning började gälla. Det har även skett 
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förändringar från och med den 1 augusti 2018 då den nya 

kamerabevakningslagen började gälla. Ansvaret för att utfärda tillstånd till 

kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning har flyttats från 

länsstyrelserna till Datainspektionen. 

Vi har även på Snäckebacksskolan en yngre elevgrupp och vi har ett annat 

helhetsansvar för dessa individer än vad man har på gymnasieskolan. 

Konsekvenserna vid övervakning måste analyseras innan man kan bedöm 

om det är en lämplig insats även för en högstadieskola. Var ska bevakning 

ske? Är det möjligt att övervaka det mest kritiska ställena på skolan med 

kamera? Vem ska analysera filmerna? Om man övervaka på ett ställe, vilka 

risker finns då att det vi önskar se "flyttar" till andra ställen?  

Förslaget att installera övervakningskameror på Snäckebacksskolan inom en 

snar framtid anses inte realistiskt då skolan snart ska rivas. Det är utifrån den 

kostnad detta skulle innebära inte ett bra sätt att förvalta kommunens pengar. 

Vad det gäller de nya skolorna är säkerhetsfaktorn en av de faktorer man har 

med i arbetat med planering av uppförandet av dessa. 

Möjligheten att kamera övervaka på våra skolor bör som ett första steg 

utredas utifrån nu gällande lagstiftning med en tillhörande kostnads- och 

konsekvensbeskrivning.”  

Förslag till beslut 

Att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-12-13 

Utbildningsnämnden bifaller motionens första att-sats, men inte andra 

attsatsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att första att-satsen anses 

besvarad och andra att-satsen bifallen i motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup 

(SD), Lova Necksten (MP), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin 

(V), Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att återremittera ärendet för en kostnads- och 

konsekvensbeskrivning av förslaget enligt kvalitetsutvecklarens redogörelse. 

 

Magnus Pettersson (S), Lov Necksten (MP) och Jan-Eric Wildros (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.       
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger Gardells (L) 

yrkande om återremiss, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

avslår detsamma. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla återremissyrkandet röstar ja. 

De som önskar avslå återremissyrkandet röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, enligt bilaga e, avges sexton (16) ja-röster, 

trettio (30) nej-röster, två (2) avstår och en (1) är frånvarande, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige genom en minoritetsåterremiss 

återremitterar ärendet.       

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för en kostnads- och 

konsekvensbeskrivning av förslaget enligt kvalitetsutvecklarens redogörelse. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Handläggaren 
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§ 77 Dnr 2018-000497 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) avseende en översyn över våra 
kommunala parkeringar och vilka regler och lagar som 
gäller på dem 

 

Sammanfattning  

I motionen föreslår kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) att 

Ronneby kommun gör en översyn på de parkeringsplatser där motorcyklar 

och mopeder inte får parkera, skapa p-platser för dessa fordon och ändra 

reglerna för parkeringen vid Villa Vassen.  

Bedömning 

Idag är parkeringen till för personbilar klass 1 vid Villa Vassen. Inför 

kommande säsong kommer vi att se över skyltningen till att även mopeder 

och motorcyklar kan parkera där. Det kommer göras ett antal p-platser för 

husbilar i närområdet till Villa Vassen.  

 

På övriga parkeringsplatser i kommunen finns det inte någon skyltning för 

personbilar klass 1.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse första att-satsen i 

motionen besvarad och andra att-satsen bifallen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) 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 anser första att-satsen i motionen besvarad och andra 

att-satsen bifallen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Handläggaren  
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§ 78 Dnr 2017-000771 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Ylva Olsson (SD) om att utreda möjligheterna till att 
tekniska förvaltningen får en egen nämnd 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna genom kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) 

förslår i en motion anmäld på KF 2017-12-14 att tekniska förvaltningen 

flyttas från kommunstyrelsen och får en egen nämnd. Hon skriver: 

”Tekniska förvaltningen är en stor förvaltning som idag sorterar direkt under 

kommunstyrelsen och ansvarar för: 

- Gator och torg 

- Kommunens fastigheter 

- Park och skog 

- Kommunens kök och restauranger för skola och omsorg. 

 

Kommunstyrelsen har många ärenden och för att man ska kunna få en 

inblick i vad som sker och beslutas inom tekniska förvaltningen föreslår 

Sverigedemokraterna i Ronneby kommunfullmäktige att besluta: 

 

Att Tekniska förvaltningen får en egen nämnd och ej längre ligga direkt 

under kommunstyrelsen. 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om möjligheten finns för 

inrättande av ovan nämnd. 

Att ta fram en kostnadskalkyl om dess konsekvenser. 

Att se till att detta kan möjliggöras senast under 2019.”  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 om ny politisk organisation. 

Beslutet innebär att de tekniska frågorna lyfts bort från kommunstyrelsen för 

att istället hanteras i en ny nämnd; Teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

Motionen föreslås, med anledning av detta beslut, vara besvarad.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 79 Dnr 2018-000509 109 

Besvarande av medborgarförslag - Att förebygga och 
behandla fysisk och psykisk ohälsa 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-11-20 § 160 

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Linnea 

Petersson att förebygga och behandla fysisk och psykisk ohälsa genom att 

bygga ett utomhusgym för att motiviver folk till rörelse.  

Bedömning 

Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga ett utomhusgym. 

Vid eventuell översyn av fritidsanläggningar och inför framtida diskussioner 

om vidareutveckling av spontanidrottsplatser, kan förslaget gällande 

anläggande av utomhusgym komma att beaktas samt diskussioner om 

lämplig placering. 

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta för utredning, inköp 

eller uppförande av ett utomhusgym.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggning inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur.  

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-11- 20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggning inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 

anses besvarat med att det finns ett pågående projekt gällande utveckling av 

Brunnsparken och Brunnskogen inom olika område bland annat 

utomhusgym, lekplatser, casting och hundsport. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med att det 

finns ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och 

Brunnskogen inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, 

casting och hundsport. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 80 Dnr 2018-000510 109 

Besvarande av medborgarförslag - Nybyggnad av ett 
utomhusgym 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-11-20 § 160 

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Fredrik 

Nilsson gällande nybyggnad av ett utomhusgym.  

Bedömning 

Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga ett utomhusgym.  

Vid eventuella översyn av fritidsanläggningar och inför framtida 

diskussioner om vidareutveckling av spontanidrottsplatser, kan förslaget 

gällande anläggande av utomhusgym komma att beaktas samt diskussioner 

om lämplig placering.  

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta för utredning, inköp 

eller uppförande av ett utomhusgym.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggningar inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur.  

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-11- 20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggning inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat med att det finns ett pågående projekt gällande utveckling av 

Brunnsparken och Brunnskogen inom olika område bland annat 

utomhusgym, lekplatser, casting och hundsport. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med att det finns ett 

pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och Brunnskogen 

inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, casting och 

hundsport. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 81 Dnr 2018-000511 109 

Besvarande av medborgarförslag - Upprusta och utöka 
utegymmet längs elljusspåret i Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-11-20 § 160 

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Amanda 

Hanson att upprusta och utöka utomhusgymmet längs Elljusspåret i 

Brunnsskogen.  

Bedömning 

Det finns ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och 

Brunnskogen inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, 

casting och hundsport. 

Projektet bedrivs av konsultfirman Tyrens som har fått i uppdraget från 

tekniska förvaltningen. Därmed vore det mer lämpligt att förslaget behandlas 

på tekniska förvaltningen och i det pågående projektet.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna förslaget kan ingå i det pågående 

projektet på tekniska förvaltningen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat med att det finns ett pågående projekt gällande utveckling av 

Brunnsparken och Brunnskogen inom olika område bland annat 

utomhusgym, lekplatser, casting och hundsport. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) 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 anser att medborgarförslaget är besvarat med att det 

finns ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och 

Brunnskogen inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, 

casting och hundsport. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 82 Dnr 2018-000460 109 

Besvarande av medborgarförslag - trafikmiljön på 
vägen mellan Viggenområdet och korsningen med 
gamla rv mot Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag föreslår en bättre trafikmiljö längst Riksväg 27, mellan 

rondellen vid Viggenområdet till Trafikplats Kallinge (avfarten till 

flygplatsen). 

Frågeställaren önskar att Ronneby Kommun ska vara behjälpliga att trycka 

på om den aktuella vägen gentemot trafikverket, som är väghållare, för att 

bland annat få en sänkt hastighet, fartkameror och cykelväg. Lika så önskas 

belysning vid korsningen till Bräcke-Hoby.  

Bedömning 

Frågeställaren skickade även ett mail till Trafikverket den 5 augusti 2018 

med dessa synpunkter. Svaret från trafikverket till frågeställaren beskriver 

deras syn för vägen och informerar att hastighetsfrågan åligger länsstyrelsen.  

De informerar även att Region Blekinge, i deras cykelstrategi, har pekat ut 

denna sträcka som en brist, men att den dock inte ingår i det prioriterade 

huvudcykelnätet.   

 

Med Trafikverkets syn och förklaring över den aktuella vägsträckan föreslås 

medborgarförslaget vara besvarat då vägen ej är Ronneby Kommuns och 

med att Region Blekinge har belyst frågan ang cykelväg 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat med ovanstående.  

I samband med detta föreslås även kommunfullmäktige notera och låta 

meddela förslagsställaren att Ronneby kommun även fortsättningsvis 

kommer föra en dialog med trafikverket i frågan. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med ovanstående 

samt noterar och låter meddela förslagsställaren att Ronneby kommun även 

fortsättningsvis kommer föra en dialog med trafikverket i frågan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Handläggaren  
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§ 83 Dnr 2015-000494 109 

Besvarande av medborgarförslag angående belysning i 
Brunnskogen vintertid samt skottning av elljusspår 

 

Sammanfattning  

2015 inkom medborgarförslaget om ny belysning i Brunnsparken, 

sträckningen Doftträdgården – Trollsjön – Direktörsvillan.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen fick tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 

yttrade att ny belysning längst sträckan skulle höja attraktiviteten i denna del 

av Brunnsskogen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet för en 

kostnadskalkyl av gångvägen i brunnskogen 2017-09-11 § 459 

Sträckan som önskas belysas är ca 1100 meter, vilket innebär ca 40 

belysningspunkter. Markförhållandena längst sträckan är varierande med den 

del berg. 

Kostnaden för att belysa sträckan uppskattas kosta 1 000 000:-  

Eftersom samtliga förändringsprojekt som önskas genomföras inom 

kulturreservatet kräver tillstånd av Länsstyrelsen måste sådant sökas och 

erhållas före eventuellt genomförande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om att 

gångvägen i Brunnsskogen längs sträckan Doftträdgården – Trollsjön – 

Direktörsvillan kompletteras med belysning. Beslutet förutsätter att 

kommunen erhåller erforderliga tillstånd för den aktuella belysningen. 

Samt  

Alternativ 1 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 

medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut. Åtgärden finansieras 

genom ett tilläggsäskande för genomförande 2019. 

Alternativ 2 

Kommunfullmäktige ger Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden i uppdrag att 

genomföra medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut. Åtgärden 

finansieras genom att ta med projektet i budgetprocessen för 2020.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 84 Dnr 2018-000408 109 

Besvarande av medborgarförslag -  
långtidsparkeringen på kvarteret Kilen bör utökas till 10 
dygn 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget innebär att långtidsparkeringen på kvarteret Kilen 

ändras från 7 dygn till 10.  

Bedömning 

Parkeringen på Kilen är nu flyttad till Lokvägen med anledning av Kilen 

projektet.  

Tillgången på bilplatser är oftast begränsad i centrum. Parkeringsbehovet 

kan ofta inte tillgodoses för alla utan restriktioner och prioriteringar behöver 

tillämpas. Parkeringarna i närhet till Resecentrum nyttjas som boende-, 

arbetande- och pendlarparkering.  

 

Flerdygnsparkering leder till kraftigt minskad av omsättning. Längre 

parkeringstid leder till färre lediga p-platser. Utökas 7-dygns parkering till 

10 dygn leder det till färre lediga p-platser och redan idag är även antalet 24-

timmarsplatser för få.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av 7-dygnsparkering till 10 dygn med motiveringen att det leder till 

färre lediga p-platser.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av 7-dygnsparkering till 10 dygn med motiveringen att det leder till 

färre lediga p-platser. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) 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 avslår förslaget om om ändring av 7-dygnsparkering 

till 10 dygn med motiveringen att det leder till färre lediga p-platser. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Handläggaren  
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§ 85 Dnr 2018-000627 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ändra 
parkeringstiden på Espehallens parkering till 4 timmar 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget innebär att två-timmarsparkeringen vid Espehallen 

(parkeringsområdet i anslutning till korsningen mellan Götgatan och 

Lindblomsvägen) ändras till fyra timmar.  

Bedömning 

Det finns två rader med 24-timmars parkeringar och en rad med två-timmars 

parkeringar vid det aktuella parkeringsområdet. Parkeringsbehovet kan ofta 

inte tillgodoses för alla utan restriktioner och prioriteringar behöver 

tillämpas. Syftet med två-timmars parkeringarna är att öka omsättningen på 

de parkerade fordonen och därigenom förbättra möjligheten att hitta en ledig 

parkeringsplats. Då det finns 24-timmars parkeringar kan dessa nyttjas för en 

fyra-timmars parkering.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av två-timmars parkeringen till fyra timmar med motiveringen att 

två-timmars parkeringarna behövs för att öka omsättningen på de parkerade 

fordonen och det finns idag 24-timmars parkeringar som kan nyttjas.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

ändring av två-timmars parkeringen till fyra timmar med motiveringen att 

två-timmars parkeringarna behövs för att öka omsättningen på de parkerade 

fordonen och det finns idag 24-timmars parkeringar som kan nyttjas. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) 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 avslår förslaget om ändring av två-timmars parkeringen 

till fyra timmar med motiveringen att två-timmars parkeringarna behövs för 

att öka omsättningen på de parkerade fordonen och det finns idag 24-

timmars parkeringar som kan nyttjas 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 86 Dnr 2018-000265 109 

Besvarande av medborgarförslag - Föreslår att det görs 
en allmän parkeringsplats mittemot tomt Bulten 5  

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget innebär att det görs en allmän parkeringsplats mitt emot 

tomt Bulten 5 

Bedömning 

I detaljplanen är ytan till för bostäder, ej parkeringsplatser och där med går 

inte ytan att användas som parkeringsplatser.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 87 Dnr 2017-000590 109 

Besvarande av medborgarförslag - Framtida 
möjligheter för alla våra invånare, el-tariffsystemet 

 

Sammanfattning  

Då hela vårt el-tariffsystem står inför en stor omdaning fram mot det "smarta 

elnät" är det av yttersta vikt att våra två kommunala bolag "Ronnebyhus AB 

och Miljöteknik AB samarbetar kring det nya taxesystemet.  

Redan 2014 lät staten göra en utredning, SOU 2014:84 "Planera för effekt", 

som tydligt beskrev hur framtidens elnäts taxor bör/kommer att vara 

uppbyggda för att på ett kostnadsriktigare sätt fördelar 

kundkostnader/intäkter för vårt nätbolag. Dagens fördelning med en mycket 

hög kostnadsandel, ca 60%) som en fast kostnad (säkringsberoende) 

tillsammans med en energi-andel (ca 40% i kWh) rimmar mycket dåligt med 

hur kundens användning av vårt elnät ser ut och speglar inte alls nätbolagets 

behov av intäkter. Denna taxa ger elkunderna idag en obetydlig möjlighet att 

styra sin elanvändning och därmed sina kostnader.  

Kommande nät-taxor förväntas byggas upp av tre delar, en låg fast del ca 

15%, därtill en EFFEKT-del, till ca78-80% där kunderna kan styra sin 

användning av EFFEKT (kW) via en "lägenhetstank" till nytta för sin egen 

plånbok, men även till nytta för nätbolagets totala intäkter. Taxan består 

också av en energi del (i kwh) på ca 5-7 %. Förebild för detta taxesystem är 

sollentuna@energi.se. 

För att våra kunder (där en mycket stor del är vanliga hyresgäster) skall 

kunna bidra i detta nya smarta el-system krävs att byggherren utrustar 

lägenheterna med en "lägenhetstank". Något som villaägare lätt kan göra på 

eget bevåg, däremot inte hyresgästerna. Därför krävs att kommunledningen 

inser behovet av och fördelen med ett närmare samarbete mellan våra två 

kommunala bolag Ronnebyhus AB och Miljöteknik AB. Det för att 

framtidens lägenhetskunder i t.ex. Kilenområdet skall kunna bli delaktiga i 

”det smarta elnätet".  

En hörnpelare i det nya "smarta elsystemet" är den "efterfrågeflexibilitet" 

som tydligt påtalas i SOU 2014:84 och som härmed kan bli verklighet í vâr 

kommun. Inom fjärrvärmeområden bör naturligtvis "tankarna" matas med 

"vinter"-fjärrvärme, utanför dessa områden lika naturligt drivas med köpt 

"grön"-el (eller med kommande kommunal) sol-el. 

I SOU 2014:84 ses denna möjlighet som en tillväxts faktor för samhället. Än 

mer i vår kommun, då vi har en industri som med fördel tros kunna utveckla 

en mycket bra "lägenhetstank". 
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Medborgarförslaget innebär att  

kommunledningen påtalar det ovan förordade samarbete mellan våra två 

kommunala bolag, 

och att, även inarbetar principen om lägenhetstankar i kommande avtal med 

andra exploatörer och byggherrar.  

Bedömning 

AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö och Teknik AB skriver i sitt yttrande:  

Med anledning av det medborgarförslaget som tillsänts AB Ronnebyhus och 

Ronneby Miljö och Teknik AB har det förts en dialog bolagen emellan och 

frågan hanterades i Ronnebyhus styrelse 2018-09-19 och Ronneby Miljö & 

Tekniks styrelse 2018-10-25. Medborgarförslagett belyser i huvudsak en 

omfattande omdaning av befintligt tariff/taxesystem samt förslag till tekniska 

system som ännu är oprövade för flerbostadshusbebyggelse. Vi konstaterar 

all det finns en del frågeställningar att klargöra och utveckla och föreslår 

därför att Nils-Erik Mattsson bjuds in till ett möte med Peter Persson, VD 

Ronnebyhus och Peter Berglin, VD Ronneby Miljö och Teknik.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att därmed anse medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren 
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§ 88 Dnr 2018-000461 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför krav på 
badblöja 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-12-11 § 171  

Ett medborgarförslag har lämnats in om krav på badblöja för icke "torra" 

barn på samtliga badanläggningar i Ronneby, då badblöjan minskar risken 

för sanering av bad och ökar hygienen. Kommunfullmäktige har remitterat 

medborgarförslaget till fritid- och kulturnämnden för vidare hantering.  

Bedömning 

I dagsläget finns ingen uppmaning eller krav på badblöja på badanläggningar 

i Ronneby kommun. På Brunnsbadet och Ronneby sporthall finns badblöjor 

till försäljning, dock ej i Kallinge simhall.  

I Karlshamns kommun finns uppsatta hygienregler för simhall där det tydligt 

framgår att blöjbarn ska använda badblöja eller vadderad blöja, badblöja 

finns också till försäljning. I Olofströms kommun finns regler om att 

badblöja ska användas för barn under tre år samt för barn som har problem 

att kontrollera sina behov. 

En incident i form av fekalier i vattnet innebär ett behov av sanering. För 

normalstora eller större bassänger resulterar detta i ökad klorering. För 

mindre bassänger är ett alternativ att byta ut allt vatten. Vid en incident ska, 

enligt Smittskyddsläkaren i Stockholm Läns Landsting som kompletterar 

socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad, allt badande avbrytas och 

bassängen kloreras. Beroende på incidentens omfattning kan klorering 

innebära en höjning av klorhalten under 30 minuter eller att bassängen 

chockkloreras i minst 8 timmar. Under den tid saneringen pågår ska 

badanläggningen hålla stängd. 

Resultatet av en incident på Ronneby kommuns badanläggningar skulle 

främst innebära ökad klorering. I de fallen skulle det medföra en extra 

kostnad för klor, personal och uteblivna intäkter för den tid badanläggningen 

tvingas stänga under saneringen. Hur mycket klor som går åt beror på 

incidentens omfattning och vattnets tidigare värden.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturmännen beslutar som yttrande att bifalla förslaget om att 

införa krav på badblöja. Fritid- och kulturförvaltningen gör ett tillägg i 

ordningsregler för samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande 
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krav på att blöjbarn och personer som har problem att kontrollera sina behov 

ska använda badblöja eller vadderad badbyxa.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-12-11 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget om att införa krav på badbölja. I och med detta uppdras 

fritid- och kulturförvaltningen att göra ett tillägg i ordningsregler för 

samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande krav på att blöjbarn 

och personer som har problem att kontrollera sina behov ska använda 

badblöja eller vadderad badbyxa. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget. I och med detta uppdras teknik-fritid- och 

kulturnämnden att göra ett tillägg i ordningsregler för samtliga 

badanläggningar i Ronneby kommun gällande krav på att blöjbarn och 

personer som har problem att kontrollera sina behov ska använda badblöja 

eller vadderad badbyxa. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

 

I och med detta uppdras teknik-fritid- och kulturnämnden att göra ett tillägg i 

ordningsregler för samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande 

krav på att blöjbarn och personer som har problem att kontrollera sina behov 

ska använda badblöja eller vadderad badbyxa. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 89 Dnr 2018-000462 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför kärl för 
trädgårdsavfall 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att införa kärl för 

trädgårdsavfall i kommunen 

Bedömning 

Kontakt har tagits med renhållningschefen som meddelar att först ska 

fyrfacksystemet införas i hela kommunen och det beräknas vara genomfört 

under våren 2019. Därefter ska renhållningen se över möjligheten att införa 

trädgårdskärl. Det handlar bland annat om att få ihop ett schema för 

hämtning av kärlen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat 

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 90 Dnr 2018-000295 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om 
busslinje mellan Ica Maxi och Västra Industrigatan 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med följande lydelse: 

”Jag och 9 andra personer går på utbildning hos Lernia AB (västra 

industrigatan) men det finns ingen buss från resecentrum till denna gata, så 

vi har ett förslag att buss linje 23 efter bussplats (Ica Maxi) kan gå till Västra 

industrigatan och det finns bussplats nära postnord sen går till lugnet som 

normal. Och i tillbaka också efter lugnet, västra industrigatan (Sörby Center) 

sen till Ica Maxi. Det förslag kan hjälpa många människor som jobbar och 

studerar där.”  

Bedömning 

Möjligheterna att resa från resecentrum till Sörbycenter och tillbaka finns 

genom att åka med regionbuss 250 till och från Karlshamn. Vid några 

avgångar stannar denna buss på hållplats Sörbycenter. Denna hållplats ligger 

inne på Västra Industrigatan. Samtliga avgångar med buss 250 trafikeras 

hållplatsen Sörby. Denna hållplats ligger ute vid Karlshamnsvägen, ca 400 

meter från Sörbycenter. 

 

Följande avgångar finns från resecentrum, de som bara trafikerar hållplats 

Sörby är kursiverade: 06.30  06.50  07.47  14.20  15.35 16.25  17.20 

 

Från hållplats Sörbycenter till resecentrum: 7.32  15.09  16.09  

Bussarna ovan trafikerar även Sörby som dessutom trafikeras följande tider: 

7.52  8.44  14.08  17.08  

 

Bussturerna är koncentrerade till morgon och sen eftermiddag i s k 

pendlingsläge för att passa arbete och utbildning. Under dagen saknas dock i 

stort sett bussturer. 

 

Om det, utifrån ekonomi och tidtabell mm, är möjligt att ändra 

linjesträckningen för stadsbusslinje 1 (tidigare 23) så att bussen kör via 

Västra Industrigatan bör överlämnas till Blekingetrafiken att bedöma. Med 

ovanstående beskrivning av nuläget görs bedömningen att det dock inte finns 
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tillräckligt starka skäl för Ronneby kommun att köpa in extra busstrafik från 

Region Blekinge/Blekingetrafiken. Kommunfullmäktige föreslås därför 

besluta att lämna över medborgarförslaget till regionen som en synpunkt från 

en enskild invånare och i övrigt anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

överlämna medborgarförslaget till Region Blekinge (Blekingetrafiken) som 

en synpunkt från en enskild invånare och i övrigt anse medborgarförslaget 

vara besvarat.   

Kommunstyrelsens beslut 2019-02-05 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överlämna 

medborgarförslaget till Region Blekinge (Blekingetrafiken) som en synpunkt 

från en enskild invånare och i övrigt anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Region Blekinge 

(Blekingetrafiken) som en synpunkt från en enskild invånare och anser i 

övrigt att det är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Region Blekinge (Blekingetrafiken) 

Handläggaren  
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§ 91 Dnr 2019-000081 007 

Aktuellt från revisorerna- Revisionsplan för år 2019 

 

Sammanfattning  

Revisorerna överlämnar revisionsplanen för år 2019.      

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Revisionen  
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§ 92 Dnr 2018-000746 739 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående formuleringar i 
hyreskontrakt mm 

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion med anledning av 

formuleringar i hyreskontrakt mm: 

Sammanfattning  

Avstämning av hyresnivå mot redovisade kostnader/intäkter och beräknad 

underhållskostnad ska göras vart tredje år på initiativ av hyresvärden.” 

Så lyder en standardformulering i blockhyresavtal mellan AB Ronnebyhus 

och Ronneby kommun. Formuleringen finns exempelvis, i förslaget till 

kontrakt, som skall tecknas i samband med den tänkta ombyggnaden av 

Ålycke. 

”Det är en formulering, som hängt med genom åren.” Längre än så har jag 

inte lyckats få fram något svar. Den tänkta innebörden hos, exempelvis, AB 

Ronnebyhus, vet vi inte. Blockhyresavtalen har funnits i kringsvid tio år. 

Ännu har hyresvärden inte tagit något initiativ till att redovisa någon 

”avstämning”. 

Min tolkning, och min minnesbild, är att när äldreboenden m.m. överfördes 

från kommunen till AB Ronnebyhus, så skulle resultatet vara ”neutralt”. 

Äldrenämndens kostnader skulle inte öka. Snarare skulle de minska något, 

enär AB Ronnebyhus antogs kunna bedriva ”fastighetsskötseln och 

fastighetsförvaltningen” något effektivare.  

Min tolkning är att Ronnebyhus skall ha täckning för sina kostnader, varken 

mer eller mindre. Om äldrenämnden betalar ”för mycket” innebär det att 

äldrenämnden subventionerar de andra hyresgästerna hos AB Ronnebyhus. 

Om äldrenämnden betalar ”för lite” är det tvärtom, hyresgästerna hos AB 

Ronnebyhus betalar ”i doldom” en del av kostnaderna för äldreomsorgen. 

Att AB Ronnebyhus inte har presenterat någon avräkning är i det 

perspektivet helt otillfredsställande. 

En viktig del i avstämningen torde vara räntekostnaderna. I flera kontrakt 

anges att förräntningskravet skall vara sex procent när hyran beräknas. 

Under senare år, och för de närmaste åren, synes denna nivå vara orimligt 

hög. AB Ronnebyhus talar om ”risk”. Jag har svårt att förstå att det innebär 

någon risk att investera 42 miljoner kronor, som alla skall vara avskrivna 

efter 20 år, då hyreskontraktet löper ut. Möjligen är risken att byggnaden då 

måste rivas, med vissa kostnader. 
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När kommunen gör en investering, belastas investeringen med den så kallade 

internräntan, som är/har varit kringsvid 1,5 procent. Kommunens räntor, vid 

upplåning, synes vara i samma storleksordning. 

Om man gör en kostnadskalkyl, blir naturligtvis utfallet annorlunda vid en 

låg ränta. Hyrorna på våra äldreboenden skulle kunna vara lägre. 

AB Ronnebyhus anger att deras upplåningskostnad är ca tre procent. 

Förklaringen torde vara att AB Ronnebyhus har valt en annan lånestrategi, 

dvs. man har lån med annan bindningstid, man har lånat vid ”sämre” 

tidpunkt, etc. Det framstår som något oklart om olika delar av 

kommunkoncernen bör ha olika strategier. 

I underlaget till nytt hyreskontrakt till Ålycke anger AB Ronnebyhus att de 

befintliga byggnaderna är, nära nog, helt avskrivna. (Troligen är det endast 

markvärdet, som inte får skrivas av, kvar).De verkliga kostnaderna för ränta 

och amortering anges till mindre än 85 tkr per år. 

I år betalar äldrenämnden minst en miljon kronor mer!!!  

Det är oklart när de tidigare investeringarna var helt avskrivna. Det skulle 

vara en tillfällighet om detta skedde år 2017. 

Min tolkning är att en avstämning för de gångna åren, för Ålycke, skulle ge 

äldrenämnden flera miljoner kronor. 

Då liknande kontrakt finns för Backen, Lindebo, Björkliden etc. torde en 

avstämning, enligt min tolkning, ge tiotals miljoner kronor.  

Principiellt gäller att situationen är synnerligen oklar, både för äldrenämnden 

och för AB Ronnebyhus. 

Kalkylränta 

Begreppet kalkylränta finns med i beräkningarna från Ronnebyhus. ”Skall 

täcka ränta + avskrivning + drift + overhead”, skriver man. Såvitt jag förstår 

är det ljug. Det skall täcka ränta plus ev. risk. Det är också så, som andra 

beräkningar görs. 

Oklarheter 

Befintliga avtal, och tänkt avtal, mellan AB Ronnebyhus och äldrenämnden 

är svåra att tolka. En viktig förklaring är att AB Ronnebyhus aldrig har gjort 

någon avstämning, trots att avtalen säger att så skall ske. 

Det kan vara så att äldrenämnden har en mångfald miljoner kronor i fordran 

på AB Ronnebyhus. (Måhända anser AB Ronnebyhus att det är tvärtom). 

Lagstiftningen för bostadsbolag, etc. kan ställa till problem. Måhända får 

inte AB Ronnebhus ha hyror, som inte ger bolaget stora vinster. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

100(102) 
2019-02-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Jag föreslår: 

att AB Ronnebyhus snarast, senast under mars 2019, får i uppdrag att 

presentera en avstämning för Ålycke, för åren från det ursprungliga 

blockhyresavtalets tecknande fram till och med år 2018. 

att kommunen därefter utvärderar övriga blockhyresavtal. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 93 Dnr 2019-000170 139 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om att införa förbud mot tiggeri i 
kommunens allmänna ordningsföreskrifter 

Nicolas Westrup (SD) lämnar följande motion om att införa förbud mot 

tiggeri i kommunens allmänna ordningsföreskrifter: 

Sammanfattning  

Efter en lång och utdragen process beslutade Högsta förvaltningsdomstolen 

den 17 december 2018 att Vellinge kommuns lokala tiggeriförbud får 

införas. Kommunen hade tidigare fått nej i alla tidigare instanser men Högsta 

förvaltningsdomstolen väljer att fastställa Vellinge kommuns beslut. På 

kommunens hemsida skriver de nu att invånare kan göra en polisanmälan om 

någon bryter mot förbudet. 

Frågan om tiggeri har länge varit en politisk fråga även i Ronneby kommun 

och Sverigedemokraterna har sedan starten varit pådrivande för att staden 

ska införa ett förbud. Opinionen i denna fråga är tydlig, när Novus i april 

genomförde en opinionsundersökning i frågan var 6 av 10 för ett förbud, 

endast 2 av 10 var motståndare till ett tiggeriförbud. 

Det ska nämnas i sammanhanget att anledningarna till att tiggeriet bör 

förbjudas är många. Den viktigaste är inte minst att det uppdagats att stora 

delar av tiggeriet är organiserat och att många fattiga människor på så sätt 

utnyttjas av kriminella ligor. 

Men det handlar framförallt om att tiggeri aldrig på något sätt kan lösa 

fattigdom. Det lär inte finnas några exempel på hur tiggeri fått en människa 

att lyfta sig och få ett anständigt liv. I mångt och mycket handlar det om att 

endast utbildning eller ett arbete kan ta en person från att vara fattig till att 

kunna försörja sig själv. Att då bidra till en situation där människor knappt 

klarar sig för dagen genom tiggeri är att göra personen en björntjänst då 

personen behöver ett arbete för att klara sig för livet. 

Enligt EU:s regelverk har en EU-medborgare rätt att vistas i ett annat EU-

land i tre månader innan den måste återvända om den inte registrerar sig hos 

landets myndigheter. Ronneby kommun bör, om andra EU-medborgare 

vistas här illegalt, i samråd med berörda myndigheter se till att dessa 

personer återvänder till sina hemländer då de inte på något sätt varken är 

Sveriges eller Ronneby kommuns ansvar. 
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Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

 

- att vi i Ronneby kommuns allmänna ordningsföreskrifter inför en ny 

paragraf om ett förbud mot aktivt och passivt tiggeri. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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Artikeln skapades 19 februari 2019

Kungörelse: kommunfullmäktige i

Ronneby 2019-02-28 kl. 1B:00,

Ronnebysalen
Kungörelse: kommunfullmäktige i Ronneby 2019-02-28 kl. 18:00, Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 28 februari 2019, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

för behandling av följande ärenden:

1. Val av justerare

2. Presentation av 2018 års trygghetsmätning

3. Anmälan av medborgarforslag - Önskan om en vägbula vid övergångstället innan
vägen upp till Gamla Kallingevägen

4. Anmälan av medborgarförslag - Hastighetssänkning, vägbulor eller trafikljus på
Kallebergavägen

5. Anmälan av medborgarförslag - lnför en helvegetarisk dag i veckan på alla
äldreboenden i Ronneby kommun

6. Anmälan av medborgarforslag - Modernisera namnen på våra nät- och
energibolag

7. Anmälan av medborgarförslag - Förslag om ett rökfritt center i Ronneby centrum

8. Medborgarförslag

9. Frågor

10. lnterpellationer

11. Val av lekmannarevisorer i de kommunägda bolagen och i kommunalförbunden

12. Anhållan om entledigande från uppdraget som nämndeman, Therese Aberg (M),
samt fyllnadsval

13. Fyllnadsval till ny nämndeman efter Anders Härdelin (M)

14. Aterforing av medel till balanskonto i 2018 års bokslut

15. Askande, omprövning budget 2019, utbildningsnämnden
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16. Omprövning budget 2019 av medel för medieinköp för integration/mångkultur

17. Utbildningsplikt

1 8. Nystartsjobbsatsning 201 9

19. Mölleskog 1 :14, Ronnebyhus köp av mark

20. Släggan 1, fastighetsförsäljning

21 . Förstudie parkeringshus Kilenplanen

22. Konsultstöd till planverksamheten

23. Uppdrag för upprättande av program Norra Aspan

24. Förslag till taxor i äldreomsorgen 2019

25. Ombyggnation av Alycke vård- och omsorgsboende

26. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD) om
förbud mot böneutrop på offentlig plats i Ronneby kommun

27. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) om
att polisanmäla ensamkommande vid misstänkt bidragsfusk

28. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) om att
övervakn ingskameror insta lleras på Snäckebackskola n

29. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L)
avseende en översyn över våra kommunala parkeringar och vilka regler och lagar
som gäller på dem

30. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) om att
utreda mojligheterna till att tekniska förvaltningen får en egen nämnd

31. Besvarande av medborgarförslag - Att förebygga och behandla fysisk och psykisk
ohälsa

32. Besvarande av medborgarförslag - Nybyggnad av ett utomhusgym

33. Besvarande av medborgarförslag - Upprusta och utöka utegymmet längs
elljusspåret i Brunnsskogen

34. Besvarande av medborgarförslag - trafikmiljön på vägen mellan Viggenområdet
och korsningen med gamla rv mot Bräkne-Hoby

35. Besvarande av medborgarförslag angående belysning i Brunnskogen vintertid
samt skottning av elljusspår

36. Besvarande av medborgarförslag - långtidsparkeringen på kvarteret Kilen bör
utökas till 10 dygn
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37. Besvarande av medborgarförslag - Andra parkeringstiden på Espehallens
parkering till 4 timmar

38. Besvarande av medborgarförslag - Föreslår att det görs en allmän
parkeringsplats mittemot tomt Bulten 5

39. Besvarande av medborgarforslag - Framtida möjligheter för alla våra invånare, el-
tariffsystemet

40. Besvarande av medborgarförslag - Inför krav på badblöja

41. Besvarande av medborgarförslag - Inför kärl för trädgårdsavfall

42. Besvarande av medborgarförslag - Förslag om busslinje mellan lca Maxi och
Västra lndustrigatan

43. Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) angående
formuleringar i hyreskontrakt mm

44. Aktuellt från revisorerna 2019- lnformation om revisionsplan 2019

45. Anmälan av motioner

Klicka här för att komma till direktsändninq av kommunfullmäktise på webben

U ppdaterad : 20 1 9-02-1 I



Bilaga ........ till Kommunfullmäktiges protokoll.

Omröstningslista nr. 1
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 klockan 20:s9:55.

25. Ombyggnation av Alycke vård- och omsorgsboende

Justeringsmännens signatur:

Ledamöter Parta Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson Mt) AIla X
Asa Evaldsson Alla X
Anders Brom6e Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla X
Kajsa Svensson (M) Alla X
Helene Fogelberg Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberg M Alla X
Christer Stenström M Alla X

Alla X
H Alla X
Tim Svanberg (c) Alla X
Silke jacob Alla X
Roger Gardell Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X

Persson (KD) Alla X
Pettersson Alla X

Malin Månsson Alla X
Tommy Andersson Alla X
Amani El-Ali Mazloum Alla X
Bo Johansson (s) Alla X

nette Alla X
Alla X

Catharina Christensson Alla X
Jan-Eric Wildros Alla X
Jessica Jönsson (s Alla X
Stefan Osterhof (s) Alla X
lngrid Karlsson Alla X
Kranislav Miletic Alla X
Anna-Karin Wallgren (s) Alla X
Pär Dover Alla X
Peter Bowin Alla X
Omid Hassib Alla X

Alla X
Nicolas Westrup Alla X
Bengt Johansson ( Alla X
Gina Hellberg Johansson SD) Alla Tony Holgersson X

ta kvist DtJ Alla X
Bengt Johansson olJ Alla Jesper Grönblad X
Tim Aulin Alla X
Tomas Lund (SD Alla Sten-Albert Olsson X
Mattias Ronnestad SD) Alla X

a SD Alla X
SD Alla X

Haide Friberg (sD) Alla X
Yvonne Olsson (SD) Alla X
Johan Grönblad (SD) Alla X
Anna Carlbrant Alla X
Sune Häkansson RP Alla X

SUMMA: 31 18 0 0

W&, v/"#q
Sida 1 av 1



Bilaga ........ till Kommunfullmåktiges protokoll.

Omröstningslista nr.2
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 klockan 21:33:50.

26. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD) om förbud mot
offentlig plats i Ronneby kommun

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej ^Avst Frånv

Roger Fredriksson M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberg Alla x
Kaisa Svensson M) Alla X
Helene Foqelberg M) Alla X
Anders Lund M) Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson c) Alla X
Tim Svanberq c) Alla X
Silke jacob c) Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X
Willv Persson KD) Alla X
Magnus 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 ( Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Ghristensson ;) Alla X
Jan-Eric Wildros Alla X
Jessica Jönsson s) AIIa X
Stefan Osterhof ) Alla X
lngrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic ) Alla X
Anna-Karin Wallgren (s) Alla X
Pär Dover Alla X
Peter Bowin Alla X
Omid Hassib (v) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup Alla X
Bengt Johansson (sD) AIla X
Gina Hellberg Johansson SD) Alla Tony Holgersson X
Sandra Bergkvist SD) Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla Jesper Grönblad X
Tim Aulin D) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla Sten-Albert Olsson X
Mattias Ronnestad SD) Alla X
Carina Aulin Alla X
Anders Oddsheden (sD) Alla X
Haide Friberg )) Alla X
Yvonne Olsson SD) Alla X
Johan Grönblad SD) Alla X
Anna Carlbrant Alla X
Sune Häkansson (RP) Alla X

SUMMA: 34 12 1 2

J usteringsmännens signatur:

ttr{ ffi wq
Sida 1 av 1

neutrop på



Bilaga ........ till Kommunfullmäktiges protokoll

Omröstningslista nr.3
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 klockan 2i:45244.

27. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) om att polisa
ensamkommande vid misstänkt bidragsfusk

Justeringsmännens signatur:

1

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

n Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bromöe M) Alla X
Lennarth Förberq M) Alla X

M) Alla X
(M) Alla X

Anders Lund (M) Alla X
Therese Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson c) Alla X
Hillevi Andersson c) Alla X

(c) Alla X
Silke acob (c) Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell L) Alla X

KD) Alla x
us on (s) Alla X

Malin Mänsson (s) Alla X
Tommy Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum s) Alla X
Bo Johansson s) Alla X

nette Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros S) Alla X
Jessica Jönsson s) Alla X
Stefan Osterhof (s) Alla X

(s) Alla X
Kranislav Miletic s) Alla X
Anna-Karin Wallgren s) Alla X
Pär Dover (s) Alla X
Peter Bowin (v) Alla X
Omid Hassib Alla X
Lova Necksten MrP) Alla X
Nicolas Westrup SD) Alla X

SD) Alla X
(sD) Alla Tony Holgersson X

ra (SD) Alla X
o Alla Jesper Grönblad X

Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund SD) Alla Sten-Albert Olsson X
Mattias Ronnestad SD) Alla X
Carina Aulin Alla X
Anders Oddsheden (sD) Alla X
Haide Friberg (SD) Alla X
Yvonne Olsson Alla X
Johan Grönblad Alla X
Anna Carlbrant G) Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X

SUMMA: 35 12 0 2

@ u,m#
Sida 1



Bilaga ........ till Kommunfullmäktiges protokoll

Omröstningslista nr.4
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2019 klockan22:16t46.

28. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) om att övervakning
installeras på Snäckebackskolan

Ledamöter Parti Krets Ensättare Ja Nei Avst Frånv

Roqer Fredriksson Alla X
Asa Evaldsson Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla X
Kajsa Svensson (M) Alla X
Helene Fogelberg (M) Alla X
Anders Lund Alla Fredrik Jacobsen X
Therese Aberg Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson Alla X
Hillevi Andersson (c) AIIa X
Tim Svanberg Alla X
Silke iacob Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X
Willy Persson (KD) Alla X
Magnus Pettersson AIIa X
Malin Månsson Alla X
Tommy Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla Thomas Svensson X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rvdell Alla X
Ola Robertsson Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla X
Jessica Jönsson (s) Alla X
Stefan Osterhof Alla X
lngrid Karlsson Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallgren (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla X
Peter Bowin Alla X
Omid Hassib Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup (SD Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (SD Alla Tony Holgersson X
Sandra Bergkvist (SD Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla Jesper Grönblad X
Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla Sten-Albert Olsson X
Mattias Ronnestad (SD Alla X
Carina Aulin (SD Alla X
Anders Oddsheden (SD Alla X
Haide Friberg (SD) Alla X
Yvonne Olsson (sD) Alla X
Johan Grönblad (SD) Alla X
Anna Carlbrant Alla Rolf Loberg X
Sune Håkansson (RP Alla X

SUMMA: 16 30 2 I

Justeringsmännens signatur:

ffi
Sida I av 1



trRONNEBY
KOMMUN

Överenskommelse om fastighetsreglering

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare:

Adress:

Telefon:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 6t 80 00

212000-0837

AB Ronnebyhus, nedan kallad mottagaren

Box 264, 372 21 Ronneby

0457617050

I Överlåtelseftirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter hiirmed till mottagaren del av fastigheten Mölleskog l:I4
markerad på karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning är om 100 kronor per kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas kontant på

tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestäms i lantmäteriftinättningen.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tilltrade till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3

vunnit laga kraft.

3.2 Överftiring av mark enligt det htir avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gråinserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftirrättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
håirmed biträds av avträdaren. Mottagaren svarar ftlr kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftire tillträdesdagen ska bäras av

avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska båiras av
kommunen.

5 Inskrivningsåtgärder mm
5.1 Mottagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

W{ ft,wq



2

6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

7 Förutsättningar fiir avtalets giltighet

7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmiiktige
godkåinner det. Om Kommunfullmiiktige godkåinner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmriktiges godkännande iir
lagakraftvunnet, anses inganget från och med dagen efter att Kommunfullmåiktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftirande av fastighetsreglering.

7 .3 Om fiirutsättningarna enligt 7.1 och 7 .2 inte uppfylls åir avtalet utan verkan, dock ska
gällaatt vardera part ska stå sin kostnad.

8 Arrende
8.1 Niir fastighetsregleringen vinner laga kraft upphör gällande arrendeavtal på

markområdet.

9 Avtalsexemplar
9.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den

Roger Fredriksson AB Ronnebyhus

Anna Hansen

il/Fi- @^ wq



ffi Ronneby AvcTFTER rNoM ÄlonnorusoRcrN

Utgivare: Äldreftlrvaltningen
Gäller fran:
Antagen ÄN: zotf-tz-tz
Antagen KF:

AVGIFTER INOM ÄTNRPOIT,TSORGEN 20 I 9

Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka om stöd från
hos kommunens biståndshandläggare. Det ar ditt aktuella behov som ligger

ansöker
ftir be-

dömning av vad du har rätt atI fii hjälp med. "$'
"t

Avgifter
Avgift debiteras med 160 kr/timme och fiir inte överstiga max!4ira 2089 kr/månad eller 90 o/o

av avgiftsutrymmet. "f
Debiterad kostnad fiir mat och hyra betraktas inte som ayblft och räknas därör inte in i
maxavgiften 1,"

,T
Avgift utgår ftir fiiljande '.-')'

o Hemtjänst i ordinärt och särskilt boen$e/'i
. Avgift ftir vård vid korttidsvistelse/yäxelvård
. Trygghetslarm . j)t'
o Leveransavgiftftirmatdistribulion
. Dagvårdsavgift *..)'

s.
Hemtjänstavgift debiteraqflöm den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser endast ges en
gång varannan vecka så.dbbiteras hel eller halv avgift ftirsta månaden, beroende på när fiirsta
insatsen ges. ..,{'

.,lt'
Reducering aviasliften sker från ftirsta dagen vid sjukhusvistelse och vid öranmält uppehåll
av hemtjäns(dtn hemtjänstinsatser skulle ha utftirts under denna period.

*--
Hemtifl irst ftir makar/sam bos
Regr\ih"erade partners jämställs med makar.

' .t-\i

Nrf & w&



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ALDREOMSORGEN

Alla kostnader ftir måltider beslutas av kostenheten/I(ommunfullmäktige. fiirå+4eJg
eåMGällandekostnaderftirmåltiderangesifiirfattnings.
samlingen "Taxa ftir måltidsverksamhet".

Mat på särskilt boende:
På särskilt boende kan två olika matabonnemang tecknas.
Abonnemang l: Här ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål.

Fö+ ar40+9i31+9 l<r/månad

Abonnemang 2 Daglig lunch ni.48ler

,, 1,t'

Den som är självständig i sin mathållning kan välja bort matabonnemang. Då finns möjlighet-
en att äta lunch i boendets matsal.
På demensboende gäller enbart abonnemang l. . .,,,,"

..,:- 
'

Reducering av avgiften sker från forsta dagen vid sjukhusvistelse och y,iiiforanmält uppehåll
både av hemtjänst och matabonnemang. 

.,;) 
'

På Backens särskilda boende kan endast matabonnemang 2 tecknaS:"'

':
Gästersomharbiståndsbeslutbetalarhuvudmåletenligtgällandetaxa.ffi

*i'
Avgift vid matdistribution ,,rl''

@ Leveransavgift tillkommermed 10 kr/portion.
,t^.

'1.

Specificering av övriga avgifter .,;.
-t'lr.

Trygghetslarm i ordinärt boende '..'

Avgift 259,50 kr/månad
Har make/maka en extra larm$n-äpp är kostnaden 103,50 kr/månad.

,.i'
På särskilt boende ingårlännavgiften i hemtjänstavgiften.

-f1

Dagvårdsavgift ;;;..-.

Avgiften är 26 kr'liiagftir resor till och från dagvården.
Kostnad flor,måt tillkommer, frukost 221<r samt lunch enligt gällande taxaJuneh4{-krJetalt

Kor1'ttrisvistelse/växelvård
lid'korttidsvistelse/växelvård betalar man kostnaden fiir mat, vilket inte utgör en avgift.
Matkestnad tetalt l0
må+

2

lJr<r ffi Qa, &



RONNEBYKOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden.
Minimibeloppet iir fastställt till en tolftedel av 135,46 % av prisbasbeloppet ftir ensamstå-
ende och en tolftedel av 114,46 Yo fot sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader ftir fiiljande poster:
Livsmedel Dagstidning Hemflorsäkring Förbrukningsvaror
Kläder och skor Telefon Öppen hälso/sjukvård Möbler
Hygien Resor Tandvård Husgeråd \>
Fritid Hushållsel Läkemedel ö\"

Kostnaden ft)r livsmedel (råvaror) beräknas till 1750 kr/månad ör 2019 o"t ingar.shh''1"nu-
blon i minimibeloppet. Uppräkningen av schablon fiir livsmedel kopplas till proebritokningen
av prisbasbeloppet. 4:'

Makar/sambo

J'
\\l..:

..*
1.\ "l*'

Förbehållsbelopp* : kronor, 2019
Ensamstående

65 år och äldre s249

19-64är 5774

per maten i

a F
a

a

443 5/person :.$.870 tillsammans
+{

48 79lpersph' : 97 58 tillsammans
;{

i"

Höjning av fiirbehållsbeloppet , fi
Under vissa ftirutsäffningar kan ftrbehffieloppet fastställas till ett högre belopp om den
enskilde på grund av särskilda omståindlgheter har behov av ytterligare medel.
Behovet skall vara varaktigt och qtpå'ngspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst
200 kr/månad. *o"

6+
* Förbehållsbeloppetjusteras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet.

+
'r\-

Omständigheter som till fiirhöjt fiirbehållsbelopp är:
Fördyradea for mat nåir man har regelbunden matdistribution, regelbundet kö-

boende eller om man genom biståndsbeslut rcgelbundet äter på
ler servicehus

(t.ex arbets- eller sjukresor)

lor barn
. 

.,.q^övrigt efter individuell prövning
q-.'.1. Distributionsavgift ftir huvudmåltid\
Om de extra kostnaderna ersäffs på annat sätt höjs inte ftirbehållsbeloppet.

Jri t{- @, (4LN%



Om avgiftsutrymmet blir 0 kr eller visar på ett underskott (: negativt avgi
biteras inga avgifter.

RONNEBYKOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Beräkning av avgifter

X'ormel fiir beräkning av avgiftsutrymmet:

r Nettoinkomster (: inkomster efter skatt)
o *Bostadstillägglbidrag
. - Förbehållsbelopp
. - Boendekostnad

= Avgiftsutrymme

\V\,\\"
t} t'

..\, ,

nL'
ftsutryqlrfe) så de-

\i*

d.i

.Om den enskilde inte når upp till det forbehållsbelopp som anges i lagenrrldan han/hon efter
ansökan fii rätten till forsörjningsstöd enligt socialtjiinstlagen prövad. s,';i

i\+-
Avgiftsutrymmet räknas normalt om en gång varje år samt nar del'b-ker fiirändringar av aktu-
ella inkomster, boendekostnader, hemtjänstnivå eller av florbe$å"llsbeloppets storlek.
Förändringama skall vara av varaktig karaktär. -i\\'"

..,tb"
Den enskilde eller dess ombud är skyldigt att låimna qpflysningar om sådana varaktiga ftir-
ändringar som kan påverka avgiftsutrymmet. 

., .,S"
\,r'

Boendekostnader 
",.ir-

^nt'Aktuell hyra ska kunna styrkas. ,rn, '
\'

Bostadstillägg (BTP och SBTP.) Sämt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst. Den enskilde
eller dess ombud skallupplypa\ om möjligheten att söka detta. Hjälp med ansökan skall
kunna erhållas. .b*'

s"
Boendekostnader i.Olen fastighet beräknas enligt gällande regler fiir bostadstillägg ltir
pensionärer (!T.PI

.$o
För 2019 gåil.lei ftiljande:
Fastighefshvgiften är pä 0,7 5 Yo av taxeringsvärdet eller maxim alt 7 812 kr per år for småhus.
70 Vy,EV ränteutgifter.
Vid,.,8eräkning tas skuldräntor på fastigheten endast upp med 70 %o av sitt värde.

Är 2019: Uppvärmning I57 kr/kvm
Ar 2019 Driftskostnader 227 kr/kvm
Driftskostnader : vatten och avlopp, sophämtning, underhåll och forsäkringar.

Där BTP-schablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten)
godkåinns faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation.

4ffiM wry



RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Hyrd bostad
Om hushållsel ingår i hyran skall avdrag på boendekostnaden göras med 4,57 kr/kvm
bostadsyta och månad. Dock högst 548 kr/månad.

Inkomster

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

A) skattepliktiga inkomster samt

B) Ej skattepliktiga inkomster av: rn
Utlåindska inkomster (t.ex. pensioner eller invalidformåner) .af 

'

Studiebidrag (bidragsdelen) ;\*
Stipendier till den del som överstiger 3 000 kr/månad .jf-
Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskiltvirxenstöd)

ql "

Underhållsbidrag fiir vuxna
Familjebidrag
ÄldrefiirsOrj ningsstöd

C) Följande räknas också som inkomst:

{.t

".i't+
.,f

i.#
Bostadstillägg ftir pensionärer (BTP)
Särskilt bostadstillägg ft)r pensionärer

Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB),,

Om den trots påminnelse inte lämnar in aktuella uppgifter kommer beslut om av-
att fattas utan hänsyn till individuella uppgifter. Detta innebär att ingen hänsyn

tas och maxtaxa ska debiteras.

egna ftiretagare och andra ft)r vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, så skall
man ta hänsyn till den forvärvsinkomst den enskilde kan antas komma aff fiL under de närm-
aste 12 månadema, fiirdelade med lika belopp per månad.

\
a

a

o

(sBsP)
,t\'

;!

till
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RONNEBY KOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Debitering
Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i ftjrskott.
Förfallodag är den siste vade månad.

Retroaktiva debiteringar
Retroaktiva debiteringar kan ske när uppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud
vid kontroll befinns vara felaktiga. Retroaktiva debiteringar, upp till tre månader, kan ske när
uppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud vid kontroll upptäcks vara felaktiga.

\>
Uttag av faktiska kostnader ftir hemtjänstinsatser 

".'Kommunens faktiska kostnader ftir låimnade hemtjänstinsatser uttages när insatserna pår'grund

av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av fiirsäkring, skall bekostas av anna4 äh'd.n
som erhåller dessa insatser. ,)-

, 
t'l]'

'\
In komst/avgiftsberäkn in g
boende

ftir sammanboende makar i såväl ordinärt qotn särskilt

Om den enskilde är gift eller registrerad partner ska inkomsterna
fiirdelas med hälften på vardera maken eller partnem som grund

samman och därefter
bestämma avgiftsun-

derlagets storlek. Om den ena maken/makan bor på särskilt räknas vårdavgiften på det

Däremot in går ej dqgtenaste permanentbostaden
Ansökan sker oå.säiskild blankett.I \l--''

-ri'
För längre lid dn tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av
Äldrenagriiden.

",*
.:!"

tb"'
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RONNEBYKOMMUN AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Overklagande

Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud genom ftirvaltningsbesvär. (16
kap.3$ SoL)

Detta kan överklagas:
o Den fastställda avgiften
o Avgiftsändring
o Beråikning av avgiftsunderlaget och boendekostnad
o Förbehållsbeloppets storlek

\>
$\

^L\\'.'/
1\överklagat beslut skickas till

Ronneby Kommun
Äldreforvaltningen
3VZ 80 Ronneby

Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige.
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt

.tr-
rL'

(13 kap KL).

..\
-3

.aV

i\
\\7

Komrgohallagen
..i+

..+'-
-i'

+'
*ål

,j /

-\'
^\)\/

,a-'r'
{{--

.***c
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RONNEBYKOMMUN AVGIFTER INOM ALDREOMSORGEN

Information om behandling av personuppgifter

Följande information lämnas med anledning av dataskyddsfiirordningen (GDPR)

I och med att Ni ansöker om bistand inom äldreomsorgen i Ronneby Kommun så kommer Era
lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nödvändiga for aff vi
skall kunna administrera och handläggaErt ärende enligt gällande lagstiftningar i Social-
tjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). \>

$\'
Er folkbokfiiringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret. 

^u.o'x/
Efter samtycke från Er så kan personuppgifterna också användas i Prator . *'-'
(Elektroniskt vårdplaneringssystem) ,r:
Prator innebär att det sker ett informationsutbyte mellan Blekingesjukhuse$.t
Primärvården och Äldre/Handikappomsorgen om Ni blir inlagd pa sju$ili.

.n)
Ni har riltt att, efter skriftlig begäran fii information om vilka av f$tfiersonuppgifter som be-
handlas hos oss. i
Begäran skall vara egenhiindigt undertecknad och stältd till,deätsom är personuppgiftsansva-
rig. 

...)-"
t!

För rättelse av personuppgifter,
Avgiftshandläggare
tel. 0457-61 84 88

0457-6t 77 lt

Personuppgiftsansvarig är:
Äldrenämnden
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dataskyddsombud ftir

till exempel fel till(4lsnamn, kontakta:
.)'

^"j"/\
4/\/

.Y\'i\'

.t*
ir

."qS

bd
$bnneby Kommun är

Therese Jigsved ö*

Tet.0472-39
.,"t\
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Sydarkivera
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