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Information  

Mötet inleds av Mattias Holmqvist, samordnare Biosfärområde Blekinge 

Arkipelag, som ger information om Blekinge Arkipelag och dess 

verksamhet.  
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§ 1 Dnr 2019-000017 101 

Val av justerare och justering av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende om ” Anhållan om entlediga som ledamot i styrelsen för 

Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB, 

Linda Lantz (M)” lyfts in som ärende 18 på dagordningen. 

- Ärende om ” Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 

äldrenämnden, Lindis Olsson (S)” lyfts in som ärende 19 på 

dagordningen. 

- Ärende om ” Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 

Miljöteknik och Miljöteknik Energi, Kristina Ryden (S)” lyfts in som 

ärende 20 på dagordningen. 

-  Ärende om ”Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Nagham Muqbel (L)” lyfts in som 

ärende 21 på dagordningen. 

 

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

ordförande justera dagens 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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§ 2 Dnr 2019-000097 109 

Anmälan av medborgarförslag - Förbättra, inte 
försämra vår elnätstaxa 9 

Följande medborgarförslag lämnas om att förbättra elnätstaxa 9: 

Sammanfattning  

Vårt kommunala elnätbolag Miljöteknik AB har sedan länge haft en helt 

unik rörlig elnätstaxa, "dag o natt-el", med ett för alla parter bra förhållande 

mellan dag- respektive, nattpriser.   

Med ett förhållande på hela 5:1 är det fem gånger billigare att få 

elektriciteten hemsänd under vardagsnätterna än under dagtid, (vintertid). 

Det är naturligtvis en "smaklig morot" för elkunderna att kunna ta del av 

denna prisskillnad. Men det innebär också en fördel för vårt nätbolag att vi 

ca 1000 elabonnenter som har valt taxa 9. Vi hjälper bolaget att omfördela 

den totala belastningen på elnätet från dagtid till uttag under nätterna. Vi 

med taxa 9 gör det lättare för Miljöteknik att undvika de straffavgifter 

bolaget genom åren fått betala för överuttag av nätkapacitet från regionnätet. 

Det har under åren blivit ansenliga summor?  

Bolaget arbetar nu fram förslag till nya el-nätstaxor. En EU-anpassning mot 

effektavgifter (kW) i stället för energiavgifter (kwhl. Vilket vår taxa 9 sedan 

länge siktat mot Vår taxa 9 är ett utmärkt exempel på hur prissättningen mot 

slutkund gynnar en användning av "natt-el" (ca 8 öre/kwh) mot det fem 

gånger högre dag-priset (ca 40 öre/kWh).  

Förvisso har taxa 9 sina skönhetsfel. Så har tex, fler andra nätbolag beslutat 

att dag resp, natt skall omfatta 12h vardera. Inte som hos MT, att dyr dag 

omfattar hela 16h och därmed gäller det billiga natt-elpriset bara under 8 h. 

Vidare är många andra nätbolag mer generösa då de erbjuder billig avgift 

alla "röda dygn", medan Miljöteknik inte erbjuder sina kunder den 

möjligheten. Med dessa enkla förändringar skulle taxa 9 kunna göras än mer 

intressant för än fler kunder. 

Förslag 

Att Bolagets ägare uppdrar åt Miljöteknik att förändra, modernisera, (inte 

utesluta) vår nuvarande nät-taxa 9, till det bättre för våra elnätskunder och 

därmed även för nätbolaget. 
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Att Ge småhuskunder med hög el användning tidig och relevant, information 

om möjligheter med taxa 9 och om kommande förändringar av el-

nätstaxorna. Inte förändra den nuvarande prisbaserade avgiften (5:1) för 

bibehållen "efterfråeeflexibilitet". 

 

Det i enlighet med Näringsutskottets betänkande NU 2OL7lL8:23 vars 

förslag vunnit laga kraft 2019-01-01... med inriktning på S 11 i ellagen om 

"Effektivt utnyttjande av elnätet". 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 3 Dnr 2019-000101 109 

Anmälan av medborgarförslag - Inför 
sammanträdesarvoden och bilersättning för alla 
ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 

Följande medborgarförslag lämnas om att införa sammanträdesarvoden och 

bilersättning för ledamöterna i kommunala pensionärsrådet: 

Sammanfattning  

I vårt moderna samhälle av i dag är det otänkbart att peka ut en grupp 

människor som behandlas avikande mot gängse regelverk. Det handlar om 

demokrati och allas lika värde. Detta borde vara en självklarhet, men är det 

ändå inte. 

KPR, Kommunala pensionärsrådet, i Ronneby kommun är ett rådgivande 

organ som har sex sammanträden per år och som består av politiker och 

representanter från kommunens pensionärsorganisationer. 

Rådets ledamöter behandlas på olika sätt. Politikerna uppbär arvode och 

milersättning medan representanterna för pensionärsorganisationerna blir 

utan ersättning. Detta förfaringssätt kan benämnas på olika sätt - 

diskriminering eller ålderism. Båda synsätten lika allvarliga. 

KPR är ett rådgivande organ och bör jämställas med vilken annan nämnd 

som helst. Motivet måste väl ändå vara att kommunen skall vara tongivande 

och i framkant även vad gäller äldrefrågorna. 

Därför bör seniorers omdömen och livserfarenhet vara av stort värde. Under 

lång tid, ca 6 år har det sagts, har pensionärsorganisationerna gemensamt 

agerat för ett nytt reglemente där alla behandlas lika men utan att någon 

förändring har skett. Undertecknad hoppas att tiden nu är mogen för en 

förändring och att alla i nämnden ska behandlas med respekt och med 

samma ersättning. 

Förslag: 

Undertecknad hemställer att Ronneby kommun snarast agerar för ett 

införande av lika behandling vad avser sammanträdesarvoden och 

bilersättning för alla ledamöter i Kommunala pensionärsrådet.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 4 Dnr 2019-000029 109 

Anmälan av medborgarförslag - Att det i kv. Kilen 
byggs utvändig träningsanläggning för fysisk träning 
och en träffpunkt för sociala kontakter 

Följande medborgarförslag lämnas om att i kv. Kilen bygga en 

träningsanläggning: 

Sammanfattning  

Kv. Kilen skall innehålla Äldreboende och Trygghetsboende d.v.s. många 

äldre fall bo i området. Jag föreslår att det byggs en utvändig 

träningsanläggning för fysisk träning och en träffpunkt för sociala kontakter. 

Jag har sett många anläggningar utomlands både i Europa och framförallt i 

Kina .      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 5 Dnr 2019-000036 109 

Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Sammanfattning  

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

  

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2019-000037 109 

Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Sammanfattning  

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 2019-000082 109 

Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Sammanfattning  

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr 2019-000038 109 

Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Sammanfattning  

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr 2019-000039 109 

Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Sammanfattning  

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2019-000041 109 

Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Sammanfattning  

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.       



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 2019-000043 109 

Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Sammanfattning  

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.       



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2019-000042 109 

Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel 
och kosten på Listerbyskolan 

Följande medborgarförslag lämnas om matsedeln och kosten på 

Listerbyskolan: 

Sammanfattning  

Vad är syftet med skolmåltiden? Skolan undrar om syftet är att maten ska 

ätas eller slängas?  

Budget och livsmedelsverkets näringsberäkningar kan inte styra matsedeln, 

om eleverna inte äter skolmaten slängs maten/pengarna och eleverna får 

ingen näring i sig alls. Skolmaten tillgodoser ett av de största mänskliga 

grundläggande behoven - eleverna behöver få energi för att växa, lära och 

utvecklas. 

Personal på skolan upplever dagligen konflikter angående skolmaten, då 

många elever inte äter den mat som serveras. Barn vill veta vad de äter och 

vill ha maten ren. Med ren mat menar vi att barnen kan se vad maten 

innehåller, gratänger i olika former är inte en rätt som fungerar, då slängs det 

mycket mat och vi får elever som inte fungerar i vår verksamhet. 

Vi undrar vad ändamålet är med den menyn som serveras idag? Mycket av 

maten är inte barnvänlig och innehåller namn och ingredienser som inte 

tilltalar eleverna. 

Eftersom vi vet att skolköken har olika förutsättningar blir det svårt att kunna 

genomföra den gemensamma matsedeln. 

Önskemål för oss är att eleverna blir delaktiga i sin skolmat och hälsa. Det 

kan vi genomföra om vi har en bra dialog och samarbete mellan kök, elever 

och personal. 

 

 Låta ansvarig kökschef/kock utforma matsedeltillsammans med 

eleverna och personal på berörd skola. 

 

Vi pedagoger på skolorna upplever att matsituationen för eleverna har 

kommit till en gräns där vi anser att vi måste agera.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2019-000056 109 

Anmälan av medborgarförslag - Önskan om en större 
inomhushall för skateboardåkning 

Följande medborgarförslag lämnas om en inomhushall för skateboardåkning: 

Sammanfattning  

Föreningen behöver en större lokal då den vi har i dagsläget på bruket 

upplevs för trång då vi är många som åker samtidigt. Vi vill inte neka folk 

till att åka i vår hall då vi som förening vill ha många aktiva medlemmar. Vi 

önskar en större hall inomhus där vi kan utöka vår aktivitet och även få plats 

med alla våra medlemmar och även kunna bli fler medlemmar i föreningen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2019-000011 109 

Anmälan av medborgarförslag - Gör något åt 
fyrverkerierna vid nyår 

Följande medborgarförslag lämnas om nyårsfyrverkerier: 

Sammanfattning  

Att fira in de nya året har alltid varit en tradition för de flesta. Tyvärr har de 

missbrukats på många sett. När de gå ut över människor och djur på 

fruktansvärda och elaka handlingar så tycker jag att de borde göras 

någonting. Att införa en fyrverkeri fri zon där hund och sina ägare kan 

tillbringa nyårsnatten tills allt de jobbiga är över hade räddat många. Ett 

annat förslag är att förbjuda all försäljning, eller att bara sälja på nyårsafton. 

Allt smällande innan och efter nyår ska bli höga böter.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2019-000016 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

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

frågor till dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2019-000013 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

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

interpellationer till kvällens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2019-000074 023 

Anhållan om entledigande som ersättare i 
kommunfullmäktige, valnämnden och 
utbildningsnämnden, Sanela Kazma (S) 

 

Sammanfattning  

Sanela Kaza (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdragen som 

ersättare i kommunfullmäktige, valnämnden och utbildningsnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) nominerar följande personer till uppdragen som 

ersättare i välnämnden och utbildningsnämnden efter Sanela Kazma (S): 

Teo Zickbauer (S) nomineras till ersättare i valnämnden. 

Martin Moberg (S) nomineras till ersättare i utbildningsnämnden.   

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

nomineringar och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Sanela Kazma (S) från uppdragen som 

ersättare i kommunfullmäktige, valnämnden och utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Teo Zickbauer (S) till ny ersättare i valnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Martin Moberg (S) till ny ersättare i 

utbildningsnämnden. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Protokollsutdrag ges till Länsstyrelsen i Blekinge Län för sammanräkning 

och utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Sanela Kazma (S). 

________________ 

Exp: 

Sanela Kazama 

Teo Zickbauer 

Martin Moberg 

Länsstyrelsen i Blekinge Län 

Enheten för samordning, utveckling, och sekretariat 

Personalenheten 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2019-000121 101 

Anhållan om entlediga som ledamot i styrelsen för 
Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik 
Energi AB, Linda Lantz (M) 

 

Sammanfattning  

Linda Lantz (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget som 

ledamot i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 

Miljöteknik Energi AB.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M).  

Yrkanden 

Anders Bromée (M) nominerar Jan Demerud (M) till uppdraget som ledamot 

i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik 

Energi AB efter Linda Lantz (M).       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförd 

nominering och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Linda Lantz (M) från uppdraget som 

ledamot i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 

Miljöteknik Energi AB. 

 

Kommunfullmäktige utser Jan Demerud (M) till ny ledamot i styrelserna för 

Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby 

Miljöteknik Energi AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att utse Jan Demerud (M) till ledamot i styrelserna för Ronneby 

Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

________________ 

Exp: 

Linda Lantz  

Jan Demerud 

Ekonomichef, Johan Sjögren  

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2019-000087 023 

Anhållan om entledigande som ersättare i 
äldrenämnden, Lindis Olsson (S) 

 

Sammanfattning  

Linds Olsson (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget som 

ersättare i äldrenämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (M). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) nominerar Christer Hallberg (S) till ny ersättare i 

äldrenämnden efter Lindis Olsson (S).      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lindis Olsson (S) från uppdraget som 

ersättare i äldrenämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Christer Hallberg (S) till ny ersättare i 

äldrenämnden. 

________________ 

Exp: 

Lindis Olsson  

Christer Hallberg  

Äldrenämnden 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten 

IT-enheten  
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§ 20 Dnr 2019-000095 023 

Anhållan om entledigande som ledamot i styrelsen för 
Ronneby Miljö & Teknik AB samt och Ronneby 
Miljöteknik Energi AB, Kristina Ryden (S) 

 

Sammanfattning  

Kristina Rydén (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ledamot i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 

Miljöteknik Energi AB.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) nominerar Catharina Christensson (S) till ny ledamot 

i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik 

Energi AB efter Kristina Rydén (S).       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Kristina Rydén (S) från uppdraget som 

ledamot i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 

Miljöteknik Energi AB. 

 

Kommunfullmäktige utser Catharina Christensson (S) till ny ledamot i 

styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik 

Energi AB. 
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Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby 

Miljöteknik Energi AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att utse Catharina Christensson (S) till ledamot i styrelserna för 

Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

________________ 

Exp: 

Kristina Rydén (S)  

Catharina Christensson (S) 

Ekonomichef, Johan Sjögren  

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten 
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§ 21 Dnr 2019-000103 023 

Anhållan om entledigande som ersättare i Teknik-, 
fritid- och kulturnämnden, Nagham Muqbel (L) 

 

Sammanfattning  

Nagham Muqbel (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) nominerar Mikael Håkansson (L) till ersättare i teknik-

fritid- och kulturnämnden efter Nagham Mqbel (L).      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Nagham Muqbel (L) från uppdraget som 

ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Mikael Håkansson (L) till ny ersättare i teknik-

fritid- och kulturnämnden.  

________________ 

Exp: 

Nagham Muqbel (L) 

Mikael Håkansson (L) 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten 
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§ 22 Dnr 2018-000745 001 

Fyllnadsval till ledamot i AB Ronnebybrunn efter 
entledigande av Ylva Olsson (SD) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige entledigade 2018-03-28 Ylva Johansson (SD) från 

uppdraget som ledamot i styrelserna för AB Ronneby Industrifastigheter och 

AB Ronneby Brunn. Tony Holgersson (SD) valdes in som ledamot i 

styrelsen för AB Ronneby Fastigheter. Nu krävs att Tony Holgersson (SD) 

väljs in som ledamot i styrelsen för AB Ronneby Brunn.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på förslaget om att 

utse Tony Holgersson (SD) till ledamot i styrelsen för AB Ronneby Brunn 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Tony Holgersson (SD) till ny ledamot i styrelsen 

för AB Ronneby Brunn 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Brunn: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att utse Tony Holgersson (SD) till ledamot i styrelsen för AB 

Ronneby Brunn. 

________________ 
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Exp: 

Tony Holgersson (SD) 

Ekonomichef, Johan Sjögren  

AB Ronneby Industrifastigheter  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten  
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§ 23 Dnr 2018-000736 023 

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i AB Ronneby 
Helsobrunn, efter Margareta Yngvesson (S) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige entledigade Margareta Yngvesson (S) från uppdraget 

som ersättare i AB Ronneby Helsobrunn 2018-12-18 § 323. Fyllnadsvalet 

bordlades.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) nominerar Magnus Johannesson (S) till ny ersättare i 

styrelsen för AB Ronneby Helsobrunn.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Magnus Johannesson (S) till ny ersättare i AB 

Ronneby Helsobrunn. 

 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att utse Magnus Johannesson (S) till ersättare i styrelsen för AB 

Ronneby Brunn. 
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________________ 

Exp: 

Magnus Johannesson (S) 

Ekonomichef, Johan Sjögren  

AB Ronneby Helsobrunn 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten 
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§ 24 Dnr 2019-000081 007 

Aktuellt från revisorerna 2019 

Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist (S) ger information i ärendet. 

Sammanfattning  

Revisionen överlämnar följande skrivelse till kommunfullmäktige: 

”Härmed översänds granskningsrapporter, inklusive yttrande från berörda 

nämnder/styrelse där sådant inkommit, från följande granskningsområde: 

- Granskning av arbetet med sociala medier 

- Granskning av kommunens arbete kring integration 

- Granskning av överförmyndarnämnden 

- Granskning av upphandlingsprocessen i de kommunala bolagen 

- Granskning av upphandlingsprocessen 

 

Revisorerna har noterar att styrelse och nämnder har olika sätt att uttrycka 

sig om vad som ska ske när det gäller de synpunkter som framförs i 

rapporterna. 

Med få undantag redovisas inte i yttrandena till revisorerna varken att 

konkreta åtgärder kommer att genomföras eller när de senast ska vara 

vidtagna. 

De vanligaste svaren innehåller inte någon form av beslut i protokollsform. 

Vi anses det är nödvändigt att, i de fall nämnden/styrelsen delar revisorernas 

synpunkter, styrelsen och nämnderna fattar beslut om vilka åtgärder som ska 

genomföras med anledning av revisionssynpunkterna och när dessa senast 

ska genomföras. 

Uttryck som ”noteras till protokollet”, ”tar till sig” och liknande yttranden 

utan någon reell innebörd bör undvikas om de inte åtföljs av ett beslut om 

konkreta åtgärder inom det aktuella ämnesområdet.”        

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar revisionens skrivelse och granskningsrapporter 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 
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§ 25 Dnr 2018-000725 041 

Drift- och investeringsbudget 2019 AB Ronnebyhus 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus har inkommit med förslag till drift- och investeringsbudget 

för år 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer AB Ronnebyhus drift- och 

investeringsbudget får år 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa AB 

Ronnebyhus drift- och investeringsbudget för år 2019. 

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Anders Bromée 

(M), Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson (S) och Anders Lund (M).  

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att ombyggnationen av Ålycke stryks i 

investeringsbudgeten. 

 

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

kommunstyrelsens förslag i sin helhet.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer AB Ronnebyhus drift- och 

investeringsbudget för år 2019, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

 

Reservation  

Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus  

Ekonomienheten 
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§ 26 Dnr 2018-000663 041 

Drift- och investeringsbudget 2019 Ronneby Miljö & 
Teknik AB 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till drift- och 

investeringsbudget 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Ronneby Miljö & Teknik AB förslag till 

drift- och investeringsbudget 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Ronneby Miljö 

& Teknik AB förslag till drift- och investeringsbudget 2019 med 

förändringen att investeringsbudgeten utökas med 130 miljoner kronor 2019 

för verksamheten IT/bredband. 

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 fastställer Ronneby Miljö & Teknik AB förslag till 

drift- och investeringsbudget 2019, till detta protokoll bifogad bilaga 2, med 

förändringen att investeringsbudgeten utökas med 130 miljoner kronor 2019 

för verksamheten IT/bredband. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ekonomienheten  
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§ 27 Dnr 2018-000664 041 

Budget 2019 Ronneby Miljöteknik Energi AB 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljöteknik Energi AB har inkommit med förslag till drift- och 

investeringsbudget för år 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Ronneby Miljöteknik Energi AB förslag till 

drift- och investeringsbudget för år 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Ronneby 

Miljöteknik Energi AB:s  drift- och investeringsbudget 2019. 

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 fastställer Ronneby Miljöteknik Energi AB:s  drift- och 

investeringsbudget 2019, till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Ekonomienheten  
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§ 28 Dnr 2018-000665 041 

Drift- och investeringsbudget 2019 AB Ronneby 
industrifastigheter  

 

Sammanfattning  

AB Ronneby Industrifastigheter har inkommit för förslag till drift- och 

investeringsbudget för år 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer AB Ronneby Industrifastigheters förslag till 

drift- och investeringsbudget 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa AB Ronneby 

Industrifastigheters drift- och investeringsbudget för 2019. 

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 fastställer AB Ronneby Industrifastigheters drift- och 

investeringsbudget för 2019, till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

AB Ronneby Industrifastigheter 

Ekonomienheten  
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§ 29 Dnr 2018-000655 346 

Taxehöjning på Elnät 

 

Sammanfattning  

När budgeten för Miljöteknik Elnät lämnades in innan semestern fanns inga 

beslut från vår elleverantör E-on om storleken på kommande höjningar, men 

man trodde på en ökning i storleksordningen 9 % på vårt effekt-abonnemang 

inför 2019. Den nya taxan från E-on är nu beslutad och visar en höjning på 

de fasta avgifterna, total höjning på ca: 8,4 % (ca: 1,8 milj. kr). 

Konsekvenser = Dyrare taxor på elnät.  

Effekter = Vi höjer taxan bara för att få täckning för E-ons höjning.  

Risker = Om vi inte höjer kommer Elnät generera ett sämre resultat med 1,8 

miljoner kronor för 2019.  

Förslag till beslut 

Förslaget är att höja el-taxan för Miljötekniks elkunder med 5 % på den fasta 

avgiften och 2 % på den rörliga avgiften.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxehöjning 

med 5 % på fast del och 2 % på rörlig del på elnät. 

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 fastställer taxehöjningen med 5 % på fast del och 2 % 

på rörlig del på elnät. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 30 Dnr 2018-000713 040 

Äskande av medel - finansiering från balanskonto - 
Budget 2019, plan 2020-2021, socialnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-11-27 § 181 

 Kommunstyrelsen har fattat beslut om att vissa redan beslutade utökningar 

ska omprövas inför budget 2019. 

 

För individ- och familjeomsorgens del ska följande poster omprövas; 

Från budget 2016  

 Utökning av anslag till institutionsvård barn med  2 400 tkr 

 Utökning av medel för familjehem med   2 050 tkr 

 Utökning av två soc.sekr. tjänster inom barnavården 

en på Utredning Barn och en på Råd och Stöd familj med 1 100 tkr 

 

Från budget 2017 

 Utökning med en tjänst till Försörjningsenheten    530 tkr 

Totalt                          6 080 tkr 

 

Utökningarna i budget 2016 avsåg kostnader för barnavård dels kostnader 

för placeringar dels personalkostnader. Sedan 2016 har antalet ärende och 

kostnaderna för placering fortsatt att öka. En icke oväsentlig andel av 

barnvårsärendena rör nyanlända barn. Att minska personalen med de två 

tjänster som tillfördes 2016 skulle i nuläget innebära stora svårigheter att 

handlägga barnavårdsärenden och kunna erbjuda öppenvård till alla de barn 

som är i behov av sådan. Att minska resurserna för placering av barn med de 

sammanlagt 4 450 tkr som beviljades 2016 skulle ytterligare försvåra för 

socialnämnden att klara kostnaderna.  

 

Utökningen med en tjänst på Försörjningsenheten gjordes mot bakgrund av 

en kraftig ökning av antalet ärende varav en stor del rörde nyanlända. Sedan 

2016 har antalet försörjningsstödsärenden ökat ytterligare. Att minska 
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personalen med en tjänst som tillfördes 2016 skulle i nuläget innebära att en 

redan ansträngd enhet skulle få ytterligare svårigheter att klara sitt uppdrag.     

Bedömning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att vissa redan beslutade utökningar 

ska omprövas inför budget 2019. Det är utökningar som finansierats genom 

att använda medel för flykting-mottagning,  

 

För individ- och familjeomsorgens del ska följande poster omprövas; 

Från budget 2016  

 Utökning av anslag till institutionsvård barn med  2 400 tkr 

 Utökning av medel för familjehem med   2 050 tkr 

 Utökning av två soc.sekr. tjänster inom barnavården 

en på Utredning Barn och en på Råd och Stöd familj med 1 100 tkr 

 

Från budget 2017 

 Utökning med en tjänst till Försörjningsenheten    530 tkr 

Totalt                          6 080 tkr 

 

Nuläge 

 

Barnavård 

Utökningarna i budget 2016 avsåg kostnader för barnavård dels kostnader 

för placeringar dels personalkostnader. Utökningen motiverades med den 

ökade volymen av ärenden och ökade kostnader för placering av barn. 

Kostnadsökningen berodde till en del på att intäkterna från Migrationsverket 

avseende vård av asylsökande barn minskade i takt med att barn fick 

uppehållstillstånd.  

 

Sedan 2016 har antalet ärende och kostnaderna för placering fortsatt att öka. 

Socialnämnden har även beviljats utökade anslag till placeringar inför 

budget 2017 och 2018. Ytterligare tjänster har tillförts barnavården 2018. 

 

Ärendemängden inom barnvården, ex. ensamkommande barn, har sedan 

2016 utvecklats enl. nedan; 
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 2016 2017 2018 (tom okt) 

Aktualiseringar 1002 1079 922 (prognos helår 1 100) 

Inledda utredningar 262 324 230 (prognos helår 280) 

Placerade barn 67 101 102 (prognos helår110) 

Barn i ÖV 116 131  

 

 

En icke oväsentlig andel av barnvårsärendena rör nyanlända barn. Av de 101  

barn som varit placerade under 2018 är 16 st asylsökande eller har kommit 

till Sverige efter 2015. Ytterligare 10 barn har kommit till Sverige under 

perioden 2009-2014. Utav de 35 barn som placerats under 2018 är 7 st 

asylsökande eller har kommit till Sverige efter 2015. Ytterligare 9 barn har 

kommit till Sverige under perioden 2009-2014. 

 

Antalet tjänster inom barnavården har genom utökningar 2016 o 2018 ökat 

från 16 till 20. De fyra nya tjänsterna fördelas på två utredare och två 

familjebehandlare. Utökningarna har skett för att kunna ha en bra kvalitet i 

handläggning och öppenvård och en rimlig arbetsmiljö för personalen trots 

det ökade antalet ärenden. Att minska personalen med de två tjänster som 

tillfördes 2016 skulle i nuläget innebära stora svårigheter att handlägga 

barna-vårdsärenden och kunna erbjuda öppenvård till alla de barn som är i 

behov av sådan.  

 

Enligt prognos kommer barnavården för 2018 ge ett underskott på ca 5 550 

tkr. Underskottet beror helt och hållet på att kostnader för placeringar barn 

som ger ett prognosticerat under-skott på ca 6 800 tkr. Socialförvaltningen är 

därmed i behov av att öka resurserna för placering av barn. Att minska 

resurserna för placering av barn med de sammanlagt 4 450 tkr som 

beviljades 2016 skulle ytterligare försvåra för Socialnämnden att klara 

kostnaderna.  

 

Försörjningsstöd  

Utökningen med en tjänst på Försörjningsenheten 2016 var en 

permanentning av en tillfällig utökning som beslutades av Kommunstyrelsen 

våren 2015. Bakgrunden var en kraftig ökning av antalet ärende varav en 
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stor del rörde nyanlända. Sedan 2016 har antalet försörjningsstödsärenden 

ökat ytterligare.  

2016 2017 2018  

( tom okt) 

Genomsnittligt antal  

försörjningsstödstagare per månad 414 419 479 

 

En stor del av enhetens arbeta är inriktat mot nyanlända. Under 2018 har 

hittills ca 38 av utbetalade medel avsett nyanlända flyktingar. Under oktober 

avser 55 % av enhetens ärende nyanlända flyktingar.  

 

Att minska personalen med den tjänst som tillfördes 2016 skulle i nuläget 

innebära att en redan ansträngd enhet skulle få ytterligare svårigheter att 

klara sitt uppdrag. Försörjningsenheten genomför just nu en stor förändring 

av arbetet med bl a införande av E-ansökan med syftet att förbättra servicen 

till medborgare och förstärka enhetens arbete med att hjälpa personer till en 

egen försörjning. Genomförandet en sådan förändring blir mycket svårare 

om personalen minskar. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har sedan 2015 haft en extra resurs kopplat till sin 

reception. Resursen har finansierats enligt beslut av kommunfullmäktige 

 31 mars 2016, via balanskontot för flyktingmottagning. 

Behovet av förstärkningen har varit stort och omfattande. Syftet med 

servicen har varit att undvika missuppfattningar, ge information samt att 

avlasta receptionen och handläggare på försörjningsenheten. Erfarenheterna 

har varit mycket goda. Bemanningen har skett genom en av 

samhällskommunikatörerna. 

Nuläge 

Socialförvaltningens försörjningsenhet kommer att införa möjligheten att 

ansöka om försörjningsstöd via e-ansökan. I samband med införandet, 

januari/februari 2019, är förvaltningens bedömning att det behövs 

förstärkning genom språkservice. Förvaltningen bedömer att det kommer att 

behövas under januari-mars månad.  
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att efter omprövning besluta att återäska 6 080 tkr 

för 2019 inom individ och familjeomsorgen. Att under årets första tre 

månader äska om medel till finansiering av språkresurs med 150 tkr och  

att kostnaden finansieras genom balanskontot, flykting.  

Summa äskande totalt 6 230 tkr. 

 

Socialnämndens beslut 2018-11-27 

Socialnämnden beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 

erforderliga beslut om budget 2019 för Ronneby kommun, återäska 6 080 tkr 

för 2019 inom individ och familjeomsorgen.  

Att under årets första tre månader äska om medel till finansiering av 

språkresurs med 150 tkr och att kostnaden finansieras genom balanskontot, 

flykting. Summa äskande total 6 230 tkr. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden 

medel om totalt 3 190 000 kronor från centrala konton 2019. Av den totala 

summan är 150 000 kronor avsett för språkresurs. 

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar på att bevilja socialnämnden begärda medel om 

6 230 tkr. 

 

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

kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden medel om totalt 3 190 000 

kronor från centrala konton 2019. Av den totala summan är 150 000 kronor 

avsett för språkresurs. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen 

Ekonomienheten  
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§ 31 Dnr 2018-000729 040 

Äskande, omprövning budget 2019, 
överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från överförmyndarnämnden 2018-12-10 § 202 

Handläggaren föredrar ärendet enligt bilaga.  

Överförmyndarnämndens beslut 2018-12-10 

Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

överförmyndarnämnden utöver nämndens budget för 2019 tillförs 230 tkr för 

att täcka expeditionens bemanning på tre handläggare och en assistent även 

under 2019 enligt bilaga. förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

överförmyndarnämnden medel om totalt 230 000 kronor för 2019. 

Finansiering sker via centrala konton om 115 000 kronor och 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter om 115 00 kronor. 

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 överförmyndarnämnden medel om totalt 

230 000 kronor för 2019. Finansiering sker via centrala konton om 115 000 

kronor och kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter om 115 00 

kronor. 

________________ 

Exp: 

Överförmyndarnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 32 Dnr 2018-000709 049 

Omprövning bidrag balanskonto gällande 
kostverksamhet Påtorp förskola 

 

Sammanfattning  

År 2015 öppnade Utbildningsförvaltningen en tillfällig förskola vid namn 

Påtorp förskola. Kostenheten tilldelades 340 tkr för att öppna ett 

serveringskök som får maten tillagad på Knut Hahn och transporterad till sig 

till och med år 2019.  

Bedömning 

I KF budget 2019 har tidigare tilldelade medel om 340 tkr plockats bort. Då 

Påtorps förskola, enligt Utbildningsförvaltningen, kommer fortsätta bedriva 

verksamhet under 2019, och ingen annan förskola stängs ner, finns inte 

resurserna att fortsätta bedriva kostverksamhet på Påtorps förskola om inte 

medel återförs.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår KSau att föreslå KS att föreslå 

KF 

  

att tidigare tilldelade medel om 340 tkr återförs till Kostverksamheten under 

år 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja kostenheten 

medel om 170 000 kronor från centrala konton 2019. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Fredriksson (M) och Lova 

Necksten (M). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar på att kostenheten 

beviljas 340 000 kronor från centrala konton 2019. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) m.fl. yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges trettio 

(30) ja-röster och nitton (19) nej-röster, varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar bevilja kostenheten medel om 170 000 kronor 

från centrala konton 2019. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 

reserverar sig mot beslutet.  

________________ 

Exp: 

Kostenheten 

Kostchef, Elena Johansson 

Ekonomienheten  
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§ 33 Dnr 2018-000741 179 

Uppräkning av taxor enligt LSO och LBE, 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 2019 

att fastställas av respektive medlemskommuns (Karlskrona och Ronneby) 

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

(LSO) och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om att taxorna ska fastställas 

att gälla från och med den 1 januari 2019. Avgiften för tillsyn (LSO) föreslås 

schablonmässigt räknas upp med 2,7 % enligt KPI. Avgifterna  för tillstånd 

för brandfarliga och explosiva varor (LBE) är kopplade till utvecklingen av 

prisbasbeloppet. 

 

Avgift för tillsyn (LSO) 

För tillsyn (SFS 2003:778, SFS 2010:1011) utgår en grundavgift för 

transport, administration och protokollföring. Grundavgiften motsvarar 2 

timmars arbete. Därutöver tillkommer timtaxa för nedlagd arbetstid ute på 

objektet. Varje påbörjad timme debiteras som hel timma. Om tillsynstiden 

ute på objektet överstiger 4 timmar timdebiteras faktisk tid för nedlagt arbete 

i sin helhet (grundavgift schabloniseras inte) alternativt kan debitering ske 

enligt särskilt avtal. 

Tillsyn grundavgift: 1270 kr (1236 kr 2018) 

Tillsyn timtaxa: 635 kr (618 kr 2018) 

 

 

Avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor. I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har 

SKL publicerat två cirkulär där föreslås nivån för taxan vid tillståndsgivning. 

Taxan i senaste cirkuläret, daterat mars 2011, har använts av 

byggnadsnämnderna i Karlskrona och Ronneby för tillståndsgivning för 

brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten har tillämpad samma 

taxa efter övertagandet av arbetsuppgiften efter halvårsskiftet år 2013. Med 

hänvisning till kommunernas storlek används ej av SKL föreslagen 
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justeringsfaktor. Prisbasbeloppet för år 2019 är fastställt till 46 500 kr vilket 

är en ökning med 1000 kr jämfört år 2018. Enligt vald beräkningsmodell 

medför detta ökningar av avgifterna enligt bilaga.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa förslag till grundavgift på 1270 kr och timtaxa på 635 kr för 

tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor under 2019 att gälla från och med 

den 1 februari 2019. 

att fastställa förslag till taxa, enligt bilaga, för tillstånd enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor under 2019 att gälla från och med den 1 

februari 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

fastställa förslag till grundavgift på 1270 kr och timtaxa på 635 kr för tillsyn 

enligt lag om skydd mot olyckor under 2019 att gälla från och med den 1 

februari 2019. 

fastställa förslag till taxa, enligt bilaga, för tillstånd enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor under 2019 att gälla från och med den 1 

februari 2019. 

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 fastställer: 

förslag till grundavgift på 1270 kr och timtaxa på 635 kr för tillsyn enligt lag 

om skydd mot olyckor under 2019 att gälla från och med den 1 februari 

2019. 

förslag till taxa, enligt bilaga 5, för tillstånd enligt lag om brandfarliga och 

explosiva varor under 2019 att gälla från och med den 1 februari 2019 

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Ö Blekinge 

Karlskrona kommun 
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§ 34 Dnr 2018-000269 4018 

Projekt Arkipelagrutt  

 

Sammanfattning  

Projekt Arkipelagrutten, ARK 56, går nu in i sitt sista halvår. Tre kommuner, 

Region Blekinge, Länsstyrelsen, VisitBlekinge och besöksnäringsföretagen 

arbetar just nu tillsammans, bland annat med att ta fram kustnära leder i 

Blekinge Arkipelag. Blekinge Arkipelag är som bekant ett av Sveriges fem 

Biosfärområde och omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och 

kustlandskap. De leder vi utvecklar kommer att ta besökaren genom 

Blekinges kustlandskap och skärgård, längs med och på dess vatten. 

Besökaren ska kunna ta sig till fots, med kajak, skärgårdsbåt, egen båt eller 

cykel. Invigning av dessa leder blir den 2 juni 2019.  

Bedömning 

ARK56 är ett komplext projekt med många parter inblandade varför 

utvecklingsarbetet tagit tid. Det har varit en utmaning i samverkansteknik 

men samtidigt en tillfredsställelse att följa hur projektets utmaningar löst sig 

på bästa sätt. Just nu står vi i startgroparna för att sätta ut samtliga 

ledmarkörer i terrängen. Parallellt med detta jobbar vi med marknadsföring, 

företagsnätverk, invigningsevent, framtida drift och huvudmannaskap. Allt 

kommer att vara klart till invigningen den 2 juni, då Blekinge kommer att 

presentera kustnära leder till sjöss och på land. Läs mer om ARK56 här; 

http://www.blekingearkipelag.se/arkipelagrutten/ och https://ark56.se/#start  

 

I samband med information om ARK 56 äskar jag att återstoden av den 

driftbudget som är lagd för projektet för 2018, totalt 219 tkr läggs som 

tillskott i driftbudget för 2019. Hela arbetet med verkställande av leder och 

marknadsföringsmaterial har blivit försenat. Delvis p.g.a. försenad uppstart 

av hela projektet men också därför att samverkan mellan och inom 

involverade organisationer dragit ut på tiden. Jag bifogar budgetfördelning 

för återstående projekttid.  

Förslag till beslut 

- Information kring projektets framskridande och avslut är genomförd.  

  - Tillskott på 219 tkr som driftmedel för ARK 56 år 2019. Denna summa 

motsvarar de driftmedel som återstår i budget för 2018.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja driftmedel om 

219 000 kronor för ARK 56. Medel tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter. 

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 driftmedel om 219 000 kronor för ARK 56. 

Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Landsbygdsutvecklare, Ebon Kaisajuntti  

Ekonomienheten  
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§ 35 Dnr 2019-000034 101 

Utökning av antal platser, från två till tre, i 
brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) presenterar ett förslag om att utöka 

antalet platser i Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Utökningen föreslås bestå 

av ytterligare en förtroendevald.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka antalet platser i 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) från två till tre.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka antalet platser i 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) från två till tre. 

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 utökar antalet platser i Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) från två till tre. 

________________ 

Exp: 

Brottsförebygganderådet (BRÅ) 
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§ 36 Dnr 2018-000715 011 

Förlängning av Folkhälsopolicy Ronneby kommun 
2013-2018 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns folkhälsopolicy antogs 2013 och syftar till att vara 

vägledande för kommunens folkhälsoarbete. Folkhälsopolicyn bygger på de 

nationella målområdena för folkhälsa och prioriteringar av målområden 

utgår från lokal och regional folkhälsodata. Policyn gäller fram till årsskiftet 

2018/2019. Istället för revidering av policyn föreslås en förlängning av 

folkhälsopolicyn ytterligare två år.  

Bedömning 

Förslaget om en förlängning av policyn bygger på följande:  

 

– Ny organisation. Ett styrdokument för folkhälsa bör bygga på en god 

förankring i kommunens nya organisation, efter valet 2018.  

 

– Aktuell folkhälsodata. Resultatet av befolkningsenkäten Hälsa på lika 

villkor 2018 redovisas först våren 2019. Aktuell statistik är en viktig 

utgångspunkt för kommande inriktning av folkhälsoarbetet.  

 

– Pågående översyn av styrdokument på kommunövergripande nivå. 

Översynen kan eventuellt innebära en förtydligande hur olika typer av 

styrdokument, så som en policy, ska vara uppbyggda. Sammanslagningar av 

befintliga styrdokument kan även bli aktuellt för att underlätta hanteringen.  

 

– Regional samverkan. Länsgemensam folkhälsopolicy förlängs de 

kommande två åren med motiveringen att ge möjlighet till att beakta 

nationella utredningar och strategier och att ge mer tid till diskussion av de 

åtgärdsförslag som Blekingekommissionen har lagt fram. Det är angeläget 

för Ronneby kommun att bira till och dra nytta av det regionala 

folkhälsoarbetet och dess process.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att förlänga Folkhälsopolicy för Ronneby 

kommun 2013-2018 två år dock längst till 31/12 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga Folkhälsopolicy 

för Ronneby kommun 2013-2018 två år dock längst till 31/12 2020. 

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 förlänger Folkhälsopolicy för Ronneby kommun 2013-

2018 två år dock längst till 31/12 2020. 

________________ 

Exp: 

Folkhälsosamordnare, Sofie Ceder 
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§ 37 Dnr 2018-000696 011 

Förlängning av Funktionshinderpolitiskt program för 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Funktionshinderpolitiskt program för Ronneby kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2015-10-29.Arbetet i verksamheterna kom inte i gång 

förrän i början av 2017 då en handlingsplan färdigställdes. 

I dokumentet står det att programmet ska revideras i sin helhet under 2018 

men eftersom uppföljning i skrivande stund endast gjorts under ett år så vill 

vi förlänga gällande dokument i ytterligare ett år eller tills ett nytt dokument 

är framtaget som beaktar full delaktighet, inom alla områden i samhället, 

oavsett funktionsförmåga.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att funktionshinderpolitiska programmet 

förlängs ytterligare ett år eller tills ett nytt dokument är framtaget som 

beaktar full delaktighet, inom alla områden i samhället, oavsett 

funktionsförmåga.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att funktionshinderpolitiska 

programmet förlängs ytterligare ett år eller tills ett nytt dokument är 

framtaget som beaktar full delaktighet, inom alla områden i samhället, 

oavsett funktionsförmåga. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar på att funktionshinderpolitiska programmet förlängs 

ytterligare ett år, dock längst till 31/12 2020. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Peter Bowins (V) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Peter Bowins (V) 

yrkande mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med Peter Bowins (V) yrkande.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige förlänger funktionshinderpolitiska programmet 

ytterligare ett år, dock längst till 31/12 2020. 

________________ 

Exp: 

Handläggare, Karin Lundberg  
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§ 38 Dnr 2017-000567 253 

Ronneby golfklubb ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ronneby Golfklubb ansökte om köp av mark september 2017. Ärendet 

behandlades i KS 2017-11-07 (§370) och därifrån gavs ett uppdrag att ta 

fram förslag till köpekontrakt. Förslag till köpekontrakt och avgränsning av 

markköp finns nu framme.  

Bedömning 

I september 2017 ansökte Ronneby Golfklubb om köp av mark som ligger i 

anslutning till det klubbhus som de själva äger (huset ligger på ofri grund). 

Ärendet behandlades i KS 2017-11-07 (§370) och därifrån gavs ett uppdrag 

att ta fram förslag till köpekontrakt. Diskussioner har förts fram tills nu där 

ett förslag till köpekontrakt har tagits fram. Avgränsningen av markköpet 

innebär att Golfklubben köper ca 8000 kvm mark i anslutning till klubbhuset 

(se karta). Det förs vidare diskussion kring ytterligare köp av mark norrut 

men det behandlas inte i detta köp. Markpriset är satt till 100 kronor per 

kvm. Genom köpet möjliggörs bättre investerings- och 

utbyggnadsmöjligheter för klubben.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

förslag till köpekontrakt. 

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 godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, till detta 

protokoll bifogad bilaga 6. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Golfklubb 

Exploateringschef 
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§ 39 Dnr 2018-000378 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag socialnämnden 2018-11-27 § 182 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4kap 1 § och 

rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, tredje kvartalet 2018, redovisas 

för ledamöterna.  

Socialnämndens beslut 2018-11-27 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen till 

protokollet. 

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 noterar redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

74(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 2018-000444 739 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§ 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-12-17 § 114 

Äldrenämnden redovisar rapportering av Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ 

och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL.  

Rapporteringsresultatet för kvartal 2 är följande:  

- Tio vårdtagare, där alla utom en har fått ett relevant och skäligt 

erbjudande inom tre månader från beslutsdatum, men där 

verkställigheten dröjt på grund av att vårdtagaren tackat nej till 

erbjuden plats.  

- Fyra beslut har under kvartal 2 verkställts genom att vårdtagare 

tackat ja till erbjuden plats.  

- Fyra av besluten har avslutats i samråd med vårdtagare efter dialog 

med dem om aktuellt behov av vård- och omsorgsboende i nuläget.  

- Ett beslut avslutats på grund av att vårdtagaren avlidit.   

 

Äldrenämnden föreslås att notera informationen till protokollet samt 

översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Bedömning 

Från och med rapporteringsperioden för det fjärde kvartalet 2017 upphör 

rapporteringen av de så kallade kvartalsrapporterna till IVO (Inspektionen 

för Vård och Omsorg). Numera sker individrapportering likt tidigare men i 

rapporteringsperioder under året. Rapporteringsperioden för andra kvartalet 

2018 är 1 juli-31 augusti. För tredje kvartalet är rapporteringsperioden 1-31 

oktober. Rapporteringsperioderna finns på www.ivo.se. 

 

IVO ser gärna att kommunerna övergår till att rapportera via e-tjänst, vilket 

bedöms förbättra och förenkla processen för rapportering i sin helhet.  
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Vid samtal med IVO ber dem oss invänta vårt digitala inlogg för e-tjänsten, 

istället för att som tidigare rapportera på papper. Detta då 

rapporteringsperioden sträcker sig till 31 augusti.  

Viktigt att påtala är att rapporteringen ska se även om den enskilde är 

erbjuden plats inom tre månader, men väljer att tacka nej. Rapporteringen 

har som syfte att visa på verkställighet av beslutet eller inte.  

 

Rapporteringsresultatet för kvartal 2 är följande:  

- Tio vårdtagare, där alla utom en har fått ett relevant och skäligt 

erbjudande inom tre månader från beslutsdatum, men där 

verkställigheten dröjt på grund av att vårdtagaren tackat nej till 

erbjuden plats.  

- Fyra beslut har under kvartal 2 verkställts genom att vårdtagare 

tackat ja till erbjuden plats.  

- Fyra av besluten har avslutats i samråd med vårdtagare efter dialog 

med dem om aktuellt behov av vård- och omsorgsboende i nuläget.  

- Ett beslut avslutats på grund av att vårdtagaren avlidit.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås att notera informationen till protokollet samt 

översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Äldrenämndens beslut 2018-08-27 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

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 noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden  
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§ 41 Dnr 2018-000754 001 

Överlämnande av allmänna handlingar med anledning 
av förändrad organisation, tekniska verksamheten 
genom kommunstyrelsen./teknik-fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Vid årsskiftet överförs tekniska verksamhetens ansvarsområden från 

kommunstyrelsen till teknik- fritid- och kulturnämnden. Vården av de 

allmänna handlingar som härrörs till samma verksamhet bör därför övertas 

av teknik- fritid- och kulturnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut 

av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna avhända 

sig allmänna handlingar.  

Bedömning 

Beslutsförslaget har skrivits fram av undertecknad (kommunsekreterare) i 

samråd Sydarkivera.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från tekniska verksamheten, under kommunstyrelsen, överlämnas 

till teknik- fritid- och kulturnämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från tekniska verksamheten, under kommunstyrelsen, överlämnas 

till teknik- fritid- och kulturnämnden. 

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 samtliga allmänna handlingar från tekniska 

verksamheten, under kommunstyrelsen, överlämnas till teknik- fritid- och 

kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Kommunarkivarie 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 42 Dnr 2018-000753 001 

Överlämnande av allmänna handlingar med anledning 
av förändrad organisation, fritid- och 
kulturnämnden./teknik-fritid- och kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Vid årsskiftet upphör fritid- och kulturnämnden som myndighet och deras 

ansvarsområden övertas av teknik- fritid- och kulturnämnden. Vården av 

fritid- och kulturnämndens allmänna handlingar, som inte överlämnats till 

arkivmyndigheten, bör därför övertas av teknik- fritid- och kulturnämnden. 

Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en 

kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar.  

Bedömning 

Beslutsförslaget har skrivits fram av undertecknad i samråd Sydarkivera.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från fritid- och kulturnämnden som inte är överlämnade till 

arkivmyndigheten 2018-12-31 överlämnas till teknik- fritid- och 

kulturnämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från fritid- och kulturnämnden som inte är överlämnade till 

arkivmyndigheten 2018-12-31 överlämnas till teknik- fritid- och 

kulturnämnden. 

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.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

80(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar från fritid- 

och kulturnämnden som inte är överlämnade till arkivmyndigheten 2018-12-

31 överlämnas till teknik- fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Kommunarkivarie 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 43 Dnr 2018-000746 739 

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

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar att han inte tar upp motionen 

för anmälan vid dagens sammanträde. Anledningen är att berörd ledamot 

avvikit från mötet.  

Motionen tas upp på nästa sammanträde med kommunfullmäktige.  

________________ 

Exp: 

Motionär, Sune Håkansson  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

82(82) 
2019-01-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr 2019-000015 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare motioner 

lämnats in.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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Artikeln skapades 21 januari 2019

Ku ngörelse: KommunfuLl.mäktige i

Ronneby 2019-01-31 kL. 18:00
Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby 2019-01-31 kl.. 18:00

Kommunfullmäktife i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 31 januari 2019, kL. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset,
Ronneby

för behandl.ing av föl.jande ärenden

1. VaL av justerare

2. Medborgarförslag

3. Anmäl"an av medborgarförslag - Att det i kv. Ki[en byggs uWändig
träningsanl.äggning för fysisk träning och en träffpunkt för sociala kontakter

4. Anmälan av medborgarförstag - Angående matsedel. och kosten på
Listerbyskotan

5. AnmäLan av medborgarförsl"ag - Angående matsedel och kosten på
Listerbysko[an

6. Anmäl.an av medborgarförslag - Angående matsedel. och kosten på
Listerbysko[an

7. Anmäl.an av medborgarförstag - Angående matsedel och kosten på
Listerbysko[an

8. Anmäl"an av medborgarförslag - Angående matsedet och kosten på
Listerbysko[an

9. Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel. och kosten på
Listerbysko[an

10. Anmälan av medborgarförslag - Angående matsedel. och kosten på
Listerbysko[an

11. Anmälan av medborgarförsl.ag - Angående matsedel. och kosten på
Listerbysko[an

12. Anmälan av medborgarförsl"ag - önskan om en större inomhushatl. för
skateboardåkning

13. Anmälan av medborgarförslag - Gör något åt fyrverkerierna vid nyår
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14. Frägor

15. lnterpellationer

16. Anhå|.[an om entl.edigande som ersättare i kommunful.l.mäktige,
valnämnden och utbil.dningsnämnden, Sanela Kazma (S)

17. Fyl.l.nadsval titl. l.edamot i AB Ronnebybrunn

18. Fyltnadsval til.t uppdrag som ersättare i AB Ronneby Helsobrunn, efter
Margareta Yngvesson (S)

19. Aktuel.tt från revisorern a 2019

20. Drift- och investeringsbudget 2019 AB Ronnebyhus

21. Drift- och investeringsbudget 2019 Ronneby Mil.jö & Teknik AB

22. Budget 2019 Ronneby Mil"jöteknik Energi AB

23. Drift- och investeringsbudget 2019 AB Ronneby industrifastigheter

24. Taxehöjning på rlnat

25. Äskande av medel - finansiering från balanskonto - Budget 2019, plan
2O2O -2021, soci aln äm nd e n

26. Äskande, omprövning budget 2019, överförmyndarnämnden

27. Omprövning bidrag balanskonto gä[[ande kostverksamhet Påtorp
försko[a

28. Uppräkning av taxor enligt LSO och LBE, Räddningstjänsten Östra
Bl.ekinge

29. Projekt Arkipetagrutt

30. Utökning av antal platser, från två ti[[ tre, i brottsförebyggande rådet
(BRÅ)

31. Förtängning av Folkhätsopolicy Ronneby kommun 2013-2018

32. Förl.ängning av Funktionshinderpotitiskt program för Ronneby kommun

33. Ronneby gol.fkl.ubb ansökan köp av mark

34. Sociatnämndens ej verkstätl.da beslut enl.igt 95 och rapportering enl.igt
28 f-g SS tag om stöd och service tiLl vissa funktionshindrade samt 4 kap 1

5 och rapportering enligt 16 kap 6 S socialtjänsten 2018

35. Rapportering titl. IVO av ej verkställda beslut enLigt 4 kap.15 och
rapportering entigt 16 kap. 69 socialtjänstLagen, ä[drenämnden 2018
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36. övertämnande av atlmänna handlingar med anledning av förändrad
organisation, tekniska verksam heten genom kom m u nstyrelsen./teknik-
fritid- och kutturnämnden

37. överl,ämnande av a[[männa handlingar med anledning av förändrad
organisation, fritid- och kulturnämnden./teknik-fritid- och kulturnämnden

38. Anmälan av motion från kommunfultmäktigetedamot Sune Håkansson
(RP) angående formuleringar i hyreskontrakt mm

39. Anmälan av motioner

Uppdaterad: 2019-01-21
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eifaga .8. till Kommunfullmäktiges protokoll.

Omröstningslista nr. 1

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2019 klockan 2O:05:52,

27. Omprövning bidrag balanskonto gällande kostverksamhet Påtorp förskola

Justeringsmännens signatur:

Ledamöter Parti Kreb EEättare Ja Nei Avst Frånv

Roqer Fredriksson Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla X
Kaisa Svensson Alla X
Helene Fogelberg Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson Alla X
Tim Svanberg Alla X
Silke jacob (c) Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X
Willv Persson Alla X
Magnus Pettersson Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla Thomas Svensson X
Bo Johansson Alla X
Annette Rydell (S Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros Alla X
Jessica Jönsson Alla X
Stefan Osterhof (s) Alla X
lngrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s 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 Alla X
Gina Hellberg Johansson Alla X
Sandra Bergkvist (SD) Alla X
Bengt Johansson Alla X
Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund Alla Tony Holgersson X
Mattias Ronnestad Alla X
Carina Aulin (SD) Alla X
Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberg (SD Alla X
Yvonne Olsson Alla X
Johan Grönblad Alla X
Anna Carlbrant G) Alla Kol+ Lo bencl X
Sune Håkansson (RP) Alla X

SUMMA: 30 19 0 0

w: @ >tm
Sida 1 av 1
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B lockhyresar,tal bostäder

Hyresintäkter lokaler

Hyresintäkter bilplatser, garage

resintäkter lokaler i ndex

120 007

17 794

20 058

3 015

953

1 519

19

141 673

17 998

s 033

3 400

15 900

948

1 505

88s

19

to78M
t7 25t

3 557

2ffi7
16 000

989

L496

1 186

19

r794

7

intäkter brufto 160 874' 't 033 184004 1 011 147259 107s
Outhyrt

Rabatter

Nettoomsättning/hyrcr

Öwiga inläkter

-3 028

-2 850

154 996

-19

-18

995

2 123 14

-3 2s0

-2 850

1779M

-18

-16

978

500 3

-1 859

-1 3s9

t4/.0/-l

-t4
-L0

1 0s2

500 4

Summa totala intäkter 157 119 1 009 r784M 981 t44541 10s5

Fastighetskostnader
Fastighetsskötsel inkl personal

Reparationer inkl personal

Taxebundna kostnader

Faslighefse/

Sopot

Vatten

-17 535

-11 036

-16 168

-5 342

-3 180

-7 646

-14 228

-113

-71

-1

49
-91UppGirmning

Uppvärmningsel

Olja

Fjärrvärme

inistration inkl personal -15773

€13
-2 863

-2 88s

-27 624

-1 969

-28 015

0

-101

4Marknadsft)ring

Riskkostnader ,l

Öwiga driftskostnader

Planerat underhåll inkl personal

Fastighetsskatt

Awkriwringar

Nedskriwing

-1

-13

-180

0

-18 810

-11 2s3

-76700

-5 450

-3 600

-7 650

-20 933

-735

-L77

-20 02J.

-17 150

-900

-2898
-2715

-33 300

-2 900

-33 000

0

-29 955

-19 787

-4246

-4

-7

-110

-94

-L5

-183

-16

-181

-Ls725
-9720

-12 650

-4 788

-2A0
-5623

-15 998

-u7
-143

-15W8
-t7 L78

-700

-2 591

-2 888

-224s7

-24W
-26778

0

7

-3L

-2L

-41

1

1

110

S:a Fastighefs.kosfn. -138 709 €9r -150559 -882 -129085 -942

Rörelseresultat 18 1 t784'5 98

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader inkl. boryen

0
-29 363

0

189

0
-t7 420

0

96

0

-10 100

Resultat efter fin. Kostn -10953 -70 425 2

Arets resultat -109s3 -70 425 2 5356 3
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lnvesteringsbudget
2019 Tkr

Totalt

Förnvelse av komponenter
Nla bostäder
Solceller, hngghetsboende
Träninqsskola
Balkongfronter etapp 1

40 läqenheter
Mölleskoq
Påbörias 2019

Påqående från 2018
Badrumsrenoveri 54 st

nde Kalli e
bostäder

Beskrivning

Lindblomsv 1 E
Friskyttev 6
Fruktgårdama
Övriga orter
Bräkne-hoby

Lindblomsvägen 3
Kallinge
Kilen
Johannishus
Adress

Nv/omb
Energi
Bvsq
Bvqq
Bvss
Bvqq

Byss
Omb
Nvb

Omb
Kategori

153 4001

48 200
10 000
4 000

200
1 200

800
16 000
16 000

105 200

1 700
3 500

72 AOO

28 000

lnvestering
2019

33 900

1 200

1 200

31 500

3 500

28 000

Rby
kommun 19

128500

,40(n
10000

4A00

48000

114500

100000
14500

lnvestertng
2020

14500

14500

1 4500

Rbv
kommun 20

l-
€+--
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Ronneby Miljö och Teknik AB (Totalt)
Exkl internt
Resultatredovisning
Kkr

Utfall
2017

294 633
5 639
1 031

Råvaror och förnödenheter
Driftskostnader
Personalkostnader

-25 596
-117 764
-72956

BUDGET

Nettoomsättning
Aktiverat arb egen räkning
Övriga intäkter

Avskrivningar
Finansnetto

-62 958
-7 310

Prognos
2018

291 333
5 159
1 006

0
-27 375

-120 290
-75 644

0
-70 584
-7 483

Budget
2019

275 314
4 530
1 041

-28 475
-1 15 538

-79 741

-67 692
-8171

Plan

2024

286 195
4 530
1 041

-28 475
-118 914
-81225

-65 812
-8 587

Plan

2021
298 157

4 530
1 041

-28 475
-12'1957
-82738

-65 812
-9 087

Balanserad ställning
Budget Prognos

2019 2018 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillg. 890,0 812,4 724,9 639,5 596,8
Omsättningstillg. 93,1 93,1 93,045 77,7 67,5
S:a tillgångar 983,1 905,5 817,9 717,3 664,3

Res fore disp
Koncernbidrag
Res efter koncernbidrag

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långa skulder
Korta skulder

14719
-226

14 493

36,8
93,3
21,1

766,2
65,7

-3 878
-214

-4A92

48,2
101,0
21,6

669,0
65,7

-18 737
-334

-19 071

52,3
100,9
21,7

585,6
57,5

-11248
-214

-11 462

52,4
86,3
23,3

500,0
55,3

-4 242
-214

-4 456

54,8
90,9

9,2
463,0
46,5

S:a e.k. och skulder

N y c k e I ta I /v e r k s a m h ets m ått

Nettoomsättning
Res före boksl disp
Balansomslutning
Soliditet
Avk totalt kapital

lnvesteringsbudget

983,2 905,5 817,9 717,3 664,3

Budget
2019

275 310
-18 737

983,1
10,4

-1o/o

Utfall
2017

149 674

Prognos
2018

291 333
-3 878
905,5

13,1

0o/o

Prognos
2018

158 250

2017

294 633
14719
817,9

160/o

7o/o

Förclag
2019

145 300

2016

272 578
-7 213

717
17o/o

-2o/o

Plan för
2A20

138 450

2015
248 989

5 826
664

19

2

Plan för
2021

94 300

l',kr Mwr



Ronneby Miljö och Teknak AB
El-nät inkt internt
Resultatredovisning
Kkr

Utfall
2017

56 875
150

Driftskostnader
Personalkostnader

-42126
-6 915

Nettoomsättning
Aktiverat arb egen räkni

Avskrivningar
Finansnetto

-7 751
10

Prognos
2018

58 625
500

-43 807
-7 376

-8 079

Budget
2019

60 231
1s0

-45 631
-8 305

-8 919
-57

BUDGET

Plan

2020

62 641
150

-47 044
-8 471

-8 919
-57

Plan
2021

65 146
150

-47 985
-8 641

-8 919
-57

Res före disp
Koncernbidrag
Res efter koncernbidri

241
-151

90

-137

-143
-280

Prognos
2018

94,6
18,2

-2 531
-224

-2755

2017-12-31

83,7
18,2

-1 700
-224

-1924

2016-12-31
83,7
16,9

-305
-224
-529

2015-12-31
78

13,7

Balanserad ställning
Budget

2019
Anläggningstillg. 106,4
Omsättningstillg. 18,2
S:a tillgångar

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långa skulder
Korta skulder

124,6 112,8 101 ,9 00,6 91,7

2Q,5
75,7

0,1

20,8
7,5

23,2
75,7

0,1

6,3
7,5

23,5
75,7

0,1

-4,9
7,5

22,5
75,6

0,2
-13,8

7,2

23,5
75,6

0,2
-9,4
10,8

S:a e.k. och skulder 124,6 112,8

Prognos
2018

58 625
-137

112,8
263,0
253,3
3,70/o

Prognos
2018

19 000

101,9 100,6 91,7

N y c ke I ta I lv e rks a m h ets m ått
Budget

2019

Nettoomsättning 60 231
Res före boksl disp -2 531
Balansomslutning 124,6
Tillförd el (GWh) 265,0
Distribuerad el (GWh) 255,2
Nätförlust (%) 3,7o/o

lnvesteringsöudget Utfall
2017

7 809

2017

56 875
241

101,9
269,8
259,8
3,70/o

Förslag
2019

20 650

2016

55 976
2 098
100,6
259,7
249,8
3,8%

Plan för
2020

10 000

2015
52907
2 172

91,7
249,1
239,4

3,9

PIan för
2021

10 000

dri

/^ffih, r .n
,(y' ul (*



Ronneby Miljö och Teknik AB
VA inkl internt
Resultatredovisning
Kkr

BUDGET

Nettoomsättning
Aktiverat arb egen räkning
Övriga intäkter

Driftskostnader
Personalkostnader

Avskrivningar
Finansnetto

Utfall
2017

73 657
2 450

226

-4s 986
-18 280

-12 307
-1 975

Prognos
2018

74 000
1 479

200

-46 000
-1 I 000

-14 549
-1 810

Budget
20t9

68 00s
2 000

230

-45 482
-23267

-15 692
-1753

Plan
2A2A

79 566
2 000

230

Plan
2021

85 931

2 000
230

-47 319
-24 207

-1 5 692
-1753

-46 392
-23 732

-1 5 692
-1753

Res före disp
Koncernbidrag
Res efter koncernbidrag

Balanserad ställning

Anläggningstillg
Omsättningstillg

-2 215
-59

-2274

Budget
20{9

235,1
16,0

-5 680
-56

-5 736

Prognos
2018

189,9
16,0

-15 959
-87

-16 046

2017-12-31
174,4

16,0

-5 773
-87

-5 860

2016-12-31

176,3
12,9

-810

-87
-897

2015-12-31
169,2

11,7
S:a tillgångar

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långa skulder
Korta skulder

9,8
15,5
0,0

157,2

15,5
15,5
0,0

136,0

251,1 205,9 190,4 189,1 180,9

0,0
9,4
0,0

218,3

15,6
17,7
0,0

135,4

15,6
19,0
3,7

128,3

S:a e.k. och skulder
N y c k e lta I /v e rk s a m h ets m ått

Nettoomsättning
Res fore boksl disp
Balansomslutning
Producerat vatten (Mm3)
Sålt vatten (Mm3)
Mängd avloppsvatten (Mm3)
Vattenförlust (o/o)

lnvesteringsbudget

23 4 23 23 4 2A 4
251,1 205,9 190,4 189,1 180,9

Budget
2019

68 00s
-1 5 959

251,1
2,174
1522

3,5
29,2

Utfall
2017

21 215

Prognos
2018

74 000
-5 680
205,9
2,194
1,553
4,596

29,2

2017

73 657
-2215
190,2
2,226
1,576
4,346

29,2

Förslag
2015

60 900

2016
69 993
-1297
189,1
2,185
1,684
3,463
22,90

2015

69 104
884

180,9
2,108
1,s19
4,056

27,9

Prognos
2018

30 000

Plan för
2020

90 000

Plan för
2021

60 000

Mf
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Ronneby Miljö och Teknik AB
Renhållning inkt internr
Resultatredovisning
Kkr

Utfall
2017

52730
93,9

Driftskostnader
Personalkostnader

-31623
-14 054

BUDGET

Nettoomsåttning
Aktiverat arb egen räkninr
Övriga intäkter

Avskrivningar
Finansnetto

-6 692
-57

Prognos
2018

53 000
80

-31 665
-15 078

-8 759
-293

Budget
2019

56 285
100

-31 038
-15 554

-10 886
-593

Plan

2020

57 411
100

-31 659
-15 865

-10 886
-593

Plan
2021

58 559
100

-32 292
-16 182

-10 886
-593

Res före disp
Koncernbidrag
Res efter koncernbidrac

Balanserad ställning

Anläggningstillg
Omsättninqstillq

398
-16
382

-2715
-15

-2730

-l 687
-23

-1710

-1 493
-23

-1 516

-l 295
-23

-l 318

Budget
2019

87,5
10,7

Prognos
2018

91,1
10,7

2017-12-3'l

71,0
10,7

2016-12-31
40,195

8,943

2015-12-31

37,9
8,6

S:a tillgångar 98,2 101,9 81,7 49,1 46,5

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långa skulder
Korta skulder

11,2

0
21,0
60,6

5,4

12,9
0

21,5
62,0

5.4

15,2

0,4
21,5
39,2

5,4

15,2

0
23,1

3,8
6,9

24,8
7,9
5,2
1,4

7,1
S:a e.k. och skulder 98,2

Budget
2019

56 285
-1 687

98,2
I 000

45 000

Utfall
2017

26 999

10{,8 81,7 49,1 546

N yc ke I ta I lv e rk s a m h ets m ått

Nettoomsättning
Res före boksl disp
Balansomslutning
Hushållsavfall (ton)
Verksamhetsavfall (ton)

lnvesteringsbudget

Prognos
2018

53 000
-2715
101,9
I 500

45 000

Prognos
2018

28 850

2A17

52rcA
398
81,7

I 117

55 594

Förclag
2019

7 300

20{6
51 947

-17 436
49,1

I 810
53 716

Plan för
2020

22 040

2015
54 669

737
46,5

1A 347
54 261

Plan för
2021

I 000

& Wq



Ronneby Miljö och Teknik AB
lT, Bredband 620-530
Resultatredovisning
Kkr

Utfall
2017

37 276
2655

49

Driftskostnader
Personalkostnader

-7 959
-4 726

BUDGET
inkl internt

Nettoomsättning
Aktiverat arb egen räknin
Övriga intäkter

Avskrivningar
Finansnetto

-17 305
-1710

Prognos
2018

31 400
2 600

60

-7 500
-4 404

-19 313
-2 3s9

Budget
2019

22640
1 780

65

-6377
-4700

-12 880
-2084

Plan
2020

17 740
1 780

65

Plan

2A21

18 900
1 780

65

-6 505
-4 818

-1 1 000
-2 500

-6 635
-4 938

-1 1 000
-3 000

Res före disp
Koncernbidrag
Res efter koncernbidrag

8 281

8 281

Balanserad ställning
Budget Prognos

2019 2018
Anläggningstillg. 222,0 191,1
Omsättningstills. 17,8 17.8

488 -1 556 -5 277 -4 828

488 -1 556 -5 277 4828

2017-12-31 2016-12-31 2A15-12-31

155,4 96,817 61,2
17.8 7 .154 1,364

S:a tillgångar

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långa skulder
Korta skulder

239,8 208,9 173,2 104,0 62,6

-11,4
-2,2
0,0

237,0
16,4

-11,4
-0,6
0,0

204,5
16.4

-11 ,4
-1,1

0,0
169,3

16,4

-11,4
-9,3
0,0

117,2
7,5

-13,4
-9,3
0,0

81,6
3,8

S:a e.k. och skulder

N y c k e I ta I lv e rk s a m h ets m ått
Budget

2015
Nettoomsättning 22 640
Res före boksl disp -1 556
Balansomslutning 239,8
Antal kunder LAN/FIBER 6000
Antal kunder ADSL 180

lnvesteringsbudgef Utfall
2017

75 794

239,8 208,9 173,2 58,0 58,2

Prognos
2018

31 400
488

208,9
5500

250

2017

37 276
8 281
173,2
3958

421

2016

21 696
546

103,971
2434

594

2015

I 369
-3 788

62,6
1624
679

Prognos
2018

55 000

Förclag
20{9

43754

Plan för
2020

5 000

Plan för
2021

5 000

ffir @Wry



Ronneby Miljö och Teknik AB
Servicefunk 71 0-890, tjänster 600-61 0
Resultatredovisning
Kkr

BUDGET
inkl internt

Nettoomsättning
Aktiverat arb egen räkr
Övriga intäkter

Driftskostnader
Personalkostnader

Avskrivningar
Finansnetto

Utfall
2017

40 250
0

740

-18 477
-21 189

-1 581
-144

Prognos
2018

40 000

rca

-18 245
-21 000

-1384
-101

Budget
2019

36 416
0

730

-16 177
-19 340

-1 565
-64

Plan
2020

37 144
0

734

-16 482
-19 764

-1 565
-64

Plan
2421

37 887
0

730

-16 793
-20 19s

-1 565
-64

Res före disp
Koncernbidrag
Res efter koncernbidra

0 0 0

0

0

0

0

000

Balanserad ställning

Anläggningstillg
Omsättninqstillq

Budget
2019

12,7
4,3

Prognos
2018
11,3
4,3

2017-12-31

11,3
4,3

2016-12-31

12,744
4,935

2015-12-31
13,064
11,973

S:a tillgångar

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långa skulder
Korta skulder

17,0

1,5
2,4
0,0
8,4
4,7

15,6 15,6 17,6 25,0

1,5
2,4
0,0
7,4
4,7

1,5
2,4
0,0
7,0
4,7

1,5
2,4
0,0
9,1

4,6

1,5
2,385

0,0
16,4
4,7

S:a e.k. och skulder 17,0

N yc ke ltallv e rksa m h ets m åft
Budget

2019
Nettoomsättning 36 416
Res före boksl disp 0
Balansomslutning 17,O

Investeringsbudget Utfall
2017
622

15,6

Prognos
2018

40 000
0

15,6

Prognos
2018

1 400

15,6

2017

40 250
0

15,6

Förslag
2019

2 900

17,6 25,0

2016

39 381

0
17,641

Plan för
2020

1 450

201 5

34 989
0

25

Plan för
2021

1 300

Ät{t @ q/f ce
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RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB
2018-O9-13

Sa m ma nstä I I ni ng i nvesteri n gsbudg eI 201 8 - 2025

Kkr

10 000

75 000

90 000

13 000

500

500

20 000

300

209 300

'10 000

13 000

1 30 000

6 000

500

500

I 000

300

168 300

10 000

11 000

35 000

6 000

500

500

5 000

300

68 300

10 000

10 000

30 000

6 000

500

500

5 000

300

62 300

fd.'*iF;,t1i ii

10 000

10 000

60 000

I 000

500

500

5 000

300

94 300

10 000

10 000

90 000

22 000

650

500

5 000

300

{38 450

20 650

I 800

60 900

7 300

2 500

0

43 750

400

0

145 300

.. -..-, T.;;;,ä:l- .r^rt_.

19 000

24 000

30 000

28 850

I 000

0

s5 000

400

158 250

ELNAT

VARME

FASTIGHET

VERKSAMHET

VA

RENHÄLLNING

ADM

IT/BREDBAND

MEK VERKSTAD

PROJEKTERING
SUMMA

'r*rfT.i;--j1rl..f'1j
if.1Tf j:i=:i- -

ffiffiää*:t
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BUDGETRonneby Miljöteknik Energi AB

Resultatredovisning
Kkr

Nettoomsättning
Aktiverat arb egen räkn
Övriga intäkter

Driftskostnader
Personalkostnader

Avskrivningar
Finansnetto

Utfall
2017

0

0

0

Prognos
1 801 01 -181 231

245
0

80

-120
0

-250

Budget
2019

966
0

332

-730
-10

-405

Utfall
1801 01 -1 80831

0

0

0

16

0

-zJ
0

0

0 00
0

0

Res före disp
Koncernbidrag
Res efter koncernbidrag

Balanserad ställning

Anläggningstillg.
Omsättninostillo

45
0

-45

-23

0

-23

153
0

{53

16

0

16

2017-12-31
1 5636

1913

2016-12-31
12 364
2 532

2415-12-31
1 162
6 887

2014-12-31
0
0

2013-12-31

0
0

S:a tillgångar 17549

1 5529

48
0
0
0

I 001

14 896 8 049 0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långa skulder
Korta skulder

2020 043
0
0

0
671

2

3

0

0

S:a e.k. och skulder

Nettoomsättning
Res före boksl disp
Balansomslutning
Tillförd el (GWh)
Distribuerad el (GWh)
Nätförlust (%)

lnvesteringsbudget

17 549

2017

0

-23

Budget 20{9
0

15714 I 049 0 0

17 549

0

0

0

2416
0

-E

14 896
0,0
0,0
0,0

2015

0
-2

I 049
0,0
0,0
0,0

2014
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0

2013
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0

tom 0831

64
Utfall 2017 Prognos 2018

3272 1 500
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AB Ronneby lndustrifastigheter

Resultatredovisning

BUDGET 2019

Förslag

Plan
2020

Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Förslag

Plan
2021

Förslag

Plan
2022

Hyresintäkter
Övriga intäkter
Aktiverat arbete
Driftskostnader
Underhållskostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

68 219
22

1053
-18 564
-2 879
-6 873
-3246

-23127
-10 691

69 100
100
400

-16 800
-3 000
-8 300
-2 300

-24 300
-11400

70 800
100
400

-16 800
-3 000
-8 000
-2 900

-24 400
-12700

80 000
100
400

-18 500
-3 300
-9 400
-2 400

-28 800
-14 600

89 400
100
400

-20250
-3 600
-9 300
-2400

-32400
-1 5 950

89 700
100
400

-20250
-3 600
-9 300
-2 400

-32 600
-15 950

Resultat före dispositioner 3 914 3 500 3 500 3 500 5 000 6 100

Verksam hetsbeskrivning
ABRI har till föremål för sin verksamhet att äga, anskaffa iordningställa och förvalta fastigheter för
verksamheter som bedrivs av näringslivet eller kommunen.

ABRI har vidare att medverka vid företagsetableringar samt att driva verksamhet som har till syfte att
genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby kommun.

Målbeskrivning
ABRI skall aktivt arbeta for en hög bibehållen uthyrningsgrad. Uthyrningsgraden skall vara högre än
95%, dock måste en viss varkansgrad finnas för att kunna ge en god service och flexibilitet.

ABRI ska vara en serviceinriktad och aktiv hyresvärd.

ABRI skall arbeta med miljö- och energibesparingar samt arbeta för en utemiljö i våra företagsbyar som
upplevs som trygg och säker att vistas i.

ABRI arbetar långsiktigt mot en soliditet motsvarande 15%. Målsättningen är att ABRI årligen skall
generera ett resultat som innebär att bolaget kan återbetala det villkorade aktieägartillskott med 1,5
mkr/år.

Framtida utveckling
Bolaget kommer de närmaste åren att lägga stora resurser på ombyggnation av fastigheten Svarven 1.

Denna fastighet blev hyresledig från årsskiftet 2017118 och kommer att ställas om från industirlokal till
skola. Arbetet med våra beslutade mål fortskrider samt implementeringen av ytterligare funktioner i vårt
fastighetssystem.

Kommentarer til I resultatbudgeten
Hyresintäkterna bedöms framöver öka p g a investeringstillägg samt med avtalade index. På kost-
nadssidan kommer främst kostnaderna för el och värme att minska.

Kommentarer till finansnettot
Ränteutvecklingen för 2019 är budgeterad till ca 1,7% samt borgensavgiften till 0,35%. En ränte-
förändring med 0,5% påverkar resultatet motsvarande ca 1,5 Msek.

8-10-29, 5105Beslutad
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Balanserad ställning
Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2019

Förslag
Plan
2020

Förslag
Plan
2021

lmmateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Omsättningstillg.

20
578 586

4 925
6 961

0
589 000

5 400
13 000

0
704 600

5 400
13 000

0
775 800

5 200
13 000

0
768 400

5 000
13 000

S:a tillgångar

Eget kapital
Avsättningar
Långa skulder
Korta skulder

590 492 607 400 723 000 794 000 786 400

55 778
5 343

510 173
19 198

57 800

6 200
521 900
21 500

61 800

8 200
712 500

11 500

59 800
7 000

644 400
11 800

66 300
I 200

699 500
11 400

S:a eget kapital och skulder

Uthyrningsgrad %

N y c ke lta I lv e r ks a m h ets m ått

590 492 607 400 723000

96,4 97,3 97,1

794 000

97,2

786 400

97,2

Budget
2019

Prognos
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Utfall
2015

Nettoomsättning
Res före boksl disp
Balansomslutning
Soliditet
Avk totalt kapital

lnvesteringsbudget

70 800 69'r00 68 219 68 206 68220
3 500 3 500 3 914 3 984 3 507

723000 607 400 590 492 584 365 589 651
8,3 9,5 9,4 10,4 9,6
5,9 6,1 7,1 6,5 8,0

20't7 2018 2019 2020 2021

Piren
Fornanäs
Karlstorp
Telefonen
Svarven
Hantverkaren
Hjulet
Svenstorp
Viggen-området
Häggatorp
KFC inkl m iljöundersökning
Bredåkra
Övriga investeringar

3 000
700

2 000
6 000
1 500
2 000

200

3 000
200
200

2 500
200

2 000

0

1 900
3 300
2 650

10 000
1 200

0

3250
0

0

I 150

500
4 050

0
3 000
7 500
4 000

115000
500

0
1 500

0
500

3 500
500

4 000

75 000

25 000 25 000
Summa 23 500 35 000 140 000 100 000 25 000

Kommentar til I i nvesteringsbudgeten :

Övriga investeringar 2020 och 2021 är budgeterade utifrån erfarenhet och kommer att spridas på
fastighetsbeståndet.

0-29, 5105Beslutad 2018-1
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Fastighet Jltsek

Piren
Fornanäs
Karlstorp
Telefonen
Svarven
Hantverkaren
Hjulet
Svenstorp
Viggen-området
Häggatorp
Kallinge Företagscentrum
Bredåkra
Övriga investeringar

lnvesteringar utanför investeri ngsplan, besl utade av Kommu nfullmäktige

Ombvoqnation fastiqheten Svarven, totalt 125 Msek varav 2019

0,0
3,0
7,5
4,4
0,0
0,5
0,0
1,5
0,0
0,5
3,5
0,5
4,0

115,0

AB I nd ustrifastig heter 20 1 8-1 0-30

p
Brom6e

Ordförande
Dennis Robörteus
VD
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Räddningstjänsten

östra Blekinge

1(4)

2014-11-O7

Förslag till beslut om att anta taxor om tillsyn och tillstånd enligt Lag om skydd mot olyckor (tSOl

samt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Direktionen för Räddningstjänsten östra Blekinge avser fastställa prislista för år 2019 i samband med

fastställandet av budget. Prislistan kommer att schablonmässigt räknas upp med 2,7% enligt KPl. Detta

medför att grundavgift och timtaxa för tillsyn föreslås räknas upp med 2,7%.

Föreslår Direktionen beslutar:

Att överlämna förslag till taxor, för är 2019, att beslutas av medlemskommunernas kommunfullmäktig.

Avoift för tillsvn (LSOI

För tillsyn (SFS 2003:778, SFS 2010:10L1) utgår en grundavgift för transport, administration och

protokollföring. Grundavgiften motsvarar 2 timmars arbete. Därutöver tillkommer timtaxa för nedlagd

arbetstid ute på objektet. Varje påbörjad timme debiteras som heltimma. Om tillsynstiden ute på

objektet överstiger 4 timmar timdebiteras faktisk tid för nedlagt arbete i sin helhet (grundavgift

schabloniseras inte) alternativt kan debitering ske enligt särskilt avtal.

Tillsyn grundavgift (beslutas av resp KF) 1270

Tillsyn timtaxa (beslutas av resp KF)

Kommunfullmäktise i Karlskrona och Ronnebv kommuner föreslås besluta:

Att anta ovanstående grundavgift och timtaxa för tillsyn enligt LSO under år 2019 att gälla from 20L9-

01-01.

635

POSTADRESS

Box117

371 22 KARLSKRÖNA

BEsöKSADRESSER

Blekingegatan 1, Karlskrona

Kallingevägen 8, Ronneby

TELEFON

0455-30 39 80

TELEFAX

0455-30 39 70

BANKGIRO

5627-9391

E-POST

raddning.ostrablekinge@karlskrona.se
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ösrna BLEKTNGE 2(2)

Avaift för tillstånd för brandfarlioa och explosiva varor ftBEL

Avgift tas ut enligt 27 I Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. I samband med den nya

lagen om brandfarliga och explosiva varor har SKL publicerat två cirkulär där föreslås nivån för taxan vid

tillståndsgivning. Taxan i senaste cirkuläret, daterat mars 2011, har använts av byggnadsnämnderna i

Karlskrona och Ronneby för tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten har

tillämpad samma taxa efter övertagandet av arbetsuppgiften efter halvårsskiftet år 2013. Med

hänvisning till kommunernas storlek används ej av SKL föreslagen justeringsfaktor. Prisbasbeloppet för
år 2018 är fastställt till 45 500 kr vilket är en ökning med 700 kr jämfört är 2017. Vilket medför en ökning

av avgiften enligt vald beräkningsmodell.

trr{- @-W
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ösrna BLEKTNGE 2(2)

Taxa Brandfarliga och explosiva varor

Avgiften omfatta r rädd n i ngstjä nste ns tota la i nsats för ti llstå ndsgivn ing.

I avgiften ingår även platsbesök.

Avgift=HFxmPBB HF

mPBB

Hand läggningsfaktor

"M illiprisbasbelopp" en tusendels prisbasbelopp

Anläggning som förvarar
kemisk produkt

Beskrivning HF

Anläggning för förvaring och

försäljning ur cisterner

1st 150 6 975 kr

Anläggning för ftirvaring och

fiirsäljning ur cisterner

2 till 4 st 240 11 160 kr

Restaurang med gasol 150 5 975 kr

Skola Ej laboratorier/industri 150 6 975 kr

Bensinstationer

Bensinstation automat 240 11 160 kr

Bensinstation med butik 300 13 950 kr

Nytt tillstånd enl. I 20 FBE Innehavsskifte
brandfarlig vara

40 1 850 kr

Nytt tillstånd enl. FBE vid innehavsskifte;
explosiv vara inkl.
godkännande av

föreståndare

40 1 850 kr

Förvaring; Explosiva varor samt 150 5 975 kr

$+f @
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ösrnn BLEKINGE 2(2)

Mindre komplettering till

gållande tillstånd

20 930 kr

Mindre lackeringsanläggning 150 6 975 kr

Avslag med utredning 150 6 975 kr

Administrativa åtgärder 20 930 kr

./'\'rrj I'l:j r! l;ii! il i! aiit itrr.i Lr rlir r'[r.j ',).t) 1r) irrl !1
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Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronnebv kommuner föreslås besluta

Att anta ovanstående taxa för tillstånd enligt LBE under är 2OL9 att gälla from 2019-01-01.
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trRONNEBY
KOMMUN

KÖPEKoNTRAKT TÖn DEL AV KARLSToRP 2:1

Parter

Säljare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Köpare:

Adress:

Telefon:

Org nr:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel 1/1

Stadshuset, 372 80 Ronneby

04s7 6t 80 00

2t2000-0837

Ronneby Golfklubb, nedan kallad köparen. Andel 1/1

Reddvägen 14,372 73 Ronneby

0457-12550

835600-1480

I Överlåtelseftrklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter och ftirsäljer härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby
Karlstorp 2:l om ca 8000 kvm som markerats med rött på bifogad karta.

2 Köpeskilling
2.1 Köpeskillingen på 100 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på

tillträdesdagen.

2.2 Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro I10020-5. När köpeskillingen
iir betalad, ska Kommunen omgående överlåimna kvitterat köpebrev.

2.3 Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra
handlingar jml4 kap 20 g JB.

3 Tillträdesdag mm

3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3
vunnit laga kraft.

3.2 Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning.

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftirräffningen.
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken hiirmed
bitrads av kommunen. Köparen svarar ftir kostnaden ftir fastighetsbildningen.

WMq/f c&
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4 Fastighetens skick
4.1 Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon

form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form.

5 Fördelning av utgifter mm
5.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftire tillträdesdagen ska bäras av

Kommunen.

5.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska båiras av
Köparen.

6 Inskrivningsåtgärder mm
6.I Köparen ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av deffa avtal.

6.2 Om köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjämt ska gälla mot den
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begäran av Kommunen till
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen.

7 Tvist
7.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmåin domstol

8 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
8.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmåiktige

godkänner det. Om Kommunfullmiiktige godktinner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmaiktiges godkiinnande är
lagakraftvunnet, anses inganget fran och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

8.2 Avtalets giltighet fijrutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftirande av en avstyckning.

8.3 Om ftirutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls ar avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Äterställning ska ske av marken på köparens
bekostnad.

9 Anslutningsavgifter
9.1 Avgifter ftir anslutning till el, fiber, avlopp och fiärrvåirme ingår ej i köpeskillingen och

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor.
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10 Avtalsexemplar
10.1 Det håir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka partema tagit varsitt.

Säljaren Köparen

Ronneby den

Roger Fredriksson Ronneby Golfklubb

Säljarens egenhåindiga namnteckningar bevittnas:

N+J- & e



Ronneby Golfklubb
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