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§ 288 Dnr 2015-000005 101 

Justering av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande 

ändringar i dagordningen. 

Punkt 27 på dagordningen, ärendet ”Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 – 

Markbyte” stryks.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna den nya dagordningen. 

________________ 
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§ 289 Dnr 2015-000035 101 

Allmänhetens frågestund 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga frågor ställts.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 290 Dnr 2015-000564 109 

Anmälan av medborgarförslag från Mats Sturesson 
angående om att öppna upp Forsvägen i Kallinge vid 
Djupaforsklyftan  

Mats Sturesson har lämnat in följande medborgarförslag angående om att 

öppna upp Forsvägen i Kallinge vid Djupaforsklyftan. 

Sammanfattning  

Mitt förslag är att Forsvägen i Kallinge vid Djupaforsklyftan kan öppnas 

upp, så att det finns möjlighet för gående och cyklister att passera där, som 

man kunde förut innan Djupafors bruk satte upp ett staket där. 

Det skulle bli en perfekt anslutning till GC-vägen Djupaforsvägen/ 

Sörbyvägen, framförallt för boende i områdena Almvägen Lindvägen 

Södermarksvägen  för att komma till Sörby eller handelsområde Viggen 

T.ex.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte anmäla medborgarförslaget, då det 

inkomna medborgarförslaget saknar underskrift. 

________________ 

Exp: Mats Sturesson 
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§ 291 Dnr 2015-000576 109 

Anmälan av medborgarförslag från Karin Ivarsson 
angående ny gång- och cykelväg på Heabyvägen 

Karin Ivarsson har lämnat in följande medborgarförslag angående ny gång- 

och cykelväg på Heabyvägen. 

Sammanfattning  

Önskemål från oss som bor på Aspen, som vill kunna ta oss med cykel, 

springa, eller gå intill stan. 

Smal och starkt trafikerad väg med tung trafik och många cyklister. 

Hastigheten är alldeles för hög. 

Vi önskar att ni ska bygga en cykel - och gångväg.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till tekniska 

förvaltningen. 

________________ 

Exp: Tekniska förvaltningen 
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§ 292 Dnr 2015-000036 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga ytterligare medborgarförslag har lämnats in under denna period.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 293 Dnr 2015-000586 101 

Allmänpolitisk debatt ärende  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) informerar 

kommunfullmäktiges ledamöter om att ärendena ”Budget 2016-2017 plan 

2018-2019” och ”Skattesats år 2016” omfattas av en allmänpolitisk debatt.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup 

(SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Sune 

Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), Lennart Förberg 

(M), Tim Svanberg (C), Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Bo Johansson (S), Erik Ohlson (V), Anna Carlbrant (RP), 

Mats Paulsson (C), Kristina Valtersson (C) samt Ola Robertsson (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera debatten till protokollet.  

________________ 
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§ 294 Dnr 2015-000491 041 

Budget 2016-2017 plan 2018-2019 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen överlämnar sitt förslag till budget 2016-2017, plan 2018-

2019 till kommunfullmäktige för beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-10-27 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2016 ska vara 

0,35 %. I övrigt hänvisas till ”Borgenspolicy för Ronneby kommun”  

- från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 0 tkr år 2016, 10 540 tkr 

år 2017, 19 040 tkr år 2018 och år 2019, till de centrala kontona 

(finansieringskonton), enligt bifogat förslag. 

- fastställa drift- och investeringsbudget 2016-2017, plan 2018-2019 i 

enlighet med bifogat förslag 

- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2016 med totalt 75 

mkr  

- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2016 

- investeringsbudgeten för reservkraft Knut Hahn ändras från 1,6 miljoner 

till 2,4 miljoner kronor på sidan 35 i dokumentet Budget 2016-2017, Plan 

2018-2019. 

- uppdra till nämnderna att utefter visionen, de strategiska målområdena och 

dess indikatorer utarbeta nämndsmål inför nästa års budgetarbete samt 

- uppdra till kommunens kvalitetsgrupp, som består av kvalitetssamordnare 

eller dylikt på förvaltningar och bolag samt verksamhetsutvecklare, utredare 

och kommundirektör, att till Kommunstyrelsen, senast i juni-2016, redovisa 

hur måluppföljning och analys enligt kommunens styrmodell är tänkt att 

fungera på ett strukturerat och effektivt sätt      

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup 

(SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Sune 

Håkansson (RP), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), Lennart Förberg 

(M), Tim Svanberg (C), Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Bo Johansson (S), Erik Ohlson (V), Anna Carlbrant (RP), 

Mats Paulsson (C), Kristina Valtersson (C) samt Ola Robertsson (S). 

 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Sune 

Håkansson (RP), Willy Persson (KD), Lennart Förberg (M), Tim Svanberg 

(C), Anna Carlbrant (RP), Nicolas Westrup (SD) och Kristina Valtersson (C) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens och Alliansens budgetförslag.   

Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Tommy 

Andersson (S), Magnus Pettersson (S), Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson 

(S) och Erik Ohlson (V) yrkar bifall till Röd/Grön budget avseende den 

tredje strecksatsen från kommunstyrelsens förslag, samt textmassan på 

sidorna 3-8 och konsekvensändring i resterande delar av dokumentet.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell ställer proposition på strecksats 1,2,4,5,6,7,8 

från kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framförda yrkanden 

gällande strecksats 3 och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens och Alliansens budgetförslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens med fleras förslag. 

Nej-röst för bifall till Malin Norfall (S) med fleras förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga B, 

tjugosex (26) ja-röster, tjugoen (21) nej-röster och två (2) är frånvarande.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2016 ska vara 

0,35 %. I övrigt hänvisas till ”Borgenspolicy för Ronneby kommun”  

- från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 0 tkr år 2016, 10 540 tkr 

år 2017, 19 040 tkr år 2018 och år 2019, till de centrala kontona 

(finansieringskonton), enligt bifogat förslag. 

- fastställa drift- och investeringsbudget 2016-2017, plan 2018-2019 i 

enlighet med bifogat förslag (bilaga 1) 

- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna, dvs. öka 

kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2016 med totalt 75 

mkr  

- kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 

2016 

- investeringsbudgeten för reservkraft Knut Hahn ändras från 1,6 miljoner 

till 2,4 miljoner kronor på sidan 35 i dokumentet Budget 2016-2017, Plan 

2018-2019. 

- uppdra till nämnderna att utefter visionen, de strategiska målområdena och 

dess indikatorer utarbeta nämndsmål inför nästa års budgetarbete samt 

- uppdra till kommunens kvalitetsgrupp, som består av kvalitetssamordnare 

eller dylikt på förvaltningar och bolag samt verksamhetsutvecklare, utredare 

och kommundirektör, att till Kommunstyrelsen, senast i juni-2016, redovisa 

hur måluppföljning och analys enligt kommunens styrmodell är tänkt att 

fungera på ett strukturerat och effektivt sätt 

 

Reservation 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna reserverar sig 

mot beslutet till förmån för eget förslag till budget.  

________________ 

Exp: Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar 
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§ 295 Dnr 2015-000490 042 

Skattesats år 2016 

 

Sammanfattning  

I enlighet med 8 kap 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober 

månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den 

preliminära inkomstskatten under det följande året. Kommunfullmäktige ska 

fastställa skattesatsen före november månads utgång (8 kap 9 § 

kommunallagen).  

Kommunstyrelsens beslut 2015-10-27 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa 

skattesatsen till 22,36 kronor för år 2016, d.v.s. oförändrat från 2015.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för 

år 2016, d.v.s. oförändrat från 2015. 

________________ 

Exp: Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(57) 
2015-11-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 296 Dnr 2015-000562 101 

Besvarande av interpellation ställd till fritids- och 
kulturnämndens ordförande Lena Marhle från 
kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) 
angående Turistbyråns placering 

 

Sammanfattning  

”Alltsedan turistbyrån flyttades från kulturcentrum till Clarbergska 

fastigheten vid korsningen Strandgatan-V Torggatan har det varit ett 

accepterat och inarbetat läge för både turister och invånare. Sedan 

turistbyrån föreslagits flyttas till stadsbiblioteket har det skapat en oro. 

Varför skall man flytta turistbyrån när den är placerad på ett bra ställe. 

Näringslivsrådet i Ronneby kommun är mycket oroade över fritids-och 

kulturnämndens handhavande av denna fråga och anser att turistbyrån skall 

vara kvar i nuvarande lokaler i Clarbergska huset. 

Vad har man för anledning att flytta turistbyrån? 

Är det inte lämpligare att den får stanna kvar i nuvarande lokaler?” 

 

Fritid- och kulturnämndens ordförande Lena Mahrle (L) lämnar in följande 

svar på interpellationen. 

 

Nuvarande näringsidkare i lokalen lät under hösten meddela att butiken 

fortsättningsvis inte ska drivas vidare i befintlig form på grund av personliga 

skäl. Efter samtal beslöts gemensamt, från näringsidkaren såväl som från 

Fritid- och kulturförvaltningen, om en uppsägning av samtliga kontrakt. Här 

avses såväl hyreskontraktet av lokalen (med Tekniska förvaltningen som 

part) som avtalet om turistinformationen.  

 

Frågan om turistinformation har nogsamt följts av nämnden under året. Vi 

har tagit del av utvecklingen med avseende på turistinformation i våra 

grannkommuner. Vi har också tagit del av aktuell besöksstatistik. Dessutom 

stödjer vi oss på såväl Ronneby Kommuns vision som 

branschorganisationers strategi. Även Region Blekinge påpekar den 

nedåtgående trend den traditionella Turistbyrån har haft. Vi sedan tidigare 

tagit beslut om att bli betydligt mer flexibla avseende turistinformation och 
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vår digitala plattform har används flitigt under säsongen. Vår bemannade 

turistinformation på Ronneby Brunnshotell har varit välbesökt. Även våra 

samarbetande organisationer med decentraliserad turistinformation i våra 

övriga tätorter har visat sig lyckosamma.  

Besökare och invånare eftersöker mer digitaliserad information och vi i 

Ronneby måste följa med i denna utveckling. Genom att frigöra finansiella 

resurser och genom att samordna personella resurser så kan förvaltningen 

påskynda informationsproduktion, samordna verksamheter med företagare i 

besöksnäringen och därmed intensifiera arbetet med besöksnäringen genom 

fler personer där våra besökare finns och med uppdaterad och tilltalande 

information för våra besökare.  

 

Vi måste fortsätta utvecklingen med att tillhandahålla turistinformation mer 

flexibelt: när nya behov uppstår eller när nya möjligheter öppnar sig ska vi 

också kunna anpassa turistinformationens placering såväl som innehåll.  

Turistinformation ska ske med tillgänglig och med tilltalande digitalt format 

som komplement till bemannad turistinformation.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktige beslutar omvandla frågan till en interpellation som 

besvaras under nästa sammanträde.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lena Mahrle (L), Willy Persson (KD), Tommy Andersson 

(S), Peter Bowin (V), Erik Ohlson (V) samt Christer Leksell (SD). 

Willy Persson (KD) tackar Lena Mahrle (L) för interpellationssvaret. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 

________________ 

Exp: Lena Marhle 

Willy Persson 
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§ 297 Dnr 2015-000561 101 

Anmälan av interpellation från gruppledare Nicolas 
Westrup (SD) till miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande Knut Svensson (C), "Vem bryr sig om de 
boende vid vindkraftverket i Kullaryd?"  

 

Sammanfattning  

”Vindkraftverket i Kulleryd har varit ett sorgebarn ända sedan det byggdes. 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby hävdar att alla regler vid 

projektering, byggande och drift av verket har följts. 

 

Denna uppfattning delas inte av Länsstyrelsen som efter de boendes sista 

överklagan av bygglovet skriver så här till MBN í Ronneby: Med hänsyn till 

att inventeringar avseende fåglar och fladdermöss saknas kan det enligt 

Länsstyrelsens bedömning inte avgöras om den valda platsen är mest lämpad 

för uppförande av vindkraftverk innan förekomsten av dessa djur i området 

utretts. Det överklagade beslutet bör därför upphävas på denna grund, och 

ärendet återförvisas till MBN för vidare utredning. 

Så vitt jag kan förstå måste detta betyda att bygglovet för vindkraftverket i 

Kulleryd är upphävt av Länsstyrelsen. 

Om de boende í området har tur så måste kanske vindkraftverket flyttas på 

grund av fåglar och fladdermöss. 

Trots att Miljö- och byggnadsnämnden säger sig ha skött handläggningen 

korrekt kan de boende i området vid vissa vindar varken sova eller sitta ute i 

trädgården på grund av buller från vindkraftverket, även skuggeffekt från 

vingarna kan vara besvärande. 

De största protesterna från de boende handlar förutom bullret om hur 

ljudmätningarna har utförts. 

Ljudmätningarna har beställts och betalats av vindkraftsägaren vilket innebär 

att de som har utfört dessa har varit och är i beroendeställning av 

vindkraftsföretaget. 

Mätningarna har enligt de boende utförts under kort tid och under 

ogynnsamma förhållande så att korrekta resultat inte har uppnåtts. 

Mätningarna utförs inte som man skulle tro vid bostäderna utan mäts vid 

vindkraftverket och sedan beräknar man med matematiska modeller ut hur 
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mycket det låter vid husen. Hur mycket det faktiskt låter vid husen under 

längre tid vet man inte och det verkar som om man på pappret alltid uppnår 

40 decibel oavsett hur mycket det låter i verkligheten. 

Att flytta från Kulleryd för att slippa oljudet torde vara omöjligt eftersom 

husen med största sannolikhet inte går att sälja, inte ens till ett mycket starkt 

reducerat pris. 

Sverigedemokraternas ledamöter i Miljö- och byggnadsnämnden har vid ett 

flertal tillfällen och under olika vindförhållande varit i Kulleryd och delar de 

boendes åsikter om att verket innebär mycket stora olägenheter oavsett om 

reglerna för bygglovshanteringen har följts eller inte. 

I Torsås kommun har man likt i Ronneby problem med störande 

vindkraftverk. Där har man tagit de boendes problem på största allvar och 

genomfört åtgärder som t ex långtidsmätningar av ljud vid husen, stoppat 

driften under natten, sänkt högsta värdet för ljud vid husen från 40 till 35 

decibel och låter de boende föra störningsdagbok som man sedan jämför 

med vindstyrka, vindriktning mm. 

Det verkar som MBN i Ronneby är mer intresserad av att visa att 

handläggningen gått rätt till än att hjälpa de boende till ett drägligt liv. 

Frågor till Miljö och Byggnadsnämndens ordförande. 

Är du beredd att låta kommunen betala oberoende ljudmätningar under lång 

tid vid husen och göra undersökningar och åtgärder av samma typ som 

Torsås kommun genomfört. Allt i samråd med de boende. 

Är du villig att starta en utredning om naturvårdsverkets regler för 

vindskyddade lägen/områden med lågt bakgrundsljud skall gälla i Kulleryd. 

Länsstyrelsen ställer sig inte avvisande till detta. 

Om det till slut visar sig att Kulleryds kraft får rätt att fortsätta driften av 

vindkraftverket med nuvarande restriktioner anser du då att kommunen har 

en moralisk skyldighet att hjälpa de boende om de upplevda olägenheterna 

från vindkraftverket består?” 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson har efter samråd med miljö- och 

byggnadsnämnden lämnat in ett beslutsförslag för interpellation som 

kommunfullmäktiges ledamöter har erhållit.  

Kommunfullmäktiges beslut 2015-10-29 

Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunjuristen för att i 

samråd med miljö- och byggnadsnämnden återkomma huruvida ärendet rör 

myndighetsutövning.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Magnus 

Pettersson (S), Margareta Yngvesson (S), Roger Fredriksson (M) samt Nils 

Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar att interpellationen får framställas. 

Nils Ingmar Thorell (L) yrkar att framställan av interpellationen avslås.  

Propositionsordning 

Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda yrkanden och finner 

att kommunfullmäktige beslutar avslå framställan av interpellationen.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå framställan av interpellationen. 

________________ 

Exp: Nicolas Westrup 

Kommunjurist 
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§ 298 Dnr 2015-000037 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga interpellationer har lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 299 Dnr 2015-000038 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga frågor lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 300 Dnr 2015-000504 012 

Ny styrmodell inför 2017 

 

Sammanfattning  

2013 tog kommunens förtroendevalda revisorer i samarbete med KPMG 

fram en revisionsrapport kring ”Granskning av kommunens målstyrning”. 

Revisorerna pekade bl a på följande förbättringsområden: 

 

kontinuerlig dialog och kommunikation mellan tjänstemannaorganisation 

och politik, 

ytterligare minskning och konkretisering av kommunens mål, 

målen bör fokusera på vilka resultat verksamheten ska uppnå, 

fokus på brukar- och medborgarperspektiv, 

ett helhetstänk kring de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutat 

om ner till nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering, 

 

Politiker och tjänstemän i ledande och/eller viktiga befattningar i kommunen 

har tillsammans haft tre planeringsdialogsdagar under 2015 då 

omvärldsanalys samt utbildning och träning i resultatstyrning legat i fokus. 

Detta arbete fortsätter i oktober då samma grupp erbjuds en gemensam dag i 

Osby tillsammans med åtta närliggande kommuner då nätverket SmåNe och 

representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bjuder in till 

fortsatt utbildning och diskussion i resultatstyrning. Under 2016 planeras nya 

dagar för planeringsdialog i Ronneby. 

 

Planerings- och uppföljningssystemet Stratsys har implementerats i 

verksamheten under 2015. Implementeringen fortsätter under året och 

framöver med nya styrmodeller. Stratsys möjliggör för användaren att se den 

”röda tråden” på ett tydligare sätt. Det är ett utmärkt arbetsverktyg vid 

arbetsplatsträffar och dylikt. 

 

För att möta de synpunkter som framkommer i rapporten ”Granskning av 

kommunens målstyrning” föreslås en ny styrmodell enligt bifogade bilagor. 

Styrmodellen bygger på att kommunfullmäktige beskriver vad man vill att 
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kommunen ska uppnå inom ett antal strategiska målområden. Den 

omvärldsanalys som kommunen tagit fram är en viktig beståndsdel i detta 

arbete. Värt att notera här är att särskilda uppdrag kommer att fortsätta delas 

ut.  

Nämnderna har därefter i uppdrag att med hjälp av egna nämnds-, 

verksamhets- och eventuellt enhetsmål planera verksamheten så att man 

arbetar i riktning mot kommunfullmäktiges vilja. Nämndernas arbeten följs 

upp via centrala, övergripande indikatorer som är kopplade till varje 

strategiskt målområde och i nämndernas verksamhetsberättelser. 

Detta innebär att styrningen av verksamheterna sker på ett strukturerat sätt, 

målen och indikatorerna blir färre att följa upp på central nivå och brukar- 

och medborgarperspektivet blir starkare då kommunfullmäktige förtydligar 

vad man menar med de strategiska målområdena. Vidare förstärks 

helhetstänket och den röda tråden då nämndsmålen stannar på den nivå där 

de hör hemma.  

 

Tidsmässigt ser processen för den nya styrmodellen ut så här: 

Nov 2015: Kf fastställer ny styrmodell tillsammans med strategiska 

målområden, beskrivande text för dessa för 2016 samt indikatorer och 

målvärden 

 

Jan 2016-juni 2016: Nämnderna arbetar med sina nämndsmål inför 2017 

utifrån den nya styrmodellen och fastställer dessa i nämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-10-27 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

föreslagen styrmodell för implementering 2016-2017. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna föreslagen styrmodell för 

implementering 2016-2017. 

________________ 

Exp: Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar 

Jonas Persson 
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§ 301 Dnr 2014-000045 253 

Försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, annex 
och lada till Fridhems gård 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade § 310/2010 om fortsatt utredning och att ett nytt 

ställningstagande skulle göras i avvaktan vad som händer med f.d. kårhuset. 

I kommunfullmäktige 2013-11-11 § 226 beslutades att Fridhem 1, f.d. 

kårhuset skall säljas. Nu är f.d. kårhuset sålt till Mandeltårtan Fastighets AB. 

Kommunstyrelsen beslutade § 53/2014 att i nuläget ej försälja annexet och 

ladan vid Fridhems gård, del av fastigheten Ronneby 25:16.  

Bedömning 

AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) är ägare till byggnaden som är 

närmaste granne till försäljningsobjektet. VD Dennis Roberteus lämnar 

följande synpunkter: 

”ABRI har inget att invända mot föreslagen fastighetsbildning, avstyckning 

eller försäljning. 

Ser inte att detta kommer att påverka BCC (Blekinge Convention Center) 

negativt. 

Eventuell nattklubbsverksamhet som ibland kan upplevas som störande är 

sedan länge predestinerad till Hotellets huvudbyggnad”.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- tillstyrka en försäljning av annex och lada Fridhemsvägen 2 och 4, 

Ronneby, enligt förslag till avstyckning enligt karta i bilaga 4. 

Kommunstyrelsen beslutar också föreslå kommunfullmäktige att: 

- kommunfullmäktige ger delegation till kommunstyrelsen att slutföra 

försäljningen av en del av Ronneby 25:16 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Roger Fredriksson (M), Christer Leksell 

(SD), Nicolas Westrup (SD), Ylva Olsson (SD) samt Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Malin Norfall (S), Christer Leksell (SD) och Nicolas Westrup (SD) yrkar på 

återremiss av ärendet.  

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.    

Peter Bowin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag, 

vilket är ett avslag på försäljningen 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Malin Norfall med 

fleras yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår 

yrkandet. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för bifall till återremiss av ärendet. 

Nej-röst för avslag till återremiss av ärendet.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga C, 

tjugosex (26) ja-röster, arton (18) nej-röster, en (1) avstår och fyra (4) är 

frånvarande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet i enlighet med Malin 

Norfalls (S) förslag. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 

Dennis Roberteus 
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§ 302 Dnr 2013-000231 022 

Förslag till ny central vaktmästarorganisation 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2013 om en kostnadsreducering 

på centrala konton motsvarande 3 500 tkr (helårseffekt). Beslutet flyttades av 

många olika skäl sedan fram för att gälla fr.o.m. 2014 men har ännu inte 

effektuerats. Mot bakgrund av detta har förvaltningarna arbetat fram ett 

förslag där den beslutade reduktionen kan hanteras genom en centralisering 

och effektivisering av vaktmästarorganisationen i kommunen 

Bedömning 

Tidigare gjorda utredningar och bedömningar som presenterats för 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har visat att åtgärderna både ger den 

beslutade effektiviseringen och en tydlig och hållbar effektiv organisation. 

Fritid- och kulturförvaltningen har genomfört effektivisering motsvarande 1 

000 tkr i vaktmästarorganisationen, vilket reducerat nämndens ram fr.o.m. 

2015. Kvarstår totalt 2 500 tkr att bespara. 

Tekniska nämnden föreslås därför att senast i februari 2016 återkomma med 

utredning och konsekvensbeskrivning av hur denna effektivisering ska kunna 

verkställas i en centraliserad vaktmästarorganisation med full 

besparingseffekt fr.o.m. 2017. 

Nämndernas remissvar visar att man inte har något att erinra mot förslaget 

men att det finns gränsdragnings- och praktiska frågor som måste utredas 

och beslutas i samband med förändringen. 

Skolledare och anställda inom utbildningsförvaltningen har uttryck oro över 

den föreslagna organisationen. Skrivelser från fackförbundet Sveriges 

Skolledarförbund och medlemmar i Vision bifogas detta ärende 

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- Kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.07.2016  till 

Tekniska förvaltningen 

- Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 
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Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01.01.2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

- Tekniska förvaltningens ram reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017 

-  Besparingspost centrala konton reduceras med 2 500 tkr  

fr o m 2017 

- Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i februari 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med årsredovisningen 

2016 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlson (V), Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson 

(M). 

Yrkanden 

Erik Ohlson (V) yrkar att första strecksatsen utökas med ”, med undantag för 

utbildningsförvaltningens vaktmästartjänster”, samt att andra strecksatsen 

förändras med att stryka ”utbildningsförvaltningen”. 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin 

helhet.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Kommunens samlade vaktmästarresurser överförs fr.o.m. 01.07.2016  till 

Tekniska förvaltningen 

- Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01.01.2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

- Tekniska förvaltningens ram reduceras med 2 500 tkr fr o m 2017 

-  Besparingspost centrala konton reduceras med 2 500 tkr fr o m 2017 
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- Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i februari 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med årsredovisningen 

201 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Erik Ohlsons (V) yrkande.  

________________ 

Exp: Tekniska förvaltningen 

Fritid- och kulturförvaltningen 

Äldreförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 303 Dnr 2014-000551 730 

Återremiss privata pensionsförsäkringar, 
äldreomsorgen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige återremitterade enligt § 21, diarienummer 2014–

000551 frågan om privata pensionsförsäkringar ska medföra ett högre 

förbehållsbelopp. Frågeställningen är intressant för hemtjänsttagare med 

privat pensionsförsäkring och som betalar avgift. Dock inte för dem som 

ändå skulle haft maxtaxa. Den troligaste kombinationen är vårdtagare, som 

har pensionsförsäkring, men som även vid ett förhöjt förbehållsbelopp skulle 

betala maxavgift. Uppskattningsvis skulle högst 10 vårdtagare beröras, dvs. 

de skulle få sänkt avgift. Äldreförvaltningen kan inte, med nuvarande 

information, utreda frågeställningen mer exakt. Äldreförvaltningen skulle 

behöva ta in självdeklarationerna för dem, som idag valt att inte skicka in 

dessa. Vårdtagaren kan välja att betala den högsta avgiften.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tills vidare inte 

förslå att personer med privat pensionsförsäkring får ett högre 

förbehållsbelopp.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Bo Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tills vidare inte föreslå att personer med 

privat pensionsförsäkring får ett högre förbehållsbelopp. 

________________ 

Exp: Äldrenämnden 
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§ 304 Dnr 2015-000434 730 

Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Idag har Ronneby kommun tre taxenivåer för hemtjänstavgift, fyra om 

timtaxan räknas med. Kritiken är delvis att systemet är, i viss mening, 

orättvist. Det förekommer att vårdtagare i nivå 1 har hjälp avsevärt fler 

timmar än en vårdtagare i nivå 2, men trots det har vårdtagaren i nivå 2 en 

högre avgift. 

Äldreförvaltningen föreslår att nivåindelningen för hemtjänstavgiften 

avskaffas och att timtaxa inrättas. 

Timtaxan ska vara 0,5 % av prisbasbeloppet, vilket är ca 222 kronor/ timme. 

Taxan ska vara högst 80 % av avgiftsutrymmet. 

Maxtavgiften är under 2015 1780 kronor/ månad vilket är 4 procent av 

prisbasbeloppet. Detta finns reglerat i Socialtjänstlagen, 8 kapitlet 5§. 

Förslag finns om att maxavgiften ska höjas med ca 220 kronor/månad. 

Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt till 44 300 kronor, dvs en sänkning med 

200 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- beslut om nivåindelning tas i samband med presentationen av 

utredningsmodellen Äldres behov i centrum. Tillsvidare gäller nuvarande 

regler 

- För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 kronor/timme 

- Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, enligt 

Socialtjänstlagen 

- Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor 

- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

- I övrigt behålls nuvarande regler 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Anders Lund (M) och Ylva Olsson (SD). 
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Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar att nivåindelningen avskaffas. 

Bo Johansson (S) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- beslut om nivåindelning tas i samband med presentationen av 

utredningsmodellen Äldres behov i centrum. Tillsvidare gäller nuvarande 

regler 

- För insatser är avgiften 0,5 % av prisbasbeloppet, ca 222 kronor/timme 

- Avgift tas ut med 80 % av avgiftsutrymmet upp till maxavgiften, enligt 

Socialtjänstlagen 

- Avgiften för trygghetslarm höjs till 250 kronor 

- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

- I övrigt behålls nuvarande regler 

Reservation 

Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M) reserverar sig till förmån för 

Sune Håkanssons (RP) yrkande.  

________________ 

Exp: Äldrenämnden 
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§ 305 Dnr 2015-000103 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C) 

Yrkanden 

Hillevi Andersson (C) yrkar återkalla sin motion lämnad 2013-09-26 

angående ”bidrag till bredband via fiber för landsbygden”.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet samt 

återkalla Hillevi Anderssons motion lämnad 2013-09-26 angående ”bidrag 

till bredband via fiber för landsbygden”. 

________________ 

Exp: Hillevi Andersson 
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§ 306 Dnr 2015-000102 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 307 Dnr 2014-000555 252 

Begäran om omvandling av projektmedel till driftmedel 

 

Sammanfattning  

I tidigare beslut om att bevilja projektmedel för anläggande av ny 

motocrossbana i kommunen har avsatts 2 048 tkr för detta projekt. Inga av 

dessa medel har tagits i anspråk då inga konkreta kostnader för arbetet 

uppstått. Fr.o.m. 2015-09-01 har på kommunledningsförvaltningen tillsatts 

en resurs vars huvudsakliga uppgift är att intensifiera och förverkliga 

planerna på motocrossbana. För 2015 beräknas löne- och driftkostnader för 

detta arbete uppgå till totalt 300 tkr varför förvaltningen önskar beslut om att 

från den beslutade investeringsbudgeten omvandla denna summa till 

driftbudget enligt fördelningen 235 tkr för lönekostnader och 65 tkr för 

övriga kostnader.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

omvandla 300 tkr från investeringsbudget för motocrossbana till driftbudget 

inom ramen för samma projekt.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar omvandla 300 tkr från investeringsbudget för 

motocrossbana till driftbudget inom ramen för samma projekt. 

________________ 

Exp: Kommunledningsförvaltningen 
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§ 308 Dnr 2015-000082 101 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och 
Christer Leksell, Sverigedemokraterna, angående 
nämndernas sammanträdestider i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup och Christer Leksell (SD) 

föreslår i en motion att presidiet eller minst ordförande från varje nämnd och 

bolag, fortsättningsvis samarbetar för att minimera dagar och tider då möten 

kolliderar med varandra.  

Bedömning 

Redan inför 2015 års sammanträden var det tänkt att ta ett helhetsgrepp av 

det slag som föreslås i motionen. Detta gjordes dock inte. Inför 2016 har 

ordförandena för nämnderna samlats och ett förslag har tagits fram som nu 

ska tas i respektive nämnd. Motsvarande förfarande planeras genomföras 

även kommande år. Förslaget för 2016 innebär dock att två nämnder vid 

flera tillfällen kommer att kollidera. Förslaget bedöms ändå fungera av 

ordförandena och nämndsekretariatet. 

Då motionens förslag är genomfört föreslås motionen vara bifallen.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Leksell (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar att motion ska anses vara besvarad.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 

________________ 

Exp: Nicolas Westrup och Christer Leksell  
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§ 309 Dnr 2015-000287 101 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
genom kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas 
Westrup och Christer Leksell gällande ändring av 
fullmäktiges sammanträdestider 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att kommunfullmäktige ändrar 

sina sammanträdestider från kvällstid till dagtid med start kl 9. 

Man framför att fullmäktigekvällarna blir långa och många av de viktiga 

ärenden som det skall fattas beslut om stressas fram för att ledamöterna ska 

komma hem i någorlunda tid. De flesta ledamöterna har en lång arbetsdag 

bakom sig och ser gärna att debatterna inte blir för långa och kanske därför 

inte ger allt i frågorna/debatterna. Ledamöter samt ersättare bör vara 

kunniga, pålästa och debattvilliga.  

Bedömning 

Ledamöter och ersättare får ersättning i enlighet med Bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda senast antagen KF 2014-12-11 § 

350 och KF 2014-12-22 § 359. Förutsatt att sammanträdena inte blir längre 

för att de läggs dagtid blir det ingen ändring i kostnaderna avseende 

arvodena. Av vad som skrivs i motionen finns det kanske dock anledning att 

tro att sammanträdena dagtid skulle kunna bli längre. Detta har dock inte 

varit en utgångspunkt för beräkning av kostnaderna.  

Utöver arvode kan ersättning utgå för förlorad arbetsinkomst. Denna 

ersättning bygger på vilken inkomstförlust man gör och kan innebära att en 

ledamot som är med på ett två timmar långt möte är tvungen att avstå från 

arbete åtta timmar och då får ersättning för förlorad arbetsinkomst för åtta 

timmar. För att kunna räkna på kostnaden har första utgångspunkten varit 

sammanträdenas längd. Sett två åt tillbaka är det ca 2 möten per år, utöver 1 

dagsammanträde, som är längre än fyra timmar, ca 4 möten per år är 2-4 

timmar och 4 möten är kortare än två timmar. Utöver sammanträdestiden har 

en extra timme lagts på för beräkningen av ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 
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Andra utgångspunkten är vilka som begär ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Personalenheten har tagit fram vilka av fullmäktiges 

ledamöter som sitter i nämnder med möten dagtid och där begär ersättning 

för förlorad arbetsinkomst. Underlaget har sedan justerats avseende 

ledamöterna i kommunfullmäktiges presidium samt de som redan i dagsläget 

begär ersättning för förlorad arbetsinkomst för fullmäktiges sammanträden.  

Utöver kostnaden för förlorad arbetsinkomst tillkommer även avsättning på 

4,5 % för förlorad pensionsförmån, samt för förlorad semesterförmån. Denna 

kostnad är inte medräknad. 

Med dessa utgångspunkter blir det en utökad kostnad för 

kommunfullmäktige om minimum 210 000 kr/år.  

Dagsammanträden för fullmäktige skulle innebära att kommunen inte skulle 

behöva ersätta tjänstemän på plats för deras övertid. Denna övertid tas dock i 

regel ut som ledighet. Dagsammanträde kan dessutom påverka möjliga dagar 

att förlägga andra nämnders sammanträden i större utsträckning än vad det 

gör idag.  

Med ovanstående redovisning överlämnas ärendet utan förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD),  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar att motionen ska anses vara bifallen.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

________________ 

Exp: Nicolas Westrup 

Christer Leksell 
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§ 310 Dnr 2015-000496 101 

Uppräkning av ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 2016 

 

Sammanfattning  

Gällande bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda antogs 

KF § 332/2010. Inför år 2016 föreslås att ersättningsnivåerna, i likhet med 

tidigare år, revideras med det genomsnittliga utfallet året innan. Det 

genomsnittliga utfallet enligt 2015 års lönerevision blev 2,95 % 

Bedömning 

För att minska antalet ärenden skulle kommunfullmäktige kunna formulera 

ett beslut om att de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda för det 

nästkommande året i fortsättningen ska räknas upp årligen med det 

innevarande årets genomsnittliga utfall för lönerevision 

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- Kommunfullmäktige fastställer att arvodena till förtroendevalda för 2016, 

ska räknas upp med 2,95 % utifrån de nivåer som gäller för 2015. 

Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt konto för 

lönerevision. 

- Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska förmånerna till 

förtroendevalda i fortsättningen ska beräknas enligt följande; för det 

nästkommande året ska ersättningsnivån räknas upp med det innevarande 

årets genomsnittliga utfall för lönerevisionen. Beslutet gäller tills vidare 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson (M) 

 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar att arvodena för år 2015 ska vara desamma som 

för år 2016.   

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 propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för bifall till Nicolas Westrups (SD) förslag.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga C, 

trettiosex (36) ja-röster, sex (6) nej-röster, fem (5) avstår och två (2) är 

frånvarande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Kommunfullmäktige fastställer att arvodena till förtroendevalda för 2016, 

ska räknas upp med 2,95 % utifrån de nivåer som gäller för 2015. 

Budgetanslag omfördelas i budget och plan från centralt konto för 

lönerevision. 

- Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska förmånerna till 

förtroendevalda i fortsättningen ska beräknas enligt följande; för det 

nästkommande året ska ersättningsnivån räknas upp med det innevarande 

årets genomsnittliga utfall för lönerevisionen. Beslutet gäller tills vidare. 

________________ 

Exp: Ekonomienheten 

Personalenheten 
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§ 311 Dnr 2015-000495 045 

Revidering av Borgenspolicy för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

När något av de helägda kommunala bolagen lånar av externa långivare, går 

kommunen regelmässigt i borgen för åtagandena. Syftet är att reducera 

kommunkoncernens finansiella kostnader; räntor och inteckningskostnader.  

SKL, SABO och Kommuninvest har tagit fram en modell vars syfte är att 

säkerställa att kommunens borgensåtagande inte ska betraktas som otillåtet 

statsstöd. Den kommunala borgen ska inte innebära några 

konkurrensmässiga fördelar för bolagen som snedvrider konkurrensen.  

Det är dock inte helt enkelt att tillämpa modellen, varför tidigare beslut om 

en generell borgensavgift om 0,3% av beloppet fortfarande används. Många 

kommuner, liksom Ronneby, avvaktar att praxis ska utvecklas.  

Bedömning 

Vid fastställande av en nivå på borgensavgiften behöver beaktas att avgiften 

ska skapa konkurrensneutralitet så att bolagen inte får ekonomiska fördelar 

av att kommunen går i borgen. Samtidigt får avgiften inte vara så stor att 

Skatteverket anser att kostnaden inte är skattemässigt avdragsgill i bolagen. 

Balansgången är inte självklar och det ligger mål för prövning som 

förhoppningsvis kan ge vägledning för framtida utformning av modell för att 

beräkna borgensavgift.  

En enkel omvärldsspaning bland Blekinges kommuner visar att Sölvesborg 

har  

0,35 %, Karlshamn 0,3 % och Olofström 0,3 % i generellt påslag. 

Karlskrona, som har internbank, lägger istället på en utlåningsavgift som 

varierar mellan bolagen (0,3-0,54 %). Ett ovägt snitt på utlåningsavgiften är 

0,39 %.  

För att borgenspolicyn ska överensstämma med gällande regelverk föreslås 

att principerna för borgensavgiften beräknande och nivån på avgiften 

fortsättningsvis ska beslutas i samband med kommunfullmäktiges beslut om 

budget. Förslag till ny lydelse anges nedan som understruken text.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 
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Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande formulering i Borgenspolicy för 

Ronneby kommun, § 5 Avgifter, första stycket, ändras till följande lydelse: 

För kommunens helägda företag utgår en marknadsmässig borgensavgift 

beräknad på utnyttjad borgen och på respektive bolags bedömda villkor att 

erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen. Principerna för 

beräkning av borgensavgiften fastställs i kommunfullmäktiges beslut om 

budget för det kommande året. Samma avgifter ska gälla vid direkt utlåning 

till kommunens bolag (undantaget den utlåning som sker genom 

koncernkontot och regleras genom särskilda avtal).  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande formulering i Borgenspolicy för 

Ronneby kommun, § 5 Avgifter, första stycket, ändras till följande lydelse: 

För kommunens helägda företag utgår en marknadsmässig borgensavgift 

beräknad på utnyttjad borgen och på respektive bolags bedömda villkor att 

erhålla krediter i marknaden utan kommunal borgen. Principerna för 

beräkning av borgensavgiften fastställs i kommunfullmäktiges beslut om 

budget för det kommande året. Samma avgifter ska gälla vid direkt utlåning 

till kommunens bolag (undantaget den utlåning som sker genom 

koncernkontot och regleras genom särskilda avtal). 

________________ 

Exp: Ekonomienheten 
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§ 312 Dnr 2015-000527 346 

Förslag till beslut om taxa och investeringsbudget för 
Elnät, VA och renhållningen inom Ronneby Miljö och 
Teknik AB samt investeringsbudget för Ronneby 
Miljöteknik Energi AB. 

 

Sammanfattning  

Förslag till beslut om Taxa och investeringsbudget 2016 för Elnät, VA och 

Renhållningen inom Ronneby Miljö och Teknik AB samt Investeringsbudget 

för Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att 

besluta följande taxor för 2016. 

 Elnät ingen taxehöjning. 

 Vatten och avlopp ingen taxehöjning 

 Renhållningen ingen taxehöjning. 

För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och 

osorterat med 20 %. (Se bilaga 1.) 

Förslag till beslut av investeringsbudget för Ronneby Miljö och Teknik AB 

2016.  

Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att 

besluta enligt föreslagen investeringsbudget.( se bilaga 2). 

Förslag till beslut av investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi AB 

2016.  

Styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB föreslår kommunfullmäktige 

att besluta enligt investeringsbudget. ( se Bilaga 3).  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 besluta följande taxor för 2016: 

d) Elnät ingen taxehöjning. 

e) Vatten och avlopp ingen taxehöjning 

f) Renhållningen ingen taxehöjning. 

För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och 

osorterat med 20 %. (Se bilaga 1.) 
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 besluta enligt föreslagen investeringsbudget (se bilaga 2) 

 besluta enligt investeringsbudget (se bilaga 3)  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 besluta följande taxor för 2016: 

d) Elnät ingen taxehöjning. 

e) Vatten och avlopp ingen taxehöjning 

f) Renhållningen ingen taxehöjning. 

För fraktionerna osorterat och Latrin föreslås en höjning för både latrin och 

osorterat med 20 %. 

 

 besluta enligt föreslagen investeringsbudget  

 besluta enligt investeringsbudget 

________________ 

Exp: Ronneby Miljö och Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 
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§ 313 Dnr 2015-000526 014 

Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till 

bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 

 

Sammanfattning av strategin: 

Ett väl utbyggt fibernät är idag en förutsättning för fortsatt utveckling av 

Ronneby kommun och regionen som helhet. Efterfrågan på 

kommunikations- 

Relaterade tjänster ökar i hög takt och utvecklingen av framtidens välfärds- 

tjänster är ännu i sin linda. l framtiden förväntas stora samhällsekonomiska 

vinster och ökad välfärd genom utökade möjligheter för digital 

kommunikation. l syfte att ange Ronnebys lokala målsättningar och riktlinjer 

för den utbyggnad som krävs, har denna strategi tagits fram. 2015 beräknas 

att ca 25% av befolkningen inom Ronneby kommun har tillgång till 

fiberbaserat bredband om minst l00Mbit/s. 

 

Strategin anger följande målsättningar avseende bredbandstillgången 2020 i 

Ronneby kommun, vilka även delvis ansluter till såväl de nationella som de 

regionala utbyggnadsmålen. År 2020 finns ett sammanhängande öppet och 

robust fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna utgör 

grunden för Ronnebys digitala kommunikationsbehov. År 2020 har minst 90 

% av Ronnebys hushåll och företag tillgång till bredband om minst 

l00Mbit/s. År 2020 har alla Ronnebys offentliga verksamheter och skolor 

tillgång till bredband om minst l00Mbit/s. Strategin innehåller ett antal 

rekommendationer samt en handlingsplan för genomförande och uppföljning 

av prioriterade åtgärder i syfte att nå uppsatta mål. 

 

Kommunal utbyggnad är den strategiskt mest fördelaktiga lösningen på läng 

sikt. För att kunna finansiera utbyggnad även på landsbygden och i de 

mindre lönsamma områdena krävs en större marknadsandel som ger intäkter 

från de lönsamma tätortsnära områdena och flerbostadshusen. Utbyggnaden 
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väntas följa de principer som upprättats av Post och telestyrelsen, Sveriges 

kommuner och landsting samt Konkurrensverket. 

 

Sammanställningen visar dock att även med kommunalt driven utbyggnad 

saknas resurser för att nå upp till utbyggnadsmålen. Avslutningsvis bedöms 

det kvarvarande investeringsbehovet. 

 

Förslaget till strategiplan har varit uppe i Miljötekniks styrelse som beslutat 

godkänna den. Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår 

kommunfullmäktige att besluta godkänna föreslagen bredbandsstrategi. 

 

Samt att: 

Ge Miljöteknik i uppdrag att bilda en koncerngemensam arbetsgrupp för 

bredbandsfrågor. 

Ge Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till 

och med år 2020. 

Ge Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov. 

Vid varje års bokslut begära erforderligt villkorat aktieägartillskott från 

ägaren för att täcka verksamhetens eventuella underskott. 

Återbetalning av villkorade aktieägartillskott skall ske när verksamheten 

bredbands eget kapital och obeskattade reserver är återställt.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- besluta godkänna föreslagen bredbandsstrategi 

- ge Miljöteknik i uppdrag att bilda en koncerngemensam arbetsgrupp för 

bredbandsfrågor 

- Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till 

och med år 2020 
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- Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov 

Kommunstyrelsen beslutar också att skrivelse från Miljö och teknik anses 

besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Mats Paulsson (C), Erik Ohlson (V), Sune Håkansson och 

Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Mats Paulsson (C) yrkar att ordet ”även” stryks från sidan 1, i nästsista 

stycket. 

Erik Ohlson (V) yrkar att den tredje och den fjärde att-satsen ska inledas 

med ”ge”, samt tilläggsyrkande på den tredje att-satsen med; ”att uppmana 

styrelsen att informera ägaren om beräknade resultatpåverkan innan 

utbyggnaden av de ej kommersiella delarna för ställningstagande. 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sune Håkansson (RP) yrkar återremittera ärendet.  

Propositionsordning 

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

(RP) yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma.  

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Mats Paulssons 

(C) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till Mats Paulssons (C) förslag. 

Nej-röst för avslag till Mats Paulssons (C) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga D, trettio 

(30) ja-röster, sexton (16) nej-röster och tre (3) är frånvarande.  

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(57) 
2015-11-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Erik Ohlsons (V) 

yrkande om att tredje och fjärde att-satsen ska inledas med ”ge” och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Erik Ohlsons (V) 

tilläggsyrkande i den tredje att-satsen mot kommunstyrelsens reviderade 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

reviderade förslag. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja- röst för bifall till kommunstyrelsens reviderade förslag. 

Nej-röst för bifall till Erik Ohlsons (V) förslag. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga F, 

tjugosex (26) ja-röster, nitton (19) nej-röster, en (1) avstår och tre (3) är 

frånvarande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- besluta godkänna föreslagen bredbandsstrategi 

- ge Miljöteknik i uppdrag att bilda en koncerngemensam arbetsgrupp för 

bredbandsfrågor 

- ge Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till 

och med år 2020 

- ge Ronneby Miljö och Teknik AB i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov 

________________ 

Exp: Ronneby Miljö och Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 
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§ 314 Dnr 2014-000409 264 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 

 

Sammanfattning  

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

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

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

den ibland låst eventuella etableringar. Under de senaste åren har 

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

och olika områden har diskuterats.  

Bedömning 

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

Dessutom önskar Thorén avverkningsrätt på ett litet område på Svenstorp 

2:2, som service till oss lovar han att nyplantera också. Marken byts i 

befintligt skick och mellanskillnaden i pengar som betalas till kommunen 

blir 1 752 500 kronor 

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att inte genomföra 

affären.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inte ta upp ärendet för beslut. 

________________ 
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§ 315 Dnr 2015-000471 014 

Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-
2019 

Sammanfattning  

Region Blekinge har sänt Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-

2019 på remiss. Detta är det andra trafikförsörjningsprogrammet sedan en ny 

lag om kollektivtrafik trädde ikraft 2012- 01-01. Sedan samma datum utgör 

Region Blekinge s.k. kollektivtrafikmyndighet. Den regionala 

kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fatta beslut om regionala 

trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt. 

Trafikförsörjningsprogrammet är det styrdokument som anger mål och 

riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och båttrafik ska utvecklas. Remisstiden 

för programmet sträcker sig till 2015-12-15.  

Bedömning 

I Trafikförsörjningsprogrammet ska redovisas behovet av regional 

kollektivtrafik. Med regional kollektivtrafik avses enligt kollektivtrafiklagen 

all kollektivtrafik inom länet samt arbetsresor och annat dagligt resande över 

länsgräns. Programmet ska vara ett underlag för annan samhällsplanering 

och vid planering av infrastruktur på lokal, regional och nationell nivå. Alla 

former av kollektivtrafik inom länet och länsövergripande regional 

kollektivtrafik ska redovisas i planen, dvs både trafik som myndigheten ska 

ombesörja på grundval av allmän trafikplikt och trafik som bedöms kunna 

bedrivas på rent kommersiella grunder. 

Trafikförsörjningsprogrammet för Blekinge grundar sig på flera strategiska 

dokument med Blekingsstrategin i centrum. Vid framtagandet av 

programmet har samråd hållits med kommuner, organisationer, grannlän, 

näringsliv och trafikföretag. Viktiga processer som Sverigeförhandlingen 

(höghastighetsbanan) och Åtgärdsvalsstudie för Blekinge Kustbana har 

pågått parallellt och ger grunden till en vision för Blekinge och 

kollektivtrafiken 2050. Dessa båda processer har dock ännu inte landat i ett 

resultat varför det är viktigt att det är just en vision som delvis ligger till 

grund för bl a föreslagna ekonomiska satsningar på kollektivtrafiken. 

Ronneby kommuns kostnader framöver beräknas enligt programmet till en 

årlig genomsnittlig ökning på 250 tkr för åren 2017-2030.  

Till det kommer kommunens andel, 3,234 mnkr, för kostnaderna för två 

tågavgångar per timme Karlshamn-Karlskrona från 2022. Kostnaden för 

utbyggnad av Öresundstågstrafiken med timmestrafik på helgerna från 2017, 
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totalt 3 mnkr (ej fördelad mellan kommunerna i programmet) tillkommer 

också.  

I trafikförsörjningsprogrammet redovisas en behovsanalys. Den är grunden 

för och motivet bakom de mål som sedan sätts upp inom områdena Utbud 

och resande, Miljöpåverkan, Tillgänglighet, Nöjdhet, Infrastruktur och 

samhällsplanering samt Ekonomi och taxor. 

 

Ronneby kommun ställer sig i huvudsak positiv till de mål som redovisas. 

Kommunen lämnar dock följande kommentarer: 

 

Fördubblingsmålet som tidigare har fastställts har lett till en satsning på 

starka stråk. Större tätorter med starka pendlingsströmmar ger större 

möjligheter att få fler att börja åka kollektivt. Motiven för att trafikera med 

kollektivtrafik kan dock vara andra eller fler än enbart målet att fler ska åka 

kollektivt. Det gör att Ronneby kommun betonar vikten av att t ex även 

mindre tätorter och landsbygden finns med när utvecklingen av 

kollektivtrafiken diskuteras. Den framtida dragningen av 

busslinjen/busslinjerna mellan Ronneby och Växjö är ett exempel, liksom 

formerna för hur kollektivtrafiken på landsbygden kan utformas. 

I avsnitt 5.2.2 om pendlingsmöjligheter redovisas att i Ronneby har bara 59 

% av befolkningen möjlighet att åka kollektivt oftare än var 30 minut. Detta 

är en låg siffra om man jämför med i stort sett jämstora Karlshamn. Ronneby 

kommun saknar analys och slutsatser med anledning av de siffror som 

redovisas.  

Idag finns ingen busstrafik mellan Ronneby och Ronneby flygplats. Under 

avsnitt 5.4 Kommersiell trafik står att diskussioner förs om att hitta en 

behovsstyrd flygplatsförbindelse för denna sträcka i Blekingetrafikens regi. 

Flygbusstrafiken Karlskrona -Ronneby flygplats lyder idag inte under allmän 

trafikplikt. Av programmet framgår dock att denna trafik är vital för 

Blekinges utveckling varför trafikens kvalitet och utveckling följs för att vid 

behov kunna återföras till styrning via avtal. Ronneby kommun anser att 

trafikeringen av flygplatsen från Ronneby också har en vital betydelse varför 

kommunen menar att då det hittills inte gått att få en lösning via kommersiell 

trafik bör det läggas allmän trafikplikt på någon form av 

buss/minibusslösning, kanske behovsstyrd, på sträckan Ronneby tätort – 

Ronneby Flygplats. 

Ambitionen i programmet är at minska utbudet mellan vardagar och den 

trafik som finns under helgerna. Genom att förbättra utbudet under helgerna 

kan redan införskaffade bussar utnyttjas effektivare. Ronneby kommun anser 

att för att öka utnyttjandet av befintliga bussar bör Blekingetrafiken även 
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överväga möjligheterna att, gällande främst landsbygdstrafiken, låta 

passagerare åka med på ”returresorna”. Detta kan t ex gynna barn och 

ungdomars möjlighet att ta sig eftermiddags/kvälls-aktiviteter i tätorten 

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tjänsteskrivelsen 

kompletteras med följande: 

- Ska den öppna närtrafiken vara kollektivtrafiken på landsbygden så måste 

den utvecklas betydligt. Bland annat måste tiderna bli än mer flexibla liksom 

beställningssystem och betalningssätt. Det måste också gå att resa över 

länsgränserna för de som bor i dessa områden. Vi efterlyser dessutom ett 

ungdomsperspektiv på kollektivtrafiken. Kanske är det dags för ett regionalt 

projekt i länet med byabussar eller liknande (i anslutning till det sjätte 

stycket i tjänsteskrivelsen) 

- Ronneby kommun vill framhålla vikten av framtida tågstopp i 

Kallinge/Bredåkra i koppling till Ronneby Flygplats (i anslutning till det 

åttonde stycket i tjänsteskrivelsen) 

- I programmet saknas för Ronneby kommun skärgårdstrafik sommartid 

såväl som sommartrafik med tillexempel ´badbussar´ (som sista stycke i 

tjänsteskrivelsen) 

 

- Att vikten av fortsatt utveckling av väg 27 (mot Växjö) förtydligas i stycket 

under tabellen på sida 33 i underlaget 

 

- Att i samband med utvidgningen av Pågatågtrafiken i Blekinge också 

öppna en hållplats i Johannihus 

 

- Att det också öppnas en hållplats vid Ronneby flygplats i samband med 

Pågatågtrafikens utvidgning i Blekinge 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tjänsteskrivelsen kompletteras med 

följande: 

- Ska den öppna närtrafiken vara kollektivtrafiken på landsbygden så måste 

den utvecklas betydligt. Bland annat måste tiderna bli än mer flexibla liksom 

beställningssystem och betalningssätt. Det måste också gå att resa över 

länsgränserna för de som bor i dessa områden. Vi efterlyser dessutom ett 

ungdomsperspektiv på kollektivtrafiken. Kanske är det dags för ett regionalt 
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projekt i länet med byabussar eller liknande (i anslutning till det sjätte 

stycket i tjänsteskrivelsen) 

- Ronneby kommun vill framhålla vikten av framtida tågstopp i 

Kallinge/Bredåkra i koppling till Ronneby Flygplats (i anslutning till det 

åttonde stycket i tjänsteskrivelsen) 

- I programmet saknas för Ronneby kommun skärgårdstrafik sommartid 

såväl som sommartrafik med tillexempel ´badbussar´ (som sista stycke i 

tjänsteskrivelsen) 

- Att vikten av fortsatt utveckling av väg 27 (mot Växjö) förtydligas i stycket 

under tabellen på sida 33 i underlaget 

- Att i samband med utvidgningen av Pågatågtrafiken i Blekinge också 

öppna en hållplats i Johannishus 

- Att det också öppnas en hållplats vid Ronneby flygplats i samband med 

Pågatågtrafikens utvidgning i Blekinge 

________________ 

Exp: Region Blekinge 
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§ 316 Dnr 2015-000213 732 

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

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

tre att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-03 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 317 Dnr 2015-000601 101 

Motion angående förbud mot IS symboler från 
kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) 

Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) har lämnat in följande 

motion angående förbud mot IS symboler. 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna anser att all form av våldsbejakande extremism är 

förkastlig och att det i Ronneby kommun bör upprättas en plan för att 

motverka och försvåra alla kända våldsbejakande organisationer. Som första 

steg bör kommunen ställa sig bakom ett beslut om att förbjuda alla former av 

IS-symboler då IS är en organisation som under en religiös förespegling 

bedriver regelrätt terroristverksamhet som skulle kunna bedömas som rent 

folkmord. Att kunna ge våra medborgare trygghet är för oss en självklarhet 

och vi anser att om man inte gör något, så är det samma sak som att ge fritt 

spelrum att propagera för sådant vi i vanliga fall hade rapporterat direkt, så 

som tex nazism. 

 

Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att: 

- Kommunfullmäktige ställer sig positiv till införandet av nolltolerans mot 

IS-symboler, samröre med -och rekryteringsförsök till denna våldsbejakande 

organisation i Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Leksell (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

vidare hantering.  

________________ 

Exp: Christer Leksell  
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§ 318 Dnr 2015-000585 101 

Motion från Sverigedemokraterna angående åtgärder 
som Ronneby kommun vidtar för att skydda 
kommuninvånarna mot såväl islamisk radikalisering 
med därpå följande terrorhot och andra våldsbejakande 
organisationer 

Sverigedemokraterna har lämnat in följande motion angående åtgärder som 

Ronneby kommun vidtar för att skydda kommuninvånarna mot såväl 

islamisk radikalisering med därpå följande terrorhot och andra 

våldbejakande organisationer. 

Sammanfattning  

Med tanke på de katastrofala terrorattentat mot yttrandefrihet och 

demokratin som nyligen skett i Paris så uppstår frågan om vilka planer och 

vilken beredskap Ronneby kommun har i händelse att liknande saker skulle 

ske här? I Stockholm sprängde sig en islamist till döds i julhandeln 2010 och 

det har uppenbarligen förekommit så kallade jihadresor från närliggande 

områden. Karlskrona har en islamist som sitter/satt häktad för terrorhot i 

Storbritannien. När dessa individer återvänder så är de sannolikt skadade 

såväl som psykiskt som fysiskt. "De personer som reser blir ett potentiellt 

hot mot Sverige om de återvänder då, kan de ha fått både en utökad förmåga 

och en avsikt att begå attentat här hemma ”säger Säpos informationschef 

Sirpa Franzén. Hur kan vi försäkra oss mot att kommuninvånarna är 

skyddade mot eventuella terroristangrepp här hemma? Vilka möjligheter har 

Ronneby kommun att kontrollera att de nyanlända 'inte är eller har varit 

islamistkrigare? 

 

Vi anser att kommunen i så stor omfattning det är möjligt samarbetar med 

polis, och att information om eventuella personer som radikaliserats eller 

misstänks vara på väg att radikaliseras ges till de som kan komma i kontakt 

med dessa. Kommunens personal kan komma i kontakt med dessa 

människor genom t.ex. socialnämnden, kultur och fritidsnämnden och 

utbildningsnämnden. Viktig och känslig information kan komma att delges 

och då är frågan vad gör våra anställda med denna information? Vad gör vi 

som kommun med den? l media framkommer det att Sverige harflest 

jihadister i Norden och at ca 300 personer kan vara på jihadresa, men vi har 

få insatser mot denna extremism. Terrorforskaren Magnus Ranstorp säger " 

Vi behöver riktade team med poliser, socialarbetare, psykologer som kan 

jobba med det här" l Norge har man kommit långt och sedan juni 2014 finns 

en handlingsplan mot radikalisering och våldsam extremism. 
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Sverigedemokraterna i Ronneby yrkar på att: 

- Kommunstyrelsens ordförande ger lämplig nämnd att inför 

kommunstyrelsen redovisa vilka preventiva åtgärder som vidtas eller 

planeras för att förhindra att kommuninvånare rekryteras till IS, Boko 

Haram, AL Qaida, Hizbollah, Hamas eller andra våldsbejakande 

organisationer. 

- Ronneby kommun klart och tydligt tar ställning mot ovan nämnda 

våldsbejakande organisationer. 

- Kommunstyrelsen ger lämplig nämnd i uppdrag att upprätta en 

handlingsplan som stöd i det förebyggande arbetet mot radikalisering och 

våldsam extremism.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

vidare hantering.  

________________ 

Exp: Sverigedemokraterna 
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§ 319 Dnr 2015-000039 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att 

inga motioner har lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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‚ KOMMUN Datum 2015-11-17 
RONNEBY “Gaz/è 

Kungörelse från Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 26 november 2015, OBS! Dagsammanträde kl 09.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, 
Ronneby 
för behandling av följande ärenden: 

1. Val av justerare 

2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den 
som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 
10 minuter före sammanträdets start 

3. Anmälan av medborgarförslag från Mats Sturesson angående om att öppna upp 
Forsvägen i Kallinge vid Djupaforsklyftan 

4. Anmälan av medborgarförslag från Karin Ivarsson angående ny gång- och cykelväg på 
Heabyvägen 
Medborgarförslag 

Allmänpolitiskt debatt ärende 7 och 8 

Budget 2016-2017 plan 2018-2019 
Skattesats år 20 l 6 

.\°9°.\‘.°‘.V‘ 

Besvarande av interpellation ställd till fritids- och kulturnämndens ordförande Lena 
Marhle från kommunfullmäktigeledamot'Willy Persson (KD) angående Turistbyråns 
placering 

10. Anmälan av interpellation från gruppledare Nicolas Westrup (SD) till miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Knut Svenssen (C), "Vern bryr sig om de boende vid 
vindkraftverket i Kullaryd?" 

1 l . Interpellationer 

12. Frågor 

13. Ny styrmodell inför 2017 
14. Försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, annex och lada till Fridhems gård 
15. Förslag till ny central vaktmästarorganisation 
16. Återremiss privata pensionsförsäkringar, äldreomsorgen 

17. Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen 
18. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner 

19. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag 

20. Begäran om omvandling av projektmedel till driftmedel 

Ronneby kommun 
Postadress SE-372 80 Ronneby Telefon 0457-61 80 00 
Besöksadress BesoksAdress Telefax 0457-61 86 33 
Webbplats vvww.ronneby.se] E-post E-post till enheten eller person



21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 

30. 

’ 

‚ 

i
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Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamötema Nicolas Westrup och ¿í? 
Christer Leksell, Sverigedemokraterna, angående nämndernas sammanträdestideri 
Ronneby kommun 
Besvarande av motion från Sverigedemokraterna genom kommunfullmäktigeledamötema 
Nicolas Westrup och Christer Leksell gällande ändring av fullmäktiges 
Sammanträdestider 

Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2016 
Revidering av Borgenspolicy för Ronneby kommun 

Förslag till beslut om taxa och investeringsbudget för Elnät, VA och renhållningen inom 
Ronneby Miljö och Teknik AB samt investeringsbudget för Ronneby Miljöteknik Energi 
AB 
Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun 
Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 
Remiss - Trafikförsörjningspro gram för Blekinge 2016-2019 
Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 {j och rapportering enligt 16 
kap. 6 f § socialtjänstlagen, äldrenämnden 
Anmälan av motioner 

Kommunledningsförvaltningen 

20 1 5 - 1 1 - 1 7 
Nils Ingmar Thorell / Joakim Karlsson 
Ordförande Sekreterare



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omrëstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2015 klockan 15:53:13. 

7. Budget 2016-2017 plan 2018-2019 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Fränv 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla Margareta Yngveson X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Tina Lindqvist (S) Alla Nils Nilsson X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla Therese Lagerkvist X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 26 21 0 2 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 1 av 1 
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Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2015 klockan 17:03:27. 
Omröstningslista nr. 2 

14. Försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, annex och lada till Fridhems gård 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Fërberg (M) Alla X 
Christoffer Stenstrôm (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla Margareta Yngveson X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Österhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Tina Lindqvist (S) Alla Nils Nilsson X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 26 18 1 4 

Justeringsmännens signatur:



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2015 klockan 18:02:36. 
Omrôstningslista nr. 3 

23. Uppräkning av ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2016 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Fërberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils lngmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla Margareta Yngveson X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
lngrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Tina Lindqvist (S) Alla Nils Nilsson X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 36 6 5 2

W 
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Justeringsmännens ignatur: 
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Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2015 klockan 18:26:00. 
Omröstningslista nr. 4 

26. Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 

Justeringsmännens signatur: 

eeeeee ....... iiiiiiiii .i 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Notfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla Margareta Yngveson X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Tina Lindqvist (S) Alla Nils Nilsson X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 30 16 0 3 

Sida 1 av 1



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2015 klockan 18:29:32. 
Omröstningslista nr. 5 

26. Förslag till bredbandsstrategi för Ronneby kommun. 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Fránv 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla _ ‚L 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla Margareta Yngveson X 
Mikael Karlsson (S) Alla Thomas Svensson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Tina Lindqvist (S) Alla Nils Nilsson X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Liz Stridh (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 26 19 1 3 

iiiiiiiii ....................... .att ....... nl\ 

Justeringsmännens Signatur: 

Sida 1 av1
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Vision för Ronneby 

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.  

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

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

 

Strategiska målområden 2016-2019 

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med 
tertialuppföljningar och årsbokslut. Indikatorerna redovisas enligt den tidpunkt som anges nedan för 
respektive indikator. 

Fler jobb 
Ronneby kommun ska bidra till ett positivt näringslivsklimat och vara ett attraktivt område där företag 
vill etablera sig och utvecklas. Kommunen ska verka för att det skapas fler arbetstillfällen både i stad 
och på landsbygd. Nya etableringar inom arbetsområden och branscher som inte är starka i regionen 
ska undersökas. Andelen självförsörjande bland utsatta grupper, framför allt ungdomar, ska öka. 
Ronneby kommun ska marknadsföras som turistmål för att visa upp kommunen och öka antalet 
besökare. Kommunens varumärke ska stärkas. 

Indikator Utfall 2014  Målvärde 2016 Uppföljning 

T1/T2/år 
Nöjd kundindex, Insikt 
Företagsklimat – totalt (Insikt) 

64 68 År 

Andel självförsörjande hushåll sex månader efter att 
biståndsperioden inletts (egen mätning) 

69 % 75 % T1/T2/År 

Andel personer med ett långvarigt behov av 
försörjningsstöd och behov av arbetsinriktade 
insatser som deltar i sysselsättning efter var och ens 
förutsättningar (egen mätning) 

 85 % T1/T2/År 

Andel som får plats i förskola inom två månader från 
anmälan (egen mätning) 

85 % 92 % År 

 

Uppdrag 2016 

 Arbetet med att få fler företag att etablera sig i kommunen ska prioriteras under 2016. 
(Ansvarig KS/Näringslivsenheten, rapportering Q4-2016) 

 Implementera en samordnad strategi och organisation för marknadsföring/kommunikation och 
information. Det innebär att IT verksamheten ska organiseras för sig. (Ansvarig 
KS/Kommundirektören, rapportering under Q1-2016) 
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 Implementera ett labb för 3D-produktion. (Ansvarig KS/CEFUR, rapportering under Q2-
2016) 

 Ta fram en tidplan och kostnadsförslag för att utveckla rastplatsen Viggen till en portal för 
besökare till kommunen. (Ansvarig KS/Tekniska förvaltningen, rapportering under Q1-2016) 

 Presentera idéskiss för ett utvecklat Östra Piren, Ekenäs camping och Rönninge (gamla 
Ridskolan) för att eftersöka intressenter att medverka till ett förverkligande. (Ansvarig 
KS/Näringslivsenheten, rapportering under Q1-2016) 

 Presentera plan för utvecklad båttrafik i ån. (Ansvarig KS/Näringslivsenheten, rapportering 
under Q1-2016)  

 Utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron i hamnen för att möjliggöra mer båttrafik i 
ån. (Ansvarig KS/Tekniska förvaltningen, rapportering under Q3-2016) 

 Ta fram ny handlingsplan för det landsbygdspolitiska programmet. (Ansvarig 
KS/Kommunledningsförvaltningen, rapportering under Q1-2016) 

 Överföra Viggen området från kommunen till ABRI. (Ansvarig KS/Tekniska förvaltningen, 
rapportering under 2016) 

 

Attraktivt boende 
Ronneby kommun ska upplevas som en attraktiv kommun att bo och leva i. För att motverka 
urbanisering är det viktigt att skapa en attraktiv region genom att förbättra regional och internationell 
samverkan. Kommunen ska som en del i att öka befolkningen utveckla och planera för attraktiva 
boenden inom hela kommunen. Även de mindre tätorterna ska ha en god samhällsservice. Vid 
nybyggnationer ska byggnationerna präglas av ett långsiktigt hållbart miljötänkande. Ökad integration 
mellan olika grupper i samhället ska eftersträvas när det gäller boendeplatser, skolor med mera. 
Medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunen ska öka och det ska vara enkelt för medborgare 
och företag att få kontakt med kommunen. IT är av högsta prioritet för kommunen. E-samhället ska 
utvecklas och vi ska noggrant följa utvecklingen av nya tjänster inom teknikområdet. Hela kommunen 
ska ha tillgång till bredband och mobiltäckning. 

 

Indikator Utfall 2014 Målvärde 2016 Uppföljning 

T1/T2/år 
Service och tillgänglighet gällande e-post och 
telefoni (Sammanvägt värde från KKIK mått 1-3) 

69 
(riket 73) 

75 År 

Andel bygglovsärenden som tas på delegation där 
handläggningstiden inte överstiger 60 kalenderdagar, 
räknat från det att den fullständiga ansökningen 
inkom till beslut – exkluderat de ärenden där 
förlängningsbehov meddelats (egen mätning) 

78 % 92 % T1/T2/ 
År 

Antal timmar per vecka som h-bibliotek, simhall och 
återvinningsstation har öppet utöver 08-17 vardagar 
(KKIK) 

42  
(riket 48) 

45 År 

Kommunens webbinformation (KKIK) 81  
(riket 78) 

83 År 

Nöjd regionindex (Medborgarundersökningen) 52 
(riket 61) 

55 År 

Nöjd medborgarindex Bemötande, tillgänglighet 
(Medborgarundersökningen) 

53  
(riket 55) 

55 År 

Nöjd inflytandeindex -
helheten.(Medborgarundersökningen) 

37  
(riket 41) 

40 År 
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Uppdrag 2016 

 Förslag till ny översiktsplan klar för samråd. (Ansvarig MBN/Miljö- och 
byggnadsförvaltningen, rapportering Q4-2016) 

 Marknadsföring av Ronneby kommun som boendekommun till potentiella nya invånare och 
byggentreprenörer. (Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen, rapportering Q2-2016) 

 Ta fram planering för nyinköpt område mellan Ronneby och Kallinge. (Ansvarig MBN/Miljö- 
och Byggnadsförvaltningen, rapportering under Q3-2016) 

 Rapportering av status på byggnation av fibernät i kommunen enligt uppgjord 
bredbandsstrategi och affärsplan.  (Ansvarig Miljöteknik, rapportering i samband med 
tertialuppföljningar) 

 Statusrapportering av den förändrade kostorganisationen inkluderat konceptutveckling, 
byggnationer m.m.  (Ansvarig KS/Tekniska förvaltningen, rapportering i samband med 
tertialuppföljningar) 

 

En bra skola 
Kommunens förskolor och skolor ska inbjuda till en trygg, stimulerande och utvecklande studiemiljö. 
Att eleverna kan uppnå målen i skolan är av central betydelse. Tidiga insatser för att barnen ska nå 
målen ska göras redan i förskola och i grundskolans tidiga åldrar. Lärarna ska ges möjligheter att vara 
pedagoger och att vidareutvecklas i sin viktiga roll. Valfrihet är viktig och vi bejakar rätten att 
familjerna får välja förskola och skola. Det är viktigt att barn och unga får och behåller lusten och 
motivationen att lära, vilket medför att tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker 
självförtroendet. Kunskapskällan ska etableras som ett regionalt lärcentrum. Utbildningsmöjligheterna 
i kommunen ska utvecklas utefter hur arbetsmarknaden förändras. 

Indikator Utfall 2014  Målvärde 2016 Uppföljning 

T1/T2/år 
Andelen elever som känner sig kränkta i skolan i åk 
3,6 resp 9 (egen mätning) 

Åk 3:  
5,7 % 
Åk 6:  
7,7 % 
Åk 9: 

26,4 % 

Åk 3:  
0 % 

Åk 6: 
0 % 

Åk 9:  
0 % 

År 

Andelen elever som har behörighet till 
gymnasieskolans program (nationell undersökning 
(Siris)) 

EHS:79 % 
ES:80 % 
NT:80 % 

Yrkespr:80 % 

EHS:100 % 
ES:100 % 
NT:100 % 

Yrkespr:100 % 

År 

Andelen elever som fullföljer gymnasiestudierna med 
slutbetyg inom 4 år (egen mätning) 

96 % 100 % År 

 

Uppdrag 2016 

 Driftsättning av nya Listerbyskolan. (Ansvarig KS/Tekniska förvaltningen och 
UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering Q3-2016) 

 Presentera förslag till framtida organisation av skolorna F-9 i Ronneby centralort. (Ansvarig 
UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering Q3-2016) 
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En bra omsorg 
Servicetagare inom äldre- och funktionshinderområdet ska känna trygghet och kontinuitet. Fokus ska 
vara på servicetagarnas behov och deras anhöriga. Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av 
omsorgens verksamheter. Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen för en ökad möjlighet till 
samvaro och ge trygghet för äldre. Via daglig verksamhet och träffpunkter ska en meningsfull daglig 
sysselsättning erbjudas. Kommunen ska ge äldre en meningsfull daglig sysselsättning. Den tekniska 
utvecklingen ska noga följas för att möta ett ökande behov av kommunal service. 

 

Indikator Utfall 2014  Målvärde 2016 Uppföljning 

T1/T2/år 
Andel brukare på särskilt boende som är ganska/ 
mycket nöjda med sitt särskilda boende.  
(Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 

86 %  
(riket 84 %) 

88 % År 

Andel brukare inom hemtjänst som är ganska/ 
mycket nöjda med sin hemtjänst. (Socialstyrelsens 
nationella brukarundersökning  

93 % 
(riket 91 %) 

95 % År 

Kvalitén  
inom LSS grupp- och serviceboende. Kvalitets-
aspekter i KKIK   

En kvalitets-
aspekt har 
mindre än  
76 % 

Minst 76 % på 
varje kvalitets-
aspekt  

År 

 

Uppdrag 2016 

 Införa Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. (Ansvarig ÄN/Äldreförvaltningen, 
rapportering Q4-2016) 

 Planera för nya vård- och omsorgsplatser i Bräkne-Hoby samt i Norra delarna i Ronneby. 
(Ansvarig ÄN/Äldreförvaltningen, rapportering Q1-2016) 

 Planera för fler platser för trygghetsboenden. (Ansvarig KS/Miljö- och 
Byggnadsförvaltningen, rapportering Q2-2016) 

 

En bra socialtjänst 
Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen. Det sociala arbetet ska 
bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med andra myndigheter och 
organisationer. För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att 
kommunens insatser bidrar till att stärka den enskilde när så behövs och ge den rätt insats. För att bryta 
ett utanförskap och skapa möjlighet till delaktighet i samhället är det viktigt att se till att alla som har 
försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds. 

Indikator Utfall 2014  Målvärde 2016 Uppföljning 

T1/T2/år 
Andel ung-domar som inte kommit tillbaka inom ett 
år efter avslutad insats/ utredning.  (KKIK) 

62 %  
(riket 78 %) 

70 % År 

Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid 
nybesök.  (KKIK) 

19 
(riket 16) 

16 År 
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Uppdrag 2016 

 Redovisa när utökning av antal fältsekreterare kommer att utökas med 1,0 resurs enligt den av 
kommunfullmäktige (i tidigare budget) beslutade utökningen av budgetramen. (Ansvarig 
SN/Socialförvaltningen, rapportering Q1-2016) 

 

En bra miljö 
Ronneby ska arbeta för en hållbar utveckling och kännetecknas av sitt arbete med Cradle to Cradle 
(c2c). Miljö- och energiarbetet ska bedrivas utifrån kommunens lokala miljömål. Kommunen ska bli 
en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ klimatpåverkan. 
Miljövänliga drivmedel såsom bl. a biogas och el ska användas i kommunens fordonspark. 
Kommunen ska värna om kulturlandskapet och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla 
landskapet öppet och tillgängligt. Ronneby ska arbeta för att förebygga och lindra oönskade händelser 
kopplade till extrema väder. 

 

Indikator Utfall 2014  Målvärde 2016 Uppföljning 

T1/T2/år 
Enligt separata, i KF antagna, miljömål för Ronneby 
kommun 

  År (I samband 
med bokslut) 

 

Uppdrag 2016 

 Öka antalet elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten. (Ansvarig 
KS/Kommunledningsförvaltningen och ÄN/Äldreförvaltningen, rapportering Q4-2016) 

 Etablera en fordonstankstation med biogas. (Ansvarig KS/Näringslivsenheten, rapportering 
Q4-2016) 

 Presentera en hållbar utvecklingsplan för CEFURs verksamhet. (Ansvarig KS/CEFUR, 
rapportering Q3-2016) 

 Presentera en plan för att implementera en samordnad varudistribution i den kommunala 
verksamheten, vilket inkluderar införande av elektronisk handel. (Ansvarig 
KS/Kommunledningsförvaltningen, rapportering Q3-2016) 

 Presentera en plan på att ta fram nya mål för 2017-2018 till Miljömålsdokumentet. (Ansvarig 
KS/Kommunledningsförvaltningen, rapportering Q2-2016) 

 

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

 

Indikator Utfall 2014  Målvärde 2016 Uppföljning 

T1/T2/år 
Tillgång till kultur och fritid.  
Snitt, NMI idrott, NMI kultur och NRI 
fritid (Medborgar-undersökningen) 

59 
(riket 61) 

 

65 År 
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Uppdrag 2016 

 Presentera en flerårig investeringsplan för Ishallen i Kallinge. (Ansvarig KS/Tekniska 
förvaltningen, rapportering Q2-2016) 

 Presentera förslag på var en ny konstgräsplan ska anläggas i centralorten. (Ansvarig KS och 
FKN/Fritid- och Kulturförvaltningen, rapportering Q2-2016) 

 Presentera ett förslag på museum för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och 
Gribshunden. Förslaget ska inkludera samarbete med Blekinge Museum. (Ansvarig 
FKN/Fritid- och Kulturförvaltningen, rapportering Q3-2016) 

 Presentera en planering för behov av spontanidrottsplatser. (Ansvarig FKN/Fritid- och 
Kulturförvaltningen, rapportering Q3-2016) 

 Presentera förslag på hur Gamla teatern kan utvecklas vidare. (Ansvarig KS/Tekniska 
förvaltningen tillsammans med FKN/Fritid- och Kulturförvaltningen, rapportering Q3-2016) 

 

Ekonomi i balans 
Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande en 
ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig. För verksamheten skall anges 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin skall anges 
de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Fr o m år 2000 gäller det s k balanskravet, innebärande att resultatet måste vara i balans (kostnaderna 
får inte överstiga intäkterna). Skulle ett negativt resultat uppstå skall detta täckas inom tre år genom 
lägst motsvarande överskott. Åtgärdsplan skall under sådana omständigheter upprättas. 

Indikator Utfall 2014  Målvärde 2016 Uppföljning 

T1/T2/år 
Det planeringsmässiga överskottet av skatteintäkter 
och generella statsbidrag (inklusive fastighetsavgift) 
per år. Överskottet kan fördelas på resultat och/eller 
prognosreserv 

0,3% 0,3% ÅR 

Kommunkoncernens åtagande i förhållande till 
Kommuninvests limit för åtagande för Ronneby 
kommunkoncern (baserat på bokslut per 2014-12-31 
var limiten 126 tkr per invånare) 

89% 90% 
 

ÅR 

Investeringsutgifterna får, för aktuell planperiod 
2016-2019, inte överstiga avskrivningarna för 
perioden. 

För året 2014 
uppgick 

investeringar till 
84 mkr och 

avskrivningar 
till 70 mkr 

Periodens 
investeringar  

368 mkr, 
periodens 

avskrivningar  
337 mkr 

ÅR 

 

Uppdrag 2016 

 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att till Kommunfullmäktige i maj-2016 presentera ett 
förslag på en investeringsplan t. o m 2019 som bedöms vara genomförbar 
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Budgetförutsättningar 2016-2019 

I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande 
påverkande faktorer för åren 2016-2019. 

Styrmodell 
Kommunen arbetar med en målstyrningsmodell med utgångspunkt i visionen. Målstyrningsmodellen 
är reviderad inför 2016 för att ha den nya styrmodellen på plats inför arbetet med budget 2017. För att 
se tidigare styrmodell hänvisas till föregående års budgetdokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionen 
Kommunens vision tas fram blocköverskridande av kommunstyrelsen och beslutas av 
kommunfullmäktige. Visionen ska ge en målbild, vart politikerna vill att Ronneby utvecklas till på 
lång sikt.  

Strategiska målområden  

Kommunfullmäktige beslutar om strategiska målområden med tillhörande måltexter, indikatorer och 
målvärden för indikatorerna. Revidering sker vart fjärde år. Målvärden för indikatorerna kan revideras 
vartannat år.  

Målområdena ska bidra till att nå visionen. Kommunfullmäktiges strategiska målområden visar vilka 
områden som anses extra viktiga att arbeta med under de kommande fyra åren.   

Till varje målområde finns en måltext men inga specifika mål. Måltexten beskriver vad kommunen 
vill uppnå inom varje målområde. 

Nämnds- och bolagsmål 
Nämnderna och kommunens helägda bolag ska utifrån de strategiska målområdena ta fram egna mål. 
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KOMMUNENS INVÅNARE 

VISION 
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 Kommunfullmäktige 
uppdrag 

1 eller 2-åriga 

Nämnd/styrelse 
uppdrag 

1 eller 2-åriga 

Nämnds/bolagsmål 
Indikatorer och målvärden 

2-åriga 

Fler jobb 

Ekonomi i balans 

Bra kultur- och fritidsutbud En bra miljö En bra socialtjänst En bra omsorg En bra skola Attraktivt boende 
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Det är viktigt att den röda tråden finns mellan kommunfullmäktiges strategiska målområden och 
nämndens/bolagsstyrelsens mål.  

Aktiviteter 

På enhetsnivå tas verksamhets/aktivitetsplaner fram för att visa hur verksamheten ska bidra till att nå 
nämnds/styrelsemålen. Vid speciella behov kan enhets/verksamhetsmål upprättas. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige ger i budget/plan ett- eller tvååriga uppdrag till nämnderna vilka ska gå i linje 
med de strategiska målområdena. 

Omvärldsperspektiv 

Vart fjärde år görs en omfattande omvärldsanalys som är kopplad mot visionen. Övriga tre år görs 
mindre revideringar. Omvärldsanalysen ska innehålla en spaning in i framtiden där trender analyseras 
och utmaningar tas fram. Omvärldsanalysen ska ge underlag och stöd till arbetet med mål. 

Uppföljning                       

Analys av resultat och uppföljning är en viktig del i styrmodellen. På varje nivå, från enhet till 
förvaltning, görs en analys av aktiviteter/verksamhetsplan och mål. Måluppfyllelse rapporteras i 
nämnden/bolagsstyrelsen; i vissa fall vid delårsrapporter/tertialuppföljningar men alltid i 
årsredovisning.  

Uppföljning av indikatorer för de strategiska målområdena sker enligt de tidpunkter 
kommunfullmäktige beslutar. Kommunens kvalitetsgrupp ansvarar för analys av resultat. 

Ekonomistyrningsprinciper 
Nämnderna har att ta hänsyn till uppställda ekonomistyrningsprinciper. Dessa principer anger hur 
nämnderna ska agera i olika situationer.  

1. Tilldelade ekonomiska resurser går, vid konflikt, alltid före verksamhetens mål (med undantag 
för vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande).  

2. Intäktsökningar, utöver vad som budgeterats, som inte har ett direkt samband med kostnader, 
får ej tas i anspråk för nya kostnader. 

3. Överskott i kapitalkostnader får ej tas i anspråk för nya kostnader. 
4. Externa hyreskontrakt med en löptid som överstiger fem år ska underställas 

kommunfullmäktige, liksom externa hyreskontrakt med en löptid som är kortare än fem år 
men med en årshyra som är 10 prisbasbelopp eller högre. 

Beslutsnivåer för kommunfullmäktigebudget 
Kommunfullmäktige fastställer budgeten på nämndsnivå. Då en nämnd ansvarar för flera förvaltningar 
enligt förvaltningsorganisationen fattar kommunfullmäktige beslut för varje sådan förvaltning. Under 
kommunstyrelsen ligger kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
näringslivsenheten, för vilka kommunfullmäktige fattar beslut om budget. 

Kommunfullmäktiges beslut om budget är indelat på intäkter, personalkostnader, övriga kostnader, 
avskrivningar och internränta. Nämnden får i sin internbudget omfördela mellan intäkter, 
personalkostnader och övriga kostnader, förutsatt att detta inte strider mot fullmäktiges intentioner 
eller innebär en ökning av nämndens nettoanslag. Kapitalkostnader får inte omfördelas till annat 
kostnadsslag. 

Ekonomisk rapportering 
Rapportering till kommunfullmäktige avseende det ekonomiska utfallet sker, förutom vid årsbokslutet, 
efter utgången av tertial 1 och tertial 2.  
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Om nämnden tvingas vidta särskilda åtgärder för att nå ekonomisk balans ska dessa åtgärder redovisas 
i samband med rapporterna. Vid väsentliga avvikelser ska rapportering ske utan dröjsmål utan att 
invänta en formell tertialrapport.  

Rapportering sker enligt de anvisningar som lämnas ut inför varje rapporteringstillfälle. Utöver den 
indelning i intäkter, personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar och internränta som 
kommunfullmäktige beslutat, kan nämnd välja att redovisa mer detaljerad information. Syftet ska vara 
att ge en rättvisande bild av verksamheten. 

Utöver ovanstående gäller att varje budgetansvarig månatligen ska följa sin verksamhet. Skulle 
väsentliga avvikelser uppstå ska rapportering ske till närmast överordnat led. Förvaltningschef 
rapporterar till nämnd, vilken om anledning föreligger rapporterar till kommunstyrelsen. Rapport ska i 
varje led innehålla analys och förslag till åtgärd. 

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

För investeringar ska komponentavskrivning införas. Reglerna kring komponentavskrivning innebär 
ett delvis förändrat sätt att redovisa, vilket påverkar driftkostnader och investeringar. En 
tillämpningspolicy är under framtagande och kommer att lämnas för beslut under 2016.  

Reparationer ska bokföras det år åtgärden utförs. 

Inventarier som har ett samband, t ex inredning till en skolsal, bör räknas som investering förutsatt 
beloppsgräns. Datorer och liknande kostnadsförs. 

Budget 2016-2017 plan 2018-2019 innehåller investeringar t o m 2019 enligt investeringsbudgeten 
längst bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2016-2019 till 368 mkr. 
Beslutade investeringar som ännu ej påbörjats eller färdigställts per 31 december 2015 kan 
kompletteringsäskas under våren 2016. 

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna 
kapitalet, beräknas i budget och plan till 2,5 %. 

Investeringsvolym: 

År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 
114 mkr 116 mkr 80 mkr 58 mkr 

 
Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån, med totalt 75 
mkr för att klara planperiodens (2016-2019) investeringsvolym.   

Finansnettot har för planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge: 

År 2016 1,25 % 
År 2017 1,60 % 
År 2018 2,00 % 
År 2019 2,50 % 

 
Finansnettot beräknas, exklusive borgensavgifter, utdelning samt finansiell kostnad på 
pensionsavsättning. De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. 
För närvarande är avgiften 0,35 % av lånesumman. 
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Kommunalskatt 
Kommunens skattesats: 22,361 

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2016-2019 på skattesatsen 22,36, vilket är oförändrat från 
2015.  

Befolkning 
Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden per den 1/11 året 
innan budgetåret. I budgetförutsättningarna för planåren beräknas den kommunalekonomiska 
utjämningen på en konstant folkmängd om 28 550. 

Skatteunderlagets utveckling 
Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2016-2017, jämte plan 2018-2019, på Sveriges 
kommuner och landstings (SKL:s) prognos per 2015-10-08 (cirkulär 15:29). Prognosen avser den 
sammantagna utvecklingen för hela riket. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

SKL okt 2015 (inkl effekter av budgetpropositionen) 4,7 % 5,4 % 4,4 % 4,6 % 4,3 % 
Regeringen sep 2015 5,0 % 5,3 % 5,2 % 4,7 % 3,9 % 

 

Kommunalekonomisk utjämning2 
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
regleringspost och strukturbidrag. 

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Kompensation 
erhålles upp till 115% av rikets skattekraft beräknat på 95% av den länsvisa skattesatsen. 2016 
beräknas Ronneby erhålla 11 132 kr per invånare i inkomstutjämning. 

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva 
kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2016 att Ronneby skall betala 917 kr per 
invånare till utjämningssystemet.   

Från och med 2014 är det kommunalekonomiska systemet reviderat. För en mjukare övergång har det 
bestämts en införandeperiod om 5 år. Införandebidraget ingår i regleringsposten som är ett instrument 
för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För 2016 beräknas regleringen till en 
avgift på 29 kr per invånare. 

Strukturbidraget beräknas för 2016 till 0 kr per invånare.  

LSS-utjämning 
Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i 
budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 13 kr per invånare i utjämningsbidrag. 

Kommunal fastighetsavgift 
Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har 
reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften beräknas i budgetförutsättningarna till 1 875 
kr per invånare för år 2016. 

                                                      
1 Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs 
i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primärkommun. Total kommunal skattesats utgörs av summan av 
skattesatserna för landstinget och primärkommunen. 
2 Avser SKL:s prognos per 8 oktober 2015. 
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Särskilda statsbidrag 

Maxtaxan 

Statsbidrag om 276 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton. 

Riktade statsbidrag att ansöka om  

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

Riktade statsbidrag som erhålls i statsbidraget 

I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel för vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har 
beslutat om, s k regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2016-2019 fått 
anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala 
konton. 

Personalkostnader 
Personalkostnadsökningarna har beräknats efter Konjunkturinstitutets augustiprognos 2015. 

År 2016 3,0 % 
År 2017 3,1 % 
År 2018 3,2 % 
År 2019 3,3 % 

 
Lönerevision är beräknad till den 1 april vart och ett av åren.  

Avsättningen avser såväl fastanställda som andra kategorier, d v s samtliga lönekostnader. Medel för 
dessa kostnadsökningar har avsatts på centralt konto. 

Personalomkostnadspåslaget uppgår i nämndernas budgetanslag till 38,46 % och ska täcka lagstadgade 
och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för 
förmånsbestämd ålderspension. 

På centrala konton budgeteras för semesterlöneskuldsökning och pensionsutbetalningar på pensioner 
intjänade före 1998.  

Prisökningsreserv 
Någon prisökningsreserv utöver vad som beräknats för ökade personalkostnader finns ej avsatt. Se 
även nedan under ”Medel för oförutsedda händelser”. 

Medel för oförutsedda händelser 
KS medel uppgår till 6 mkr år 2016, därefter 5 mkr. KF:s medel uppgår till 3 mkr per år 2016 och 
2017, därefter 4 mkr. 

Reserverade medel 
Under KS har beräknats ett årligt villkorat aktieägartillskott till Ronneby Miljö och Teknik AB för 
rörelsegrenen IT-bredband på 1,5 mkr/år. Enligt bedömning kommer detta behov av tillskott att finnas 
kvar under planperioden. Den bredbandstrategi som är under framtagande kan föranleda behov av att 
se över finansieringen av rörelsegren bredband. 

Ronneby Miljö och Teknik AB beräknas lämna ett årligt koncernbidrag till moderbolaget under 
planperioden om 1 mkr, vilket kommer till kommunen som utdelning. 

AB Ronneby industrifastigheter (ABRI) har fått i direktiv att från och med 2010 årligen återbetala 1,5 
mkr av villkorat aktieägartillskott. Återbetalning ska inte ske om det egna kapitalet understiger 30 
mkr. 
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Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr. 

Övriga poster på centrala konton 
På centrala konton finns även en ännu inte fördelad besparingspost avseende en förändrad 
vaktmästarorganisation. Ännu ej verkställd besparing är 2,5 mkr. 

Det finns en intäktspost som ska kompensera kommunens kostnader för flyktingmottagning. Medlen 
läggs på ett balanskonto för att kunna användas under flera års tid. För år 2016 och delvis 2017 
används inte dessa medel från balanskontot i syfte att säkerställa att det finns finansiering för 
kostnader längre fram i planperioden. I nämndernas ramanslag finns kostnadsposter för 
flyktingmottagning budgeterade. De anslagen till nämnderna som finansieras från balanskonto 
flykting, omprövas efterhand som behoven förändras. Uppföljning kommer att ske tertialvis och i 
samband med uppföljningen omprövas anslagen. 

Nämndernas budget 2016-2017, plan 2018-2019 
I nämndernas budgetplan 2016-2019 inryms generellt inga budgetreserver. Reserver finns dock på 
centrala konton. 

I nämndernas budget och plan för åren 2016- 2019 har på nämndsnivå den resultatmässiga 
konsekvensen av kända förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade 
investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits.  

Budget 2016-2017 avser två år. Budgeten (drift- och investeringar) beslutas dock årligen för det 
kommande året i enlighet med kommunallagen. 

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till underlagen för denna budget som 
behandlades på kommunstyrelsens den 27/10-15. 

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

Känslighetsanalys 2016 
Utdebitering, kommunalskatt, +/- 50 öre +/- 25 mkr 
Skatteunderlagets utveckling, +/- 1% +/- 11 mkr 
Befolkningsutveckling, +/- 100 invånare +/- 5 mkr 
Personalkostnader helårseffekt, +/- 1% +/- 10 mkr 
Prisförändring, varor och tjänster, +/- 1% +/- 3 mkr 
Ränteförändring, +/- 1%, år  +/- 4 mkr 

 

 

 

  



Ronneby kommun  Tillhör Kommunfullmäktige § 294/2015 

15 
 

Resultaträkning 

(tkr) 
Bokslut 

2014 

Budget 

2015* 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Nettokostnader, exkl 
avskrivningar  -1 313 452 -1 380 403 -1 457 068 -1 487 165 -1 532 944 -1 575 911 

Avskrivningar -69 730 -75 045 -78 579 -83 763 -86 948 -88 043 

NETTOKOSTNAD (not 1) -1 383 182 -1 455 448 -1 535 647 -1 570 928 -1 619 892 -1 663 954 

              

Skatteintäkter 1 098 348 1 146 344 1 191 902 1 226 000 1 263 600 1 302 600 

Gen statsbidrag o utjämning 293 107 318 600 344 600 348 300 350 800 353 300 

Finansiella intäkter 8 145 8 500 5 800 5 800 5 800 5 800 

Finansiella kostnader -12 081 -13 400 -6 100 -8 700 -11 100 -13 300 

RESULTAT II 4 337 4 596 555 472 -10 792 -15 554 

              
Extraordinära poster             

RESULTAT III 4 337 4 596 555 472 -10 792 -15 554 

*Budget 2015 anges enligt KF §355/2014 

Not 1 

(tkr) 

Budget 

2016 

Budget 

2017 Plan 2018 

Plan 

2019 

Internränta  30 149 31 797 32 424 31 981 
          

Lönerevisioner 2016-2019 -25 776 -61 364 -98 927 -138 627 

Semesterlöneskuld -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 

Lägre arbetsgivaravgift ungdomar samt äldre 2 000 2 000 2 000 2 000 

Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt -36 500 -35 500 -37 200 -39 200 
          

Medel för oförutsedda utgifter, KS -6 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Medel för oförutsedda utgifter, KF -3 000 -3 000 -4 000 -4 000 
Villkorat aktieägartillskott bredband till Ronneby Miljö- 
och Teknik AB -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 
Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby 
Industrifastigheter 1 500 1 500 1 500 1 500 
Koncernbidrag från Ronneby Miljö- och Teknik AB till 
moderbolaget och utdelning via AB Ronneby Helsobrunn 
till kommunen 1 000 1 000 1 000 1 000 

Medel för kundförluster -300 -300 -300 -300 

Kostnadsreduktion avseende vaktmästarorganisation 2 500 2 500 2 500 2 500 

          

Intäkt från balanskonto 0 10 540 19 040 19 040 

Extra reserv 0 0 -10 500 -10 500 

Effektivisering (personalkostnader) 3 000 6 000 6 000 6 000 

Besparing kapitaltjänst tidsförskjutning 2 500       

Kommuninvest återbäring 3 000 3 000 3 000 3 000 

Cura Individ återbäring 2 000 2 000 2 000 2 000 

Arbetsmarknadsåtgärder -350 -350 -350 -350 

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 7 900 7 900 7 900 7 900 

Summa -20 077 -40 977 -82 613 -124 756 
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Balansräkning 

(mkr) 
Bokslut 

2014 

Budget 

2015* 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

TILLGÅNGAR             

Materiella anläggningstillgångar 1 160 1 139 1 197 1 229 1 222 1 180 

Finansiella anläggningstillgångar  258 150 260 260 260 260 

Omsättningstillgångar 144 215 130 130 130 130 

S:A TILLGÅNGAR 1 562 1 504 1 587 1 619 1 612 1 570 

              

EGET KAPITAL OCH SKULDER             

Eget kapital 602 602 615 615 604 588 

Avsättningar 62 70 64 64 64 64 

Långfristiga skulder 601 670 676 700 688 653 

Kortfristiga skulder 297 162 232 240 256 265 
S:A SKULDER OCH  

EGET KAPITAL 1 562 1 504 1 587 1 619 1 612 1 570 

 

Finansieringsanalys 

(mkr) 
Bokslut 

2014 

Budget 

2015* 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN             

Verksamhetens nettokostnad -1 313 -1 380 -1 457 -1 487 -1 533 -1 576 
Skatteintäkter och statsbidrag  1 391 1 465 1 537 1 574 1 614 1 656 
Finansiellt netto -4 -5 0 -3 -5 -8 
Justering för rörelsekapitalets förändring, 
avsättningar, realisationsresultat, 
avskrivningar 16           
Verksamhetsnetto 90 80 80 84 76 72 

              
INVESTERINGAR             

Nettoinvesteringar -84 -148 -155 -116 -80 -58 
Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 0           
Förändring finansiella anläggningstillgångar             
Investeringsnetto -84 -148 -155 -116 -80 -58 

              
FINANSIERING             

Utlåning             
Återbetald utlåning 12           
Upplåning 62 68 75 32 4   
Amortering -128         -14 
Finansieringsnetto -54 68 75 32 4 -14 

              

Förändring av likvida medel -48 0 0 0 0 0 

*Budget 2015 anges enligt KF §355/2014  
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Driftbudget 2016-2017 jämte plan 2018-2019 

(tkr) 
Budget 

2015* 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Nämnd           

Kommunstyrelsen -248 579 -251 342 -259 227 -263 666 -263 671 

Revision -1 242 -1 242 -1 242 -1 242 -1 242 

Miljö- och Byggnadsnämnden -14 691 -15 775 -15 066 -15 055 -15 027 

Fritids- och Kulturnämnden -63 656 -64 887 -65 623 -66 334 -66 778 

Utbildningsnämnden -583 810 -588 153 -589 862 -590 015 -590 677 

Äldrenämnden -335 117 -342 091 -345 758 -346 064 -346 760 

Socialnämnden -233 788 -248 629 -249 722 -251 452 -251 592 

Överförmyndarnämnden -2 990 -3 451 -3 451 -3 451 -3 451 
Nämndernas nettokostnader -1 483 873 -1 515 570 -1 529 951 -1 537 279 -1 539 198 

            

Justering enligt not 1 28 425 -20 077 -40 977 -82 613 -124 756 

Skatteintäkter 1 146 344 1 191 902 1 226 000 1 263 600 1 302 600 

Gen statsbidrag o utjämning 318 600 344 600 348 300 350 800 353 300 

Finansiella intäkter 8 500 5 800 5 800 5 800 5 800 

Finansiella kostnader -13 400 -6 100 -8 700 -11 100 -13 300 

Central finansiering 1 488 469 1 516 125 1 530 423 1 526 487 1 523 644 

            

RESULTAT 4 596 555 472 -10 792 -15 554 

            

(tkr) 
Budget 

2015* 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2019 

Plan 

2019 

Sammanställning nämnder           

Intäkter 401 329 421 328 422 556 423 144 423 620 

Personalkostnader -1 037 445 -1 065 853 -1 068 236 -1 069 249 -1 068 457 

Övriga kostnader  -743 270 -762 317 -768 711 -771 802 -774 337 

Avskrivningar -75 052 -78 579 -83 763 -86 948 -88 043 

Internränta  -29 435 -30 149 -31 797 -32 424 -31 981 

Nettokostnad -1 483 873 -1 515 570 -1 529 951 -1 537 279 -1 539 198 

*Budget 2015 anges enligt budget gällande 15/10 2015 

 

Förändring från plan 2016 till budget 2016 

(tkr) 
Plan 

2016* 

Tekniska o 

hyresjust. 

Arvode, 

lönerevision 

Särskilda 

beslut 

Budget-

disp. 

Kapital-

kostnad 

Budget 

2016 

Kommunstyrelsen -243 825 -4 699 -4 092 -300 -1 305 2 879 -251 342 

Revision -1 224   -18       -1 242 

Miljö- o byggnadsnämnden -14 724   -355   -600 -96 -15 775 

Fritids- o kulturnämnden -65 140 1 801 -480 300 -1 193 -175 -64 887 

Utbildningsnämnden -565 286 1 804 -14 118   -10 283 -270 -588 153 

Äldrenämnden -332 833 258 -7 084   -2 361 -71 -342 091 

Socialnämnden -239 990 -114 -3 523   -5 001 -1 -248 629 

Överförmyndarnämnden -2 958   -38   -455   -3 451 

Netto -1 465 980 -950 -29 708 0 -21 198 2 286 -1 515 570 

*Enligt budget 2015 KF §355/2014 
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Förändring från budget 2016 till budget 2017 

(tkr) 
Budget 

2016 

Budgetdisp. 

2015     

Budget-

dispositioner 

Kapital-

kostnad 

Budget 

2017 

Kommunstyrelsen -251 342 -1 881     -2 563 -3 441 -259 227 

Revision -1 242           -1 242 

Miljö- o byggnadsnämnden -15 775 712       -3 -15 066 

Fritids- o kulturnämnden -64 887 289       -1 025 -65 623 

Utbildningsnämnden -588 153 1 208     -2 800 -117 -589 862 

Äldrenämnden -342 091 -55     -3 335 -277 -345 758 

Socialnämnden -248 629 -1 212     431 -312 -249 722 

Överförmyndarnämnden -3 451           -3 451 

Netto -1 515 550 -939     -8 267 -5 136 -1 529 951 

 

Förändring från budget 2017 till plan 2018 

(tkr) 
Budget 

2017 

Budgetdisp. 

2015     

Budget-

dispositioner 

Kapital-

kostnad 

Plan 

2018 

Kommunstyrelsen -259 227       -1 832 -2 607 -263 666 

Revision -1 242           -1 242 

Miljö- o byggnadsnämnden -15 066         11 -15 055 

Fritids- o kulturnämnden -65 623         -711 -66 334 

Utbildningsnämnden -589 862 3 620     -3 620 -153 -590 015 

Äldrenämnden -345 758       -500 194 -346 064 

Socialnämnden -249 722 5 550     -6 734 -546 -251 452 

Överförmyndarnämnden -3 451           -3 451 

Netto -1 529 892 9 170     -12 686 -3 813 -1 537 279 

 

Förändring från plan 2018 till plan 2019 

(tkr) 
Plan 

2018       

Budget-

dispositioner 

Kapital-

kostnad 

Plan 

2019 

Kommunstyrelsen -263 666       -589 584 -263 671 

Revision -1 242           -1 242 

Miljö- o byggnadsnämnden -15 055         28 -15 027 

Fritids- o kulturnämnden -66 334         -444 -66 778 

Utbildningsnämnden -590 015         -662 -590 677 

Äldrenämnden -346 064       -500 -196 -346 760 

Socialnämnden -251 452       -178 38 -251 592 

Överförmyndarnämnden -3 451           -3 451 

Netto -1 537 221       -1 267 -653 -1 539 198 

 

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 15/10-15, justerat 
för de förändringar som denna budget innebär för åren 2016-2019. 
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Kommunstyrelsen 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 211 571 201 520 201 141 200 431 199 931 

Personalkostnader -146 273 -142 602 -143 567 -144 255 -144 388 

Övriga kostnader -224 469 -218 387 -219 664 -220 098 -220 054 

Avskrivningar -62 408 -64 347 -68 327 -70 732 -70 680 

Internränta -27 000 -27 526 -28 810 -29 012 -28 480 

Nettokostnad -248 579 -251 342 -259 227 -263 666 -263 671 

 
 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 39 791 29 675 29 726 29 226 28 726 

Personalkostnader -78 955 -74 315 -74 515 -74 515 -74 515 

Övriga kostnader -87 727 -83 467 -83 329 -82 829 -82 329 

Avskrivningar -2 351 -2 739 -2 825 -2 992 -2 810 

Internränta -248 -267 -245 -210 -174 

Nettokostnad -129 490 -131 113 -131 188 -131 320 -131 102 

 

Väsentliga dispositioner 

 Ny tjänst enhetschef för information, kommunikation och marknadsföring (675 tkr/år) 
 Ny tjänst kommunstrateg, 50% finansiering tillskjuts, 338 tkr/år 
 Ombyggnad av www.ronneby.se, 200 tkr år 2016 
 Leader Blekinge, ökad kostnad, 200 tkr/år 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen består av sju enheter, huvudsakligen stödfunktioner till kommunens 
verksamheter och de kommunala bolagen. En enhet kan vara uppdelad i flera verksamheter. 

I enheten för samordning, utveckling och sekretariat ingår nämndsekretariat, arkivfunktion, skuld- och 
budgetrådgivning, konsumentrådgivning, kopieringscentral, juridik och upphandling. Utredare och 
samordnare arbetar med bl a kvalitetsutveckling, utredningar, beredning av ärenden och samordning 
av kommunövergripande frågor såsom säkerhet, miljö, folkhälsa och internationella frågor. I enhetens 
budget ingår även medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
valnämnd liksom för räddningstjänst, kollektivtrafik, medlemskap i Region Blekinge samt Sveriges 
Kommuner och Landsting mm. 

Ekonomienheten arbetar med ekonomistyrning, ekonomiadministration, finansiering, mm. Enheten är 
stödfunktion för kommunens förvaltningar men samtidigt kommunstyrelsens funktion för att 
upprätthålla god ekonomisk kontroll. 

Personalenhetens primära mål är att på olika sätt förverkliga de personalpolitiska intentioner som 
Ronneby kommun står för. En sammanfattning av dessa kan sägas vara att Ronneby kommun vill ha 
ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare i en verksamhet med hög kvalitet. 
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Enheten för Kommunikation och Medborgarservice är uppdelad på två avdelningar, IT-avdelning och 
Informationsavdelning. IT- avdelningen innefattar även kommunens televäxelfunktion. Kommunens 
Medborgarservice i Stadshuset är organiserad inom informationsavdelningen. 

Enheten för arbetsmarknad och integration har två avdelningar. Arbetsmarknadsavdelningen arbetar 
med att tillhandahålla sysselsättning för arbetssökande. Det kan vara praktik i olika former (i 
vägledande syfte, språkpraktik etc.) och det kan vara att hitta sysselsättning för personer i olika 
arbetsmarknadsåtgärder. Avdelningen bereder också arbetstillfällen för personer med olika 
anställningsstöd. De arbeten som utförs är i huvudsak interna arbeten inom kommunen. Stadshusets 
café, kontorsvaktmästeri samt bilpool är andra delar som ingår. 
 
Avdelningen för integration samarbetar med Arbetsförmedlingen gällande personer som erhållit 
permanent uppehållstillstånd och ingår i den s.k. Etableringsreformen. Det kan vara hjälp med 
bostäder, kontakt med skola/barnomsorg och annat som är en kommunal angelägenhet. 
 
Ronneby Kunskapskälla arbetar med att erbjuda kompetenshöjande insatser i form av 
högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsutbildningar, föreläsningar och seminarier 
till vuxna och anställda i företag/organisationer i Ronneby och övriga regionen. 
 
Celas uppgift är att höja den digitala kompetensen hos individer och organisationer, både offentliga 
och privata. I samverkan med andra parter skapar Cela nya möjligheter till utveckling och tillväxt 
genom ett ökat och mer medvetet användande av digitala verktyg och kanaler. 
 
Cefur [Center för forskning och utveckling in Ronneby] har som vision att vara en internationellt 
erkänd innovativ motor för hållbarhet i näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus. 
Verksamheten består idag av två delar. En del (C2C) som arbetar med Cradle to Cradle och en del 
(SWL) som arbetar med abrasiv vattenbearbetning och additiv tillverkning (3D-printning). 
 
Framtida utveckling 

Stödfunktionerna kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med kvalitetssäkring av processer och 
rutiner. Förändrade lagar och regler medför att kommunens policys och reglemente måste ses över.  

För att utveckla arbetet kring marknadsföring och kommunikation kan dessa delar komma att brytas ut 
från kommunikationsenheten till en egen enhet.  

Enheten för arbetsmarknad och integration påverkas i hög grad av statliga beslut kring 
arbetsmarknadsåtgärder och händelser i omvärlden. Verksamheten måste hela tiden anpassas efter 
förändrade förutsättningar och krav. 

Kunskapskällan ska arbeta för att attrahera fler studenter och utökat samarbetet med näringslivet.  

För verksamheten inom Cefur behöver en långsiktig finansiell lösning tas fram, vilket kommer att 
påverka verksamhetens innehåll och organisation. 
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Näringslivsenheten 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 0 640 210 0 0 

Personalkostnader -1 539 -2 014 -1 704 -1 548 -1 548 

Övriga kostnader -1 983 -1 886 -1 655 -1 601 -1 601 

Avskrivningar -37 -51 -51 -51 -51 

Internränta -4 -5 -4 -3 -1 

Nettokostnad -3 563 -3 316 -3 204 -3 203 -3 201 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Näringslivenheten arbetar med näringslivsbefrämjande frågor. Det handlar om både befintliga företag 
och att underlätta för och stödja nya aktörer/företag att etablera sig i Ronneby. 

Verksamheten innehåller bl.a. samarbeten med NyföretagarCentrum, Blekinge Business Incubator, 
Tech Network, Ung Företagsamhet, Bräknebygdens Utvecklingsbolag och Visit Blekinge. Samt 
regionala EU-projekt som Innovativa Blekinge och Intäktsbase. Näringslivsenheten arbetar också med 
företagsdagar, frukostmöten, etableringsfrågor, besöksnäring, landsbygdspolitiska programmet, 
regionala frågor, Moderna kurorten, Kunskapsdagarna, kompetensförsörjning för företag och 
genomförande av åtgärdsprogram kopplat till Förenkla helt enkelt. 

Tekniska förvaltningen 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 171 780 171 205 171 205 171 205 171 205 

Personalkostnader -65 779 -66 273 -67 348 -68 192 -68 325 

Övriga kostnader -134 759 -133 034 -134 680 -135 668 -136 124 

Avskrivningar -60 020 -61 557 -65 451 -67 689 -67 819 

Internränta -26 748 -27 254 -28 561 -28 799 -28 305 

Nettokostnad -115 526 -116 913 -124 835 -129 143 -129 368 

 

Väsentliga dispositioner 

 Köket Påtorps förskola, 340 tkr 2017-2019 
 Tillagningskök Backsippan, personal, transporter, år 2016 1 517 tkr, år 2017 2 405 tkr, år 

2018 2 500 tkr och år 2019 2 604 tkr 
 Kompensation intäktsbortfall Kilen, 523 tkr/år 
 Allmänna platser Kilen, år 2018 420 tkr och därefter 595 tkr/år 

Verksamhetsbeskrivning 

Tekniska förvaltningen är ett av de viktiga centrala kugghjulen för att Ronneby kommun skall fungera 
och består av tre driftverksamheter; Gatu- och Parkenheten, Kostenheten och 
Lokalförsörjningsenheten, samt ett antal övergripande stödfunktioner. Gatu- och Parkenheten ansvarar 
främst för drift och skötsel av våra allmänna platser, såsom gator, parker, torg, gång- och cykelvägar, 
hamnar, lekplatser, produktionsskog och tätortsnära skogsområden. Kostenheten ansvarar över 
kommunens samlade måltidsverksamhet. Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler till främst kommunens kärnverksamheter men hanterar även uthyrning till viss 
näringsverksamhet inom främst Brunnsparksområdet. 
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Som stöd för driftverksamheterna finns centralt placerade stödfunktioner som förutom att bistå 
driftverksamheterna i deras driftuppdrag även ansvarar för fristående uppgifter såsom hantering av 
markförvaltningsfrågor, myndighetsutövning inom trafikområdet, projektledning av investeringsobjekt 
mm. 

Samtliga våra verksamheter arbetar inom respektive ansvarsområde för att skapa ett så attraktivt 
Ronneby som möjligt. Koncernnyttan skall alltid beaktas vid samtliga uppgifter och beslut. Genom en 
väl fungerande Teknisk förvaltning skapas attraktiva miljöer för boende, rekreation och upplevelse, 
samtidigt som det ger en bra förutsättning för ett livskraftigt näringsliv. Dessutom skapar 
ändamålsenliga lokaler samt goda och näringsriktiga måltider bra möjligheter för positiv 
elevutveckling och väl fungerande kommunal service och omsorg. 

Framtida utveckling 

Tekniska förvaltningen fortsätter det pågående omfattande arbetet med ytterligare förbättrade 
arbetssätt och strukturer liksom det viktiga arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med personal 
som andas professionalism, stolthet och serviceanda; förvaltningens ledord! 

 

Revisionen 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -637 -637 -637 -637 -637 

Övriga kostnader -605 -605 -605 -605 -605 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

Internränta 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -1 242 -1 242 -1 242 -1 242 -1 242 

 

Verksamhetsbeskrivning 

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

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 6 490 6 490 6 490 6 490 6 490 

Personalkostnader -12 355 -13 389 -12 789 -12 789 -12 789 

Övriga kostnader -8 579 -8 579 -8 579 -8 579 -8 579 

Avskrivningar -236 -282 -177 -168 -143 

Internränta -11 -15 -11 -9 -6 

Nettokostnad -14 691 -15 775 -15 066 -15 055 -15 027 

 

Väsentliga dispositioner 

 Ny byggnadsinspektör 600 tkr/år 

Verksamhetsbeskrivning 

Primärt uppdrag för miljö- och byggnadsnämnden (MBN) framgår av reglementet och utgörs av att 
bedriva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet och vara handläggande kommunal myndighet enligt 
miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel m fl. 

Kärnverksamhet är därmed myndighetsutövning för att föra Ronneby kommun närmare de mål och 
syften som finns i ovan nämnda författningar. MBN verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, 
stadsmiljö och landskapsmiljö. Prioriterade frågor inom uppdraget är också de som knyter an till 
kommunens vision, och av dem kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt (de övergripande målen 
angivna inom parentes): 

 Lämpliga lokaliseringar för näringsverksamhet (fler jobb). 
 Infrastruktur för vatten, avlopp och näringsämnen, i det stora och det lilla (attraktivt boende, 

en bra miljö). Attraktiva boendemiljöer (attraktivt boende). 
 Livsmedelshantering inom skola och förskola (en bra skola, en bra miljö). 

Framtida utveckling 

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att påbörjas under 2015 och färdigställas under 
2017. Den gällande översiktsplanen är numera inaktuell och förutsättningar har förändrats sedan den 
fastställdes. 

Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem kommer att implementeras på enheten för bygglov. 
Detta ärendesystem kommer att ge möjlighet till bättre tillgänglighet och service genom utökad 
elektronisk information och ansökningsförfarande. 

Ökade krav på effektivisering, handläggningstider och tillgänglighet förutsätter investeringar i modern 
teknik och bra hjälpmedel. 
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Fritids- och kulturnämnden 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 7 237 6 409 6 409 6 409 6 409 

Personalkostnader -21 479 -21 223 -21 223 -21 223 -21 223 

Övriga kostnader -44 062 -44 006 -43 756 -43 756 -43 756 

Avskrivningar -3 818 -4 467 -5 366 -6 054 -6 551 

Internränta -1 534 -1 600 -1 687 -1 710 -1 657 

Nettokostnad -63 656 -64 887 -65 623 -66 334 -66 778 

 

Väsentliga dispositioner 

 En tjänst inom turistnäringen, 500 tkr/år 
 Avtal med Stiftelsen Blekinge Museum, 400 tkr/år 

Verksamhetsbeskrivning 

Inom Fritid- och Kulturnämndens verksamhet finns biblioteks-, kultur-, fritids- och turismverksamhet. 
Nämnden ansvarar för bidragsfördelning, evenemang och uthyrning av bl.a. båtplatser. 

Framtida utveckling 

Saxemara båtvarv med Stora Ekön, Dunsö och campingen kan utvecklas till ett område som kan bli en 
publik- och besöksdragare. Ett samarbete med Länsmuseet är etablerat. 

Informationsplatser med bred syn på informationsteknik skall få en tydlig plats i arbetet. 

Besöksturism i Ronneby kommun och Blekinge samt turist i egen kommun är områden som har stor 
betydelse för framtiden. Befintliga stigar, leder och andra möjligheter att uppleva naturen ska 
iordningställas och utvecklas. Skärgården med bryggor och övernattningsmöjligheter på strategiska 
platser skall tas fram och marknadsföras. 

Kulturen ska lyftas fram och marknadsföras som en framträdande attraktionsplats i södra Sverige. 

 

Utbildningsnämnden 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 81 688 89 261 89 932 89 932 89 932 

Personalkostnader -396 717 -407 379 -407 941 -407 941 -407 941 

Övriga kostnader -261 909 -262 369 -263 772 -263 772 -263 772 

Avskrivningar -6 227 -6 934 -7 236 -7 236 -7 747 

Internränta -645 -732 -845 -998 -1 149 

Nettokostnad -583 810 -588 153 -589 862 -590 015 -590 677 

 

  



Ronneby kommun  Tillhör Kommunfullmäktige § 294/2015 

25 
 

Väsentliga dispositioner 

 Anslagsfinansiering av vissa kostnader kring flyktingmottagning, SFI, Introduktionsprogram 
som tidigare erhållits intäkt från balanskonto flykting, 4 000 tkr åren 2016-2019 

 Förskolan Påtorp två tillfälliga avdelningar fortsatt finansiering 3100 tkr per år 2017-2019 
(2016 finns i rambelopp) 

 Fortsatt finansiering för fler elever i tätorten, 3,8 tjänster + pedagogiskt material, 1720 tkr åren 
2018-2019 (2016-2017 finns i rambelopp) 

 Fortsatt finansiering av mottagningssluss, 1900 tkr åren 2018-2019 (2016-2017 finns i 
rambelopp) 

 Utökning tjänster Knut Hahn, 3 000 tkr/år 
 Utökning bemanning i grundskolan, 2 170 tkr/år 
 Två tjänster SvA, 900 tkr/år 
 Ökade kostnader skolskjuts, 500 tkr/år 
 En tjänst studievägledning, 365 tkr/år 
 Två nya förskoleavdelningar, 3 500 tkr/år 
 Ökat statsbidrag för mindre barngrupper, -1 000 tkr år 2016 
 Ökat bidrag asylsökande barn, -2 500 tkr/år 
 Ökat statsbidrag yrkesvux, -1 500 tkr/år från och med år 2017 

Verksamhetsbeskrivning 

Utbildningsnämnden svarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med av 
staten antagna lagar, förordningar och författningar, samt i enlighet med kommunala mål. 

Det främsta syftet med utbildningsorganisationen är att måluppfyllelsen för kommunens elever ska 
öka. En mellannivå infördes 2012, skolområdeschefer, som i sitt uppdrag har ansvar för ekonomiska 
resurser till de olika skolorna och förskolorna. För rektorer och förskolechefer innebär det en 
fokusering på det statliga uppdraget. Förvaltningschefen leder arbetet, med stöd av det centrala 
utbildningskansliet, genom områdeschefer för förskola – grundskola resp. gymnasieskolan Knut Hahn 
(GKH). 

Förskola – grundskola/grundsärskola är organiserad i två geografiska skolområden; 1/Ronneby tätort, 
Saxemara samt Bräkne-Hoby. 2/ Kallinge med norra och östra kommundelarna. 

GKH omfattar såväl ungdomsgymnasiet med nationella program, individuella programmen (IM), 
vuxenutbildningen, svenska för invandrare SFI, uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar (tidigare 
kallat Informationsansvaret). Nytt gymnasieprogram - Flygtekniska utbildningsprogrammet startade 
hösten 2014. Gymnasiesärskolan bildar en skolenhet i Sjöarp, men tillhör GKH organisatoriskt. 

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är det enda i Blekinge. 75 % av de 110 eleverna kommer ifrån 
andra kommuner. Rektor för Naturbruk är direkt underställd förvaltningschefen. 

Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och 
Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd förvaltningschefen. RoS uppdrag är att utreda och ge 
kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående. Resurserna till 
personalförstärkningar finns dock ute i skolområdena. 

Ronneby Kulturskola (tidigare KulturPedagogisktCentrum) bedriver en omfattande kulturpedagogisk 
verksamhet. Bild, drama, kulturarv, dans och musikskola omfattar drygt 4000 barn och elever i hela 
kommunen från förskoleålder t o m gymnasiet. 

Förskolan  

Reformerna inom förskolan har under en 10 – årsperiod starkt bidragit till en höjd efterfrågan på 
förskoleplatser. Under 2013- 2014 har andelen nyanlända till kommunen ökat, vilket ger en större 
efterfrågan på plats i förskola. Andelen barn med placering i förskolan, av hela gruppen 1-5 åringar i 
kommunen är hög. Placeringsgraden är ca 95 % av 3-5 åringarna och 85 % av -1-2 åringar (att jämföra 
med år 2011 - 60 %) - en markant skillnad sett över kort tid. Trycket på plats i förskolan har medfört 
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ansträngda arbetssituationer, inte minst för att förskolan drabbades av mögelskador i två stora 
förskolor 2011 – Hulta och Listerby. Provisoriska lokaler har ersatt sedan dess. I augusti 2014 kunde 
Listerbys nya förskola, Backsippan invigas, med sina giftfria material och genomtänkta planering 
betecknas den som ”Sveriges hälsosammaste förskola i 6 avdelningar. I Påtorp (Parkdala) öppnades 
2014 ny förskola med två avdelningar. Genom utbyggnaderna kan efterfrågan på plats tillgodoses helt. 
Vårdnadsbidraget infördes under året och hanteras genom KF-beslut av Utbildnings-förvaltningen. 
Efterfrågan har hittills inte varit särskilt stor. 

Grundskolan 

Grundskolan bedrivs i 14 skolenheter varav många är små, sett med nationella mått. Ronneby 
kommun har de senaste åren tagit emot många nyanlända barn. Läsåret 2013-14 kom 240 elever till 
grundskolan. Genom en särskild mottagningsenhet, Start Ronneby, får barnen/eleverna en 
kartläggning och intensivträning i svenska som ska underlätta övergången till den svenska 
grundskolan. Ett bättre mottagande i grundskolan skapas på detta vis för att de nyanlända eleverna ska 
kunna följa den ordinarie undervisningen i olika ämnen. 

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolornas elevtal har minskat under flera år såväl i Ronneby som i Sverige. 2016 vänder 
utvecklingen av elevkullar. Konkurrensen om eleverna är hård, antalet fristående gymnasieskolor i 
landet aldrig har varit större än nu. En viss ökning av eleverna till kommunal gymnasieskola kan dock 
märkas redan nu, möjligen i rädsla för nedläggning av fristående skolor. Översyn av programutbud 
sker ständigt. 

Flygtekniska utbildningsprogrammet startade i Ronneby hösten 2014 med 16 elever. Idag finns 35 
elever i utbildningen. Behovet av internatplatser ökar då många elever kommer långväga ifrån. 

Teknikcollege (TC) fick förra året klartecken med omcertifiering för de närmaste fem åren. Här finns 
en positiv sökbild på program anslutna till TC (TE, HV, EE, IN). 

Det internationella utbytet fortsätter på GKH. Genom främst EU-medel, räknar skolan med 
erfarenhetsutbyte på personalnivå och fortsatt utveckling av samarbetet på elevnivå. 

Grundläggande vuxenutbildningen flyttades från Persborgsskolan till gymnasieskolan Knut Hahn ht-
2013. SFI, som vuxit från ca 100 elever 2012 till 350 elever i dagsläget, finns i lokaler på Soft Center. 
Den kraftiga elevökningen gör att verksamheten inte ryms på GKH. Särskild utbildning för vuxna, 
Särvux finns på GKH. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har beslutat (nov. 2012) vilka fyra mål som ska vara prioriterade i kommande 
redovisningar. Utöver dessa finns 28 nämndspecifika mål att redovisa inom verksamheterna förskola- 
grundskola- gymnasieskola- vuxenutbildning- SFI och Kulturskolan. De statliga målen för skolan är 
omfattande och redovisas som skolresultat i resultat på nationella ämnesprov, betyg, meritvärde. 

Under våren genomför eleverna i grundskolan nationella ämnesprov i åk 3, 6 och 9. Eleverna i åk 6 
och 9, får terminsbetyg/slutbetyg. Gymnasieelevernas resultat redovisas som avgångsbetyg och 
högskolebehörighet till högre studier alt. gymnasieexamen från yrkesinriktade program. Nollvisionen 
mot kränkningar är ett prioriterat mål. Arbetet i skolorna med trygghetsfrågorna pågår ständigt. 
Förvaltningen följer arbetet genom incidentrapporter från skolorna samt elevenkäter. 

Under 2014 genomfördes ”Förstelärarreformen” i Sverige. Genom riktade statsbidrag har kommunen 
kunnat utse 32 lärare i grundskola och gymnasie-/vuxenutbildning. Deras uppdrag är främst att 
utveckla undervisningen inom sina ämnen och inspirera till skolutveckling i hela kommunen. 

Framtida utveckling 

Sedan 2013 har andelen nyanlända till kommunen ökat, vilket ger en större efterfrågan på plats i 
förskola, grundskola, gymnasium, SFI och KomVux. Insatserna som krävs är inte enbart tillgång till 
nya lokaler – personal med rätt utbildning och stöd i modersmål är grundinsatser. En god organisation 
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för ett bra mottagande, är en grundbult för lyckad integration och alla elevers positiva utveckling i 
utbildningssystemet. 

Vi bedömer att förskolan behöver utökas ännu mera de närmaste åren. 

Det snabbt växande antalet nya barn och elever gör att framför allt tätortens skolor blivit mycket 
trångbodda. En kapacitetsutredning har genomförts för att säkerställa tillgängliga lokalytor och deras 
status. Arbetet med lokalutredningar behöver fortsätta kommande år. 

De statliga reformerna har varit många de senaste åren. Kraven på behöriga lärare i alla ämnen gör att 
översynen av skolorganisationen även måste omfatta denna fråga. Lärarbristen och svårigheter att 
rekrytera är nu ett faktum. En risk för lönedrivande processer finns. 

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby har många sökande, vilket skapar tryck på internatplatserna som 
i dagsläget inte räcker till. Samma tryck efter interplatser finns vid Flygtekniska programmet. 

Högre måluppfyllelse för eleverna är ett ständigt prioriterat mål. Fokus på pedagogiskt ledarskap och 
avlastning av andra administrativa uppgifter är syftet med ständig organisationsöversyn. 

 

Äldrenämnden 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 32 731 32 821 33 858 34 558 34 921 

Personalkostnader -295 143 -297 575 -298 940 -299 265 -298 340 

Övriga kostnader -70 645 -75 071 -78 302 -79 177 -80 965 

Avskrivningar -1 860 -2 034 -2 124 -1 925 -2 112 

Internränta -200 -232 -250 -255 -264 

Nettokostnad -335 117 -342 091 -345 758 -346 064 -346 760 

 

Väsentliga dispositioner 

 Basal Hygien, 500 tkr år 2016 och därefter 1 000 tkr/år 
 Reserv för volymökning hemtjänst, 750 tkr/år 
 En tjänst enhetschef, 655 tkr 
 Omvandling till demensplatser, 500 tkr år 2016, 1 000 tkr år 2017, 1 500 tkr år 2018 och 2 000 

tkr år 2019 
 Ökade driftskostnader efter ombyggnad Ålycke, 2 335 tkr/år från och med år 2017 

Verksamhetsbeskrivning 

Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs genom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, nattpatrull, 
dagverksamhet, hemsjukvård och hemrehabilitering. Personal med olika kompetenser finns som kan 
tillmötesgå speciella och omfattande vård- och omsorgsbehov hos äldre. 

Inriktning- och verksamhetsmålen ska tillsammans med nationella utvecklingsplaner fungera som 
underlag för nämndens verksamhet. 

Ronneby kommuns hälso- och sjukvård, omvårdnads- och serviceinsatser syftar till hög kvalitet och 
flexibilitet för att tillfredsställa den enskildes behov. 

En god äldrepolitik leder till trygghet, delaktighet, integritet och självbestämmande för den enskilde. 
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Individens fokus, medinflytande och självbestämmande är centrala begrepp inom äldreförvaltningen 
och syftar till att upprätthålla en god kvalitet inom Ronneby kommuns äldreomsorg. 

Äldreförvaltningen bedriver ett systematiskt lednings- och kvalitetsarbete med syfte att nå ständiga 
förbättringar. Intern granskning genomförs årligen dels genom planerade uppföljningar och dels 
genom stickkontroller. 

Äldreomsorg 

Grundläggande för äldreomsorgen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att leva 
och bo självständigt med meningsfull och aktiv tillvaro. Hemtjänsten medverkar till att kommunens 
äldre invånare tryggt kan bo kvar i sitt ordinära boende. Detta innebär att man utifrån lagstiftningen 
kan få insatser som är individuellt anpassade till skälig levnadsnivå. 

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns ca.300 platser 
i vård- och omsorgsboende. Ungefär hälften av platserna har inriktning mot demens. 

Dagverksamhet för dementa finns både i centrala Ronneby, Gläntan och i Backaryd, Solbacken. I 
centrala Ronneby finns även en öppen dagverksamhet, Elsa. Med öppen verksamhet menas att man 
kan vistas i dagverksamheten utan föregående biståndsbeslut. 

Äldreomsorgens insatser fastställs vid biståndsbedömning. Biståndsbedömning sker vid personligt 
möte mellan den enskilde och biståndshandläggaren. Den enskilde kan själv bestämma vem därutöver 
som ska närvara. 

Trygghetsboenden finns centralt i Ronneby i området Rydenskan och i Eringsboda. Trygghetsboende 
är en mellanform dit man kan flytta utan föregående biståndsbeslut. Kravet för att kunna erhålla en 
lägenhet i trygghetsboendet är att minst en i hushållet har fyllt 70 år. I ett trygghetsboende finns 
gemensamhetslokal för aktiviteter, matservering för lunch samt tillgång till värdinnetjänst. 

Ett nytt trygghetsboende kommer att stå klart under hösten 2015 i området Espedalen. 

Hälso- och sjukvård 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i både ordinärt och 
särskilt boende. 

Målsättningen är att hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av kommunens personal ska kännetecknas 
av en hög kunskapsnivå med spetskompetens, vilket garanterar god vård och medicinsk säkerhet. 
Detta inkluderar allt ifrån preventivt arbetssätt till vård i livets slutskede. 

Attraktiv arbetsgivare 

Kommunen i sin helhet arbetar med att göra kommunala tjänster mera attraktiva. Då vi befinner oss i 
en region där det är korta avstånd mellan kommunerna och även till landstinget ser vi redan en 
konkurrenssituation mellan olika arbetsgivare och därmed en rörlig arbetsmarknad. Inom de närmaste 
åren ser vi även många pensionsavgångar inom äldreförvaltningen. För att kunna klara av 
personalförsörjningen framgent måste åtgärder vidtas som kan främja intresset för att arbeta med 
välfärdstjänster. Inom förvaltningen pågår ett arbete med översyn av innehållet i tjänster samt om 
möjlighet för interna karriärvägar. 
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Personal 

Tillsvidareanställd personal har möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad. Det är ett strategiskt 
beslut för att behålla dagens medarbetare men också för att möte framtidens behov av att rekrytera 
personal. Utbildning och handledning är viktigt för att utveckla kvaliteten i verksamheten. En annan 
och inte mindre viktig aspekt är att utveckla ett organisatoriskt lärande vilket innebär att finna former 
för att den kunskap en enskild anställd tillskansas genom utbildning eller handledning ska spridas för 
att komma hela verksamheten till godo. Äldreomsorgen består i sig av personer med flera olika 
kompetenser och mycket erfarenhet som strukturellt behöver synliggöras. Internkontroll, kollegial 
granskning och intern handledning är exempel på metoder som ska leda till att frigöra och utveckla 
den interna kompetensen. 

Från och med 2016 är medel avsatta för arbetskläder till personal. 

Lagen om valfrihet (LOV) 

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att införa LOV inom hemtjänsten under 
2015. Förberedelsearbetet pågår inom förvaltningen och kan verkställas om allt går enligt planen och 
erforderliga beslut fattas. 

Värdegrund 

Från och med 2012 infördes en nationell värdegrund för äldreomsorgen som säger att äldreomsorgen 
ska vara inriktad så att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Syftet är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att bland annat ge de äldre möjligheter till 
självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas och får ett gott bemötande. En lokal 
värdighetsgaranti har färdigställts och beslutats om av äldrenämnden under 2014. 

Satsningar på att utveckla tvärprofessionella team som kan stödja personalen i att utforma en trygg och 
mera individuell omsorg måste göras i takt med att allt flera väljer att bo kvar i ordinärt boende trots 
ett omfattande omvårdnadsbehov. Ett omfattande omsorgsbehov kräver flera professioner för att 
utveckla kvaliteten och tryggheten runt den enskilde både inom hemtjänsten och vård- och 
omsorgsboende. 

Framtida utveckling 

Bemanning vård- och omsorgsboende 

Ett förslag om nya bemanningsregler inom vård- och omsorgsboende har lagts fram av för beslut av 
socialstyrelsen till regeringen för slutgiltigt beslutsfattande. Förslaget innebär att insatserna till 
personer, som bor i ett vård- och omsorgsboende, ska bedömas på samma villkor som personer med 
hemtjänst i ordinärt boende. Detta innebär vidare att den boende ska ha två beslut, ett för själva 
boendet och ett för de insatser den boende har behov av hjälp och stöd med i sin vardag. Resurser ska 
tillföras boendet utifrån de boendes behov och inte som idag efter täthetsmått per lägenhet. Det är i 
dagsläget ovisst om när beslutet kommer att fattas och i så fall om medel kommer att tillskjutas 
kommunerna för de utökade kostnader som remissinstanserna befarar att ett sådant beslut kommer att 
medföra. 

Betalningsansvarslagen 

Betalningsansvarslagen ska enligt lagt förslag avskaffas och ersättas med en ny lagstiftning "Lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten vård" Lagen planeras att gälla från och med 1 juli 2016. 

Förslaget främjar särskilt att en patient skrivs ut från sjukhuset så snart som möjligt efter det att den 
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Förslaget innebär även att huvudmännen 
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ska teckna obligatoriska samverkansöverenskommelser om utskrivningsklara patienter för att minska 
ledtiderna. Samverkan ska helst fungera så bra att parterna kan avskaffa betalningsansvaret. 

I de fall inga överenskommelser har kommit till stånd mellan huvudmännen inträder 
betalningsansvaret tre kalenderdagar efter underrättelse om att patienten är utskrivningsklar. Ett av 
perspektiven är att jämställa alla veckans dagar och frångå principen att planera utifrån 
vardagar/helgdagar. Konsekvensen av detta kan bli att flera av professionerna behövs i 
helgtjänstgöring vilket i sin tur kan innebära ökade kostnader i form av ökad helgersättning samt 
eventuellt utökning av tjänster.) 

 

Socialnämnden 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 61 612 84 827 84 726 85 324 85 937 

Personalkostnader -163 022 -179 773 -179 864 -179 864 -179 864 

Övriga kostnader -131 831 -153 124 -153 857 -155 639 -156 430 

Avskrivningar -502 -515 -533 -833 -810 

Internränta -45 -44 -194 -440 -425 

Nettokostnad -233 788 -248 629 -249 722 -251 452 -251 592 

 

Väsentliga dispositioner 

 Ökade kostnader institutionsplaceringar, 4 000 tkr/år 
 Två tjänster socialsekreterare, 1 150 tkr/år 
 Ökad kostnad institutionsvård barn, 500 tkr/år 
 Förbrukningsinventarier, 100 tkr/år 
 Ökad hyra då ny gruppbostad ersätter en gammal, 1 050 tkr år 2018 och 1 076 tkr åren därefter 
 Fortsatt finansiering av institutionsplaceringar barn/unga, 2 400 tkr åren 2018-2019 (2016-

2017 finns i rambelopp) 
 Fortsatt finansiering av två socialsekreterare barnavård, 1 100 tkr åren 2018-2019 (2016-2017 

finns i rambelopp) 
 Fortsatt finansiering av kontaktpersoner/familjer, samt tjänst inom öppenvården, 2 050 tkr 

åren 2018-2019 (2016-2017 finns i rambelopp) 

Verksamhetsbeskrivning 

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning och insatser till barn, ungdomar och familjer, till 
personer med beroendeproblematik samt beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge stöd, service och 
omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden 
enligt Alkohollagen, serveringstillstånd. 

Socialnämndens vision, mål och inriktning är att främja jämlikhet i levnadsvillkor, känsla av 
sammanhang och full delaktighet i samhället. 

Socialnämndens ledningssystem för kvalitet utgör grund för att säkerställa att de tjänster och insatser 
som utförs håller hög kvalitet. 

Ekonomiskt bistånd 

Förvaltningen handlägger utredning och beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd. 
Vidare ansvarar förvaltningen för handläggning av dödsboanmälningar och egna medelshantering. I 
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bokslut 2014 har 511 hushåll erhållit försörjningsstöd någon gång under året. Verksamheten har nära 
samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och sjukvården. 

Barn/unga och familjer 

Förvaltningen handlägger anmälningar och ansökningar rörande barn och deras familjer. Arbetet 
innehåller utredningsarbete och uppföljning av beslutade insatser som bedöms nödvändiga kring det 
enskilda barnet och deras föräldrar. Verksamheten erbjuder strukturerade öppenvårdsinsatser för barn 
och familjer. Trots kommunens kvalificerade öppenvårdsinsatser är behovet av externa placeringar 
fortsatt höga. Det bedrivs förebyggande arbete riktade till barn/ungdomar och familjer, exempelvis 
föräldrastöd. Verksamheten SESAM har under flera års tid utvecklat sitt arbete med våld i nära 
relation. SESAM erbjuder insatser i form av rådgivning, stödsamtal, skyddat boende, krissamtal med 
barn mm. Verksamheten klassades som den bästa i Sverige 2015 av organisationen UNIZON. 
Ronneby kommun har tagit emot och tar emot ensamkommande flyktingbarn. Under 2014 flyttade det 
in 40 barn. Samma prognos gäller för 2015. 

Missbruk och beroende 

Förvaltningen handlägger ansökningar och anmälningar gällande vuxna med missbruks- och 
beroendeproblematik. Insatser i form av olika öppenvårdsinsatser erbjuds inom verksamheten i form 
av enskilda samtal, rådgivning samt vid behov stöd till anhöriga. 

Funktionshinder 

Verksamheten omfattar insatser enligt LSS (lag om stöd och service) samt lagen om 
socialförsäkringsbalken (SFB). Genom LSS kan den enskilde, som ansöker och omfattas av lagen, ha 
rätt till 10 olika stödinsatser. Ansökningar utreds och beslut fattas med stöd av lagstiftningen. Målet 
med lagstiftningen är att den enskilde ska få möjlighet att leva som alla andra. Verksamheten erbjuder 
stödinsatser såväl i ordinärt boende som i bostad med särskild service. Personer som beviljats 
personlig assistans kan välja att få assistansen utförd i kommunal regi eller i privat regi. I Ronneby är 
det fördelat på hälften.  Idag finns det 13 gruppbostäder utspridda i olika delar av kommunen. 
Verksamheten har utvecklat ett varierat utbud av daglig verksamhet och sysselsättning. Deltagarna är 
både i förvaltningens egna lokaler men även hos föreningar eller andra arbetsgivare. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen har kommunen ansvar för all hälso- och sjukvård för de personer som bor i 
gruppbostäder samt personer som deltar i den dagliga verksamheten upp till läkarnivå. Legitimerade 
sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för verksamheten. Hälso- och 
sjukvårdsinsatser kännetecknas av en hög kunskapsnivå. 

Personal och kompetens 

Socialförvaltningen har ca 310 anställda. Personalen har varierad utbildning och kompetens. 
Förvaltningen består av olika titulaturer såsom socialsekreterare, vårdare, personlig assistans, 
arbetshandledare, familjebehandlare m fl. Förvaltningen är mån om att tillföra den kompetens som de 
olika personalgrupperna är i behov av för att kunna utföra sina uppdrag och arbetsuppgifter på ett 
rättssäkert och optimalt sätt. Ett bekymmer för förvaltningen är den höga omsättningen på 
socionomtjänsterna. En förbättrad arbetsmiljö är en ständig fråga för förvaltningen för att skapa bra 
förutsättningar för medarbetarna så de kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. 

Framtida utveckling 

Efterfrågan av boende med särskild service enligt LSS, gruppbostäder är hög. Planeringen är att det 
skall finnas 12 nya platser med inflyttning under första kvartalet 2016. På längre sikt finns behov av 
att bygga en bostad som kan ersätta en befintlig med möjlighet till utökat platsantal. Antalet 
anmälningar kring barn som far illa eller riskerar fara illa är alltjämt högt. Detta tillsammans med den 
ökade flyktingströmmen och mottagande av ensamkomma flyktingbarn ställer höga krav på flexibilitet 
och kompetens hos personalen. En fortsatt utmaning för förvaltningen är minskad personalomsättning 
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genom förbättrad arbetsmiljö och kompetensutveckling. Verksamheten har under de senaste året 
arbetat med utveckling av brukarmedverkan och förbättring av möjlighet till delaktighet och 
inflytande. Daglig verksamhet och sysselsättningen ställs inför ständigt nya utmaningar med ett 
varierat utbud av arbetsuppgifter. Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för 
personer med funktionsnedsättning att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. För detta krävs 
fortsatt samverkan med flera aktörer. 

 

Överförmyndarnämnden 

 
Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -1 819 -3 275 -3 275 -3 275 -3 275 

Övriga kostnader -1 170 -176 -176 -176 -176 

Avskrivningar -1 0 0 0 0 

Internränta 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -2 990 -3 451 -3 451 -3 451 -3 451 

 

Väsentliga dispositioner 

 Ny tjänst handläggare, 455 tkr/år (varav 230 tkr avser flyktingrelaterat) 

Verksamhetsbeskrivning 

Överförmyndarnämnd/Överförmyndare är en för kommunen obligatorisk verksamhet. 

I Ronneby kommun finns en Överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över 
ställföreträdares (förmyndare, förvaltare och gode män) förvaltning. 

Överförmyndarnämnden ska, som tillsynsmyndighet, motverka rättsförluster för personer som inte 
själva kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Överförmyndarnämndens verksamhet regleras 
huvudsakligen i Föräldrabalken, 10 kap – 20 kap. 

Annan lagstiftning som styr verksamheten är Förmynderskapsförordningen, Ärvdabalken 
Förvaltningslagen, Sekretesslagen och Personuppgiftslagen m fl. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

Verksamheten spänner över ett brett område och är föränderlig. De som kan komma ifråga för 
åtnjutande av hjälp och stöd är personer som har demenssjukdomar, är ålderssvaga, personer med 
utvecklingsstörning, personer med psykiska diagnoser m.fl. 

Framtida utveckling 

Det utvecklingsarbete som kontinuerligt bedrivs syftar till att verksamheten ska, i än större 
utsträckning, kunna bedrivas på ett rättssäkert och kvalitetssäkert sätt, vilket regelbundet kontrolleras 
av nämndens granskningsmyndighet, Länsstyrelsen. 
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Investeringsbudget 2016-2017 jämte plan 2018-2019 

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2016-2017 och plan för 2018-2019. Investeringar 
som sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra 
anläggningsarbeten, läggs ut med bedömd investeringsutgift för vart och ett av budgetåren. Beslut tas i 
dessa fall om investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte fördelningen per kalenderår. 
Investeringar prövas inför varje nytt budgetår. Investeringar i budget 2015 som inte hinner slutföras 
under 2015 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2016 och ingår således inte i listan nedan. 

Den finansiella kostnaden avseende de större bygginvesteringarna (>6 mkr) kommer att hänföras till 
investeringsutgiften (avser ej gatuinvesteringar). Investeringarna påverkar driftbudgeten från den 
tidpunkt de tas i anspråk.  

I huvudsak har anskaffningstidpunkten schablonberäknats till 1/9 för anläggningar och 1/7 för 
inventarier.  Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 
år och där värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp. Kapitalkostnaderna nyberäknas inför varje 
nytt budgetår. 

(tkr) 
Nytt 

beslut 

Inv 

2016 

Inv 

2017 

Inv 

2018 

Inv 

2019 

Kommunstyrelsen      
Kommunledningsförvaltningen      
IT hårdvara  1 500 1 500 1 500 1 500 
Medborgarceremonier ärende KS§97/15  150    
Totalt kommunledningsförvaltningen  1 650 1 500 1 500 1 500 

      
Tekniska förvaltningen      
Backen utrustning  1 050    
Brandskyddsarbete  400 400 400 400 
Brandsäkerhet Vandrarhemmet  500    
Brorenoveringar enligt plan   200 200 2 000 
Byte av takbeläggning Kallvattenkuren  600    
Byte av takbeläggning Italienska villan     500  
Byte av takbeläggning Prästkragen    500   
Byte av tätskikt R-by simhall    6 000  
Byte tak hus 2 Sjöarp (275m2)  400    
Byte tak Skogsgårdsskolan  1 200    
Div mindre inv Gatu- och parkenheten  500 500 750 750 
Drift-/Energisnål gatubelysning  500 500 500 500 
Ekorren  1 000    
Energibesparingar  2 500 2 500 2 500 2 500 
Fastighetsaffärer  1 000 1 000 1 000 1 000 
Fastighetsaffärer  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 
Gång och cykelvägar  2 500 2 500 2 500 2 500 
Försköning av de mindre tätorterna  1 000 1 000 1 000 1 000 
Skötselplan Kallinge   200   
Skötselplan Ronneby plus övr   400   
Skötselplaner Ronneby, Kallinge  300 150   
Belysning Snäckebacksparken    500  
Upprustning kolonilotter  200    
Sågverk Backaryd  500    
Snittingfallet  1 000    
Ny förskola Hulta  1 000 25 000   
Tillbyggnad Listerbyskolan, inkl 650 tkr möbler 
skolrestaurang  19 650    
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(tkr) 
Nytt 

beslut 

Inv 

2016 

Inv 

2017 

Inv 

2018 

Inv 

2019 

Kockumhallen utemiljö  2 250    
Villa Vassen  2 650    
Om-/tillbyggnad brandstationen Rby. (Belopp från 
Räddningstjänsten)   4 000   
Invändigt underhåll  900 900 900 900 
Kuggeboda  400    
Kylrum frysrum  100 100 100 100 
Maskiner o utrustning  2 000 2 000 2 000 2 000 
Medfinansiering GC-väg KS §35/2015  3 600    
Nedgrävn. ledn gatubelysning  150 150 150 150 
Renov. Gula bron   200   
Belysning Brunnsparken    1 200 1 200 
Nya vattenposter på bryggor    100   
Reinv. Gamla lekplatser  1 500 490 490 490 
Slättagårdsskolan asfalt/trädrötter  200    
Stabilitetsåtg. Reddvägen  2 000 300 2 000  
Takarbeten    1 000 1 000 
Storköksutrustning  800 800 5 040 910 
Köksutredning, upprustning matsalar  900    
Köksutredning, köksutrustning  400 400   
Tillagningskök  9 900 11 300 6 500 2 900 
Tillgänglighet matsalar  300 300   
Tillgänglighet skolrestaurang Kallinge  1 200    
VA stammar i byggnader och mark  400 400 400 400 
Ventilationer  2 000 2 000 2 000 2 000 
Åtgärder funktionshindrade (byggnad)  150 150 150 150 
Övr mindre objekt byggnad  1 000 1 000 1 000 1 000 
Asfaltering vägar Sjöarp  200    
Bryggor Ekenäs  250 250 250 250 
Byte av fönster Karörestaurangen  150    
Byte av fönster Måns  100    
Dikesrensningar   100  100 
Dränering jordbruksmark  100  100  
Elsäkerhet off. lokaler  200 200 200 200 
Fasadarbeten    1 000 1 000 
Föryngring sjukt trädbestånd   200  200 
Hyresgästanpassningar externa kunder  1 000 1 000 1 000 1 000 
Kallinge sporthall oml hårdgjorda ytor  300    
Renovering av Karöstugbyn 14 st  400 400 400 400 
Rest. bassäng Brunnshallarna  75    
Skogsbruksplan    200  
Säkring av bergväggar    100 300 
Tomtinmätning arrendetomter  200    
TS- och tillgänglighetsåtgärder  500 500 500 500 
Nyinv. gatubely.nät  100 100 100 100 
Utbyte energisnål belysn armatur  500 500 500 500 
Återställning nedgångna fritidsanläggningar  900 900 900 900 
Byte tak kostall  500    
Miljöhus  400    
Allmänna platser Kilen  7 000 7 000 7 000 7 000 
Cpl Kallingev/Hultaleden    200 2 500 
Julbelysning centrum  1 000    
Kommunlekplats - vidareutveckling     1 000 
Ny båt Karö-Ekenäs   500   
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(tkr) 
Nytt 

beslut 

Inv 

2016 

Inv 

2017 

Inv 

2018 

Inv 

2019 

Rasthus Japanska trädgården    600  
Renovering av uteservering Karörestaurangen  100    
Rest. fd betesmarker  100  100  
Rest. mnemosynefjärilslokaler  200    
Vassröjningar  200 200   
Åtgärder centrumutredning  3 000 300 5 000 1 000 
KF §210. Alternativa lokaliseringsplatser gräsyta 
Brunnsvallen   5 000   
Restaurering bryggor Busseviken  3 000    
Reservkraft Knut Hahn  2 400    
Toalett o dusch vid ställplats husbilar  500    
Totalt tekniska förvaltningen  90 975 75 590 55 930 39 800 

      
Totalt kommunstyrelsen  92 625 77 090 57 430 41 300 

      
Miljö- och byggnadsnämnden      
Nytt verksamhetssystem Miljö   150   
Mät- o provtagningsutrustn   25   
Totalt miljö- och byggnadsnämnd  0 175 0 0 

      
Fritids- och kulturnämnden      
Kulturcentrum    190 2 350 
Inventarier Biblioteket  2 020 1 540 1 540  
Brunnsbadet  1 550 1 550   
Fotbollsplaner  500    
Bokningssystem  200    
Blekingeleden  200    
Turism  200    
Ny spontanidrottsplats KF 1 200 1 250 1 300 1 350 
Badplatser   300 300  
Husvagnsuppställningsplatser   300   
Utveckling Ronnebyån   100 100  
Bryggor Skärsjön fisket   50 30  
Div utrustning FKN  650 650 650 650 
Scenvagn   500   
En komplett teater, i befintliga lokaler KF  2 000   
Totalt fritids- och kulturnämnden  6 520 8 240 4 110 4 350 

      
Utbildningsnämnden      
Inventarier, reinvestering förskole-/skolgårdar  3 000 3 000 3 000 3 000 
Lekredskap, utemiljöer  300 300 270 150 
Åtgärder funktionshindrade elever  300 300  50 
Ljudmiljö korridorer Esp  80    
Inventarier tillbyggd Listerbyskola  2 000    
Anpassningar av lokaler, akustik mm  900 1 700 200 200 
Inventarier gymnastiksalar, elevskåp, byte låssystem  150  150 70 
Belysning, staket ute, solskydd fasader  280 250 250 250 
Anpassning av yttre miljöer, slöjd, Kulturskolan  500 200 100 200 
Inventarier Hulta förskola   1 300   
Lösdriftsstall Active Stable, flytt samt kostnadsökning    1 700  
Maskinhall med verkstadsdel    4 300  
Robotmjölkning    2 100  
Matsal utbyggnad    1 700  
Inre miljöer NB  100  100  
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(tkr) 
Nytt 

beslut 

Inv 

2016 

Inv 

2017 

Inv 

2018 

Inv 

2019 

Plansilofack  310    
Garage Hoby 1   290 290   
Reinvesteringar Naturbruk, Hoby Lant&Skog  1 000 1 000 1 000 1 000 
Flygtekniskt Helikopter, flyg  570 1 500 600 1 500 
Reinvesteringar Knut Hahn  1 000 1 000 1 000 1 000 
CNC-fräs träbearbetning     1 000 
CNC-fräs metall   700   
CNC-svarv metall  600    
Rikthyvel  150    
Inre miljöer KH  200  200  
Totalt utbildningsnämnden  11 730 11 540 16 670 8 420 

      
Äldrenämnden      
Inventarier mm  1 000 1 000   
Anpassningar i särskilda boende  1 000 1 000 1 000 1 000 
Inventarier till Ålycke  300 300   
Utbyggnad av Lindebo  1 000    
Inventarier nya Trygghetsboende     2 500 
Trådlösuppkoppling, ex     1 000  
Nytt äldreboende  160    
Totalt äldrenämnden  3 460 2 300 2 000 3 500 

      
Socialnämnden      
Inventarier  125 125 125 125 
Ny gruppbostad att ersätta befintlig KF  16 650   
Gruppbostad (inv)  150    
Inventarier till ny gruppbostad    150  
Totalt socialnämnden  275 16 775 275 125 

      
SUMMA INVESTERINGAR  114 610 116 120 80 485 57 695 

 

 

 

 

 

 
 



1 

 

Tillhör Kommunfullmäktige 294/2015. Bilaga 2 

 

Vision 
I Ronneby ska alla känna sig välkomna. Alla ska ges förutsättningar för att kunna bo, arbeta 

och ha en rik fritid. Här ska det vara möjligt att utveckla innovativa idéer. Vi ska värna om 

vår natur, miljö, skärgård och skogar – här ska man kunna andas!  

 

 

Inledning 

 

Vi ska tillsammans göra Ronneby till en framgångs- och framtidsinriktad kommun. 

Vi måste bedriva ett strategiskt arbete for att klara Ronnebys framtida sociala, ekonomiska 

och klimatmässiga utmaningar. Detta kräver ett samhälle byggt på̊ samarbete, tillit och 

solidaritet. Vår kommun ska vara ledande när det gäller hållbarhet, utbildning, forskning och 

grön teknik. Här ska såväl invånare, besökare och näringsliv se kvalitén och fördelen med att 

vara i just Ronneby. 

 

Alla människor har lika värde och samma rättigheter.  Varje enskild individ skall bemötas med 

respekt. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden 

samt en bra omsorg för alla som har behov av den.  

 

Ronneby är nu befolkningsmässigt en växande kommun, vilket är positivt, men detta ställer 

också nya krav på kommunens verksamheter. Vi behöver bygga bostäder och lokaler för skola 

och förskola. Vi behöver rekrytera personal och samtidigt behövs stimulans för att skapa 

möjligheter till fler jobb i kommunen. De ekonomiska prioriteringarna är därför viktiga och 

avgörande för att vi ska lyckas. 

 

Den kommunala servicen ska ha valfrihet för alla och präglas av högsta kvalité. För oss är det 

därför viktigt att inte fortsätta den utförsäljning och privatisering som slår sönder 

möjligheterna till samordning och helhetstänkande. Helhetstänkande, som präglas av 

solidaritet och ansvarstagande för alla som arbetar och befinner sig i våra verksamheter, är en 

avgörande faktor för ett framgångsrikt Ronneby.  

 

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med 

kommuninvånare, föreningar samt företag. 

 

Genom en framtidsinriktad politik, med fokus på̊ jobb, skola och omsorg samt ett gott klimat 

för föreningsliv och företagande runt om i kommunen, skapar vi framtidens Ronneby. 

 

Malin Norfall (s)  Peter Bowin (v)   Lova Necksten (mp) 

 

 

 

En skola för alla  
Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden. Omtanken 

om våra minsta barn ställer krav på̊ en väl fungerande förskola. En väl utbyggd förskola är 

också̊ en jämställdhetsfråga. Vi vill att grundbemanningen ska öka från 2,75 till 3,0 på 

småbarnsavdelningarna.  
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Våra ungdomar måste ges möjlighet till jobb och utveckling, vilket kommer att ställa stora 

krav när vi ska rusta framtidens skola. 

 

Skolan ska vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund och 

erfarenhet. Skolan har en viktig roll i att motverka segregation. Skolan ska kompensera för 

elevers olika förutsättningar.  

 

Alla barn ska känna trygghet i skolan och mötas och utmanas utifrån sina olika 

förutsättningar. Därför fokuserar vi på̊ att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten och höja 

läraryrkets attraktivitet. 

 

I dag är en gymnasieutbildning ett nästintill grundläggande krav för att unga ska få ett jobb. 

Fler elever ska lämna gymnasiet med ett fullvärdigt betyg. Yrkesprogrammens attraktivitet 

ska höjas i nära samverkan med arbetsmarknadens parter. Så ger vi unga förutsättningar för 

det moderna arbetslivet. Vi ska även erbjuda möjligheter till komplettering av grundläggande 

högskolebehörighet. 

 

Barn omges precis som vuxna av en mängd kemikalier, varav många kan ha okänd påverkan 

eller vara skadliga för hälsan. Särskilt utsatta är de små barnen i förskolan. I samverkan med 

Cefur har våra förskolor redan genomgått en inventering där både leksaker, och andra 

riskprodukter har rensats ut från våra förskolor. I ett kommande skede vill vi satsa på att alla 

förskolor ges möjlighet att ersätta de utrensade produkterna, genom avsatta medel för nya 

inköp. 

I samverkan med Cefur vill vi att utemiljöerna vid skolor, förskolor och fritidshem ses över 

utifrån ett pedagogiskt och hållbart perspektiv. 

 

Den kommunala kulturskolan är en av de största kulturverksamheterna för barn och unga. 

Genom Kulturskolan ska Ronnebys alla barn och unga ges möjlighet att medverka i olika 

kulturella uttrycksformer. Vi vill därför att kulturskolan ska bli mer ännu mer tillgänglig och 

attraktiv. Vår ambition är att taxorna ska sänkas eller helt tas bort.  

 

 

Indikator Utfall 2014 Målvärde 2016 Tidpunkt för 

uppföljning T1/T2/År 

Personal i förskolan  

(egen mätning) 

5,51 barn/tjänst Färre barn/tjänst T1/T2/År 

Andelen elever som 

känner sig kränkta i 

skolan i åk 3, 6 resp. 

9 (egen mätning) 

Åk 3: 5,7 % 

Åk 6: 7,7 % 

Åk 9: 26,4 % 

Åk 3: 0 % 

Åk 6: 0 % 

Åk 9: 0 % 

T1/T2/År 

Barn ska ha tillgång 

till förskoleplats 

inom två månader 

(egen mätning) 

85 % 100 % T1/T2/År 
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Indikator Utfall 2014 Målvärde 2016 Tidpunkt för 

uppföljning T1/T2/År 

Alla elever ska klara 

sin gymnasieexamen 

inom fyra år 

(egen mätning) 

96 % 100 % År 

 

Uppdrag: 

 

 Läxhjälp ska införas för alla elever -  

 Möjligheterna att införa skolfrukost för samtliga skolor ska utredas (rapportering Q2-

2016) 

 Att prioritera köp av giftfria produkter för att ersätta de som rensats bort 

 

 

Välfärd och trygghet 

Vi ska ge möjligheter för våra äldre till ett gott och tryggt liv och ett bra boende. 

Under de sista levnadsåren är åldrandet för de flesta förknippat med omfattande behov av 

vård och omsorg som gör att man blir beroende av andra. Att veta att man har tillgång till god 

vård och omsorg under denna tid är därför viktigt.  

 

I vår framtidsbild kan människor i alla åldrar och i alla delar av livsloppet känna trygghet 

inför denna del av livet. I vår framtidsbild är det också självklart att en äldre människa som 

behöver omfattande vård och omsorg också är en individ med egna resurser, erfarenheter och 

önskemål som kan stärkas, utvecklas och tas till vara. 

Personaltätheten i vård- och omsorgboendet ska öka för att stärka trygghet och livskvalitet för 

den enskilde. Ytterligare satsningar som görs med stöd av regeringens kvalitetspengar är bl. a 

anställning av sjukgymnast, sjuksköterska och dietist. 

Under denna budgetperiod tillför vi nya ekonomiska medel för hemtjänst i det ordinära 

boendet.  

 

Kultur är inte bara roligt, vi mår bra av det också. Därför tillförs hemtjänsten Kulturpengar för 

organiserade aktiviteter. 

 

Vi ska följa och implementera den teknikutveckling som just nu förändrar hemtjänsten. Det 

handlar om nya arbetsredskap och rutiner i en vardag där allt fler äldre med behov av vård- 

och omsorg väljer att bo kvar hemma. Hemtjänsten ska göra ett Tekniksprång. En viktig del i 

detta är satsning på kompetensutveckling av personal.  

 

Den kommunala servicen ska ha valfrihet för alla och präglas av högsta kvalité́. För oss är det 

därför viktigt att inte fortsätta den utförsäljning och privatisering som slår sönder 

möjligheterna till samordning och helhetstänkande. Helhetstänkande, som präglas av 

solidaritet och ansvarstagande för alla brukare och anställda i våra verksamheter är en 

avgörande faktor för ett framgångsrikt Ronneby. 

 

Vi ser skillnader och hinder som kommunen måste bli bättre på att möta, samhälleliga 

strukturer och normer som utgör hinder i många människors vardag. Ojämställdheten på flera 

plan kvarstår, och vi ser att fler barn far illa. 
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Barn ska inte behöva växa upp i fattigdom. Vi vill därför att kommunens individ- och 

familjeomsorg särskilt bevakar regeringens satsning på de familjer som har det allra tuffast, av 

vilka många består av ensamstående mammor med barn.  

 

Alla barn har rätt till en bra och trygg uppväxt. Vi ska prioritera resurser för att hjälpa barn 

och unga som hamnat i utsatta situationer. Med ett ökande antal anmälningar, förstärker vi 

med personal som jobbar med dessa frågor (anmälningar-utredningar), för att kunna ge en 

bättre service, snabb insats och minska den höga belastningen på vår personal som idag jobbar 

väldigt intensivt med dessa frågor.  

 

Ett bra samarbete mellan skolan och socialtjänsten är en förutsättning för att kunna ge barn 

och ungdomar det stöd de behöver. 

 

Om alla, även den mest utsatta, ska ha förutsättningar att komma vidare till arbete och egen 

försörjning så måste samhället ha specifika och individuella stöd, och ett finmaskigt socialt 

skyddsnät.  

 

 

Indikator Utfall 2014 Målvärde 2016 Tidpunkt för 

uppföljning T1/T2/År 

Alla ska kunna åldras 

i trygghet med 

bibehållen 

självständighet och 

mötas med respekt 

(KKIK)  

Brukarenkät  Andel nöjda ska öka T1/T2/År 

Antalet hushåll 

beroende av 

ekonomiskt bistånd  

511 Antalet ska bli färre T1/T2/År 

 

Antal dagar i snitt för 

att få ekonomiskt 

bistånd vid nybesök 

(KKIK) 

19 

(riket 16) 

16 T1/T2/År 

 

Andel ungdomar som 

inte kommit tillbaka 

inom ett år efter 

avslutad 

insats/utredning 

(KKIK) 

62 % 

(riket 78 %) 

70 % T1/T2/År 

 

 

 

Uppdrag: 

 

 Erbjuda alternativ huvudrätt till samtliga inom vård- och omsorgsboende och till de 

som har hemtjänst. 
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 Utveckla arbetet med större självbestämmande för den enskilde hur beviljad hemtjänst 

ska utföras. 

 Ombyggnad av Vård- och omsorgsboendet Ålycke i Johannishus. 

 Tillbyggnad av Vård- och omsorgsboendet Lindebo i Bräkne-Hoby. 

 Etablering av Trygghetsboende i Kallinge i samverkan med AB Ronnebyhus. 

 

 

Många vägar till jobb 

Vi måste ge bättre förutsättningar för fler att komma ut på̊ arbetsmarknaden. Eftersom vi har 

en mycket hög arbetslöshet måste kommunens näringslivsarbete mer fokusera på̊ aktiva 

insatser. 

 

För att möta arbetsmarknadens ökade krav på kompetens måste den som har eller riskera att 

hamna utanför, få fler chanser till utbildning. För att bibehålla och öka kompetensen hos redan 

anställda har Kunskapskällan och Komvux en viktig uppgift. 

 

Arbetslivet ska ses som en plats där människor stimuleras och utvecklas. I Ronneby ska det 

råda schysta villkor för jobben oavsett var jobbet utförs. Kommunen ska arbeta konsekvent 

och aktivt för att motverka social dumping på arbetsmarknaden. Reglerna i den av 

kommunfullmäktige beslutade uppförandekoden ska hjälpa företag att verka i Ronneby 

kommun på lika villkor.  

 

Ett bra samarbete mellan näringsliv, skola och kommun är också en viktig förutsättning för att 

en positiv utveckling av antalet sysselsättningstillfällen kommer till stånd. En del i detta är att 

öka andelen gymnasieelever som deltar i UF (Ung företagsamhet) eller motsvarande. 

 

En viktig resurs i utvecklingen av kommunens näringsliv är de nya svenskar som kommer till 

vår kommun. Näringslivsenheten har här en uppgift att, tillsammans med arbetsmarknadens 

parter, på bästa sätt ta till vara på den kompetens som finns så att den kan bidra till 

utvecklingen av det lokala näringslivet. 

 

Vi satsar på traineejobb och utbildningskontrakt som en viktig arbetsmarknadsåtgärd. 

 

Indikator Utfall 2014 Målvärde 2016 Tidpunkt för 

uppföljning T1/T2/År 

Arbetslösheten i 

Ronneby ska minska. 

 Minskat antal öppet 

arbetslösa i Ronneby 

T1/T2/År 

Fler i sysselsättning  Ökat antal individer i 

sysselsättning 

T1/T2/År 

 

Uppdrag 

 

 Kommunen ska erbjuda utbildning för att öka matchningen på arbetsmarknaden  

 Komvux och Kunskapskällan ska erbjuda kompetenshöjning för både näringsliv och 

individer. 
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Besök och näringsliv 

Vi måste bedriva ett strategiskt arbete för att klara Ronnebys framtida sociala, ekonomiska 

och ekologiska utmaningar. Här ska såväl invånare, besökare och näringsliv se kvalitén och 

fördelen med att vara i just Ronneby.  

 

Ronneby kommun ska fortsätta att ligga i täten när det gäller ny utbildnings- och 

forskningsverksamhet inom områden för hållbar utveckling, hållbart byggande och positiva 

avtryck. Detta ska beaktas när vi bygger såväl bostäder som för våra verksamheter.  

 

Ronneby kommun ska vara en attraktiv kommun för näringsliv och nyetableringar. 

Kommunen ska erbjuda mark för nyetableringar och även ha en långsiktig strategi för detta.  

 

En satsning på̊ besöksnäringen ska ske genom att vi ger bra förutsättningar för eko och 

kulturturism i hela kommunen. Ronneby har en spännande historia att visa upp samtidigt som 

vi har nära till naturen och den fantastiska Brunnsparken. En medveten och konsekvent 

satsning på̊ ett rörligt småbåtsliv tillsammans med en ny campingplats nära centralorten ska 

ske. Den nya konferensanläggning som kommunen byggt ger fler möjligheter till möten och 

utställningar.  

 

Många av de företag som håller igång kommunens näringsliv finns på̊ landsbygden. Det 

handlar om allt från hantverkare och transportföretag till lokala jordbrukare och 

livsmedelsproducenter. De gröna näringarna bidrar till lokala lösningar på̊ globala 

miljöutmaningar. 

 

Indikator Utfall 2014 Målvärde 2016 Tidpunkt för 

uppföljning T1/T2/År 

Ronneby kommun är 

attraktiv för företag 

och nyetableringar. 

 Fler nyetableringar T1/T2/År 

 

 

 

Uppdrag: 

 Presentera en hållbar utvecklingsplan för CEFURs verksamhet. 

 

 

En kommun att bo, leva och verka i 
I Ronneby har vi nära till skola, jobb och service, vilket gör det till en bra kommun att leva i. 

En kommun som är lugn och trygg att bo i och som har bra infrastruktur och 

kommunikationer, vilket ger närhet till storstad. Landsbygd och kust ger möjligheter till 

naturnära boenden med tillgång till skog och hav. Vi vill värna allas rätt till vattnet genom att 

slå vakt om strandskyddet.  

Ronneby kommun har en god framförhållning och möjliggör för ett ökat utbud av bostäder.  

 

Lekplatser är ett viktigt inslag i vår miljö̈ och en viktig pusselbit för våra barns tillgång till det 

offentliga rummet. Planeringsarbetet, med prioritering och upprustning, av lekplatser 1 hela 

kommunen samt en centralt placerad kommunlekplats fortsätter under 2016. I detta arbete ska 

regeringens satsning på pedagogiska utemiljöer och en samordning med de kommunala 

lekplatserna ingå. 
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Våra tätortsnära naturmarker ska i stor utsträckning bevaras för att i framtiden säkra det 

viktiga samspelet mellan land och stad. Medel avsätts för att försköna och förgröna våra 

tätorter. Dessutom ska all nybyggnation och renovering ske utifrån miljömässigt hållbara 

principer. 

 

Kommunen ska utveckla kostnadsfria sommarlovsaktiviteter med det statliga stödet som 

syftar till att ge barn i åldersgruppen 6-15 år en möjlighet till sommaraktiviteter. Kommunen 

ska erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Alla barn ska behandlas 

lika vad gäller tillgång och deltagande. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska 

ingen behovsprövning göra för de enskilda barnen.  

 

Alla ska ha rätt till och möjlighet att utöva kultur och idrott oavsett bakgrund eller 

ekonomiska förutsättningar. För det behövs en jämlik och kostnadsfri tillgång till platser för 

kultur och rekreation där mänskliga möten kan ske. Vi behöver en fri och frispråkig kultur, 

folkbildning, föreningsliv, folkrörelser och bibliotek. Amatörkulturen och det professionella 

kulturlivet ska få växa i samspel. 

 

Vi anser att det är viktigt att Ronneby Sporthall utvecklas till en samlingsplats med olika 

aktiviteter för alla åldrar. Därför tillför vi medel för ytterligare en tjänst som fritidsledare. 

Neddragning av vaktmästarresurser har lett till att anläggningarnas underhåll och slitage har 

förvärrats samt färre vuxna närvarande vilket upplevs problematiskt. Idrotts- och 

kulturanläggningar ska vara välskötta, trygga och tillgängliga så att alla trivs, vilket är 

angeläget att beakta i den pågående översynen av vaktmästarorganisation. 

    

Föreningslivet är av avgörande betydelse för kultur- och fritidsaktiviteterna i alla våra 

kommundelar. Förutom att se över föreningsstödet vill vi se om nya anläggningar behövs för 

att tillmötesgå̊ olika fritids- och kulturintressen, inte minst för att få våra kulturskatter såsom t 

ex Gribshunden och Guldgubbarna, till kommunen. 

 

Ronneby ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon 

negativ klimatpåverkan. Detta innebär att kommunen inom sin egen verksamhet ska ersätta 

fossilbränslen med alternativa energikällor då främst sol-el, men även utreda solvärme att 

kopplas till returen vid vårt fjärrvärmeverk, samt att arbeta med energieffektiviseringar inom 

alla kommunens byggnader och anläggningar. 

 

Kommunens fordonspark kommer att fortsätta utvecklas mot miljövänliga drivmedel. Elbilar 

har kommit in i vår fordonspark och laddstolpar har introducerats. El-laddningsmöjligheter 

för el-cyklar skall förberedas framförallt vid våra större varuhus och vid resecenter. Elbilar 

och biogasbilar kommer att vara två̊ framtida alternativ. Arbetet med att etablera en 

biogasmack i kommunen ska fortsätta då vi ser detta som en viktig pusselbit.  

 

Indikator Utfall 2014  Målvärde 2016 Tidpunkt för 

uppföljning T1/T2/År 
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Indikator Utfall 2014  Målvärde 2016 Tidpunkt för 

uppföljning T1/T2/År 

Tillgång till kultur 

och fritid. 

Snitt, NMI idrott, 

NMI kultur och NRI 

fritid 

(Medborgarundersök

ningen) 

59 

(Riket 61) 

65 T1/T2/År 

 

Enkät till brukare 

samt stickprovsbesök 

om anläggningars 

skötsel och 

tillgänglighet 

 60 % Nöjda T1/T2/År 

 

 

 

Uppdrag: 

 

 Utreda var i kommunen våra kulturskatter, exempelvis Gribshunden och 

Guldgubbarna, kan ställas ut permanent 

 I dialog med föreningslivet se över möjligheterna för att införa avgiftsfria aktiviteter 

för barn och ungdomar 

 Utreda kostnaderna för att kommunens egna aktiviteter/arrangemang ska vara 

avgiftsfria för barn och ungdomar 

 En konsekvensanalys av genomförda neddragningar av vaktmästarresurser  

 Utreda vilka resurser som behövs för skötsel av anläggningar och att fler vuxna finns 

tillgängliga i verksamheterna 

 Undersöka möjligheten att övergå till syntetisk diesel (HVO-oljor) på ett lämpligt 

antal av våra tyngre fordon 

 Införande av cykelpool för allmänheten ska utredas 

. 

 

Höjd kvalité och en attraktiv arbetsgivare 

I Ronneby ska vi ha en hög kvalité i våra verksamheter och de som kommer i kontakt med vår 

personal ska få ett bra bemötande. För att nå detta måste vi också ge vår personal 

förutsättningar för att kunna genomföra sitt jobb på ett bra sätt. För att betraktas som en 

attraktiv arbetsgivare måste vi säkerställa en bra arbetsmiljö, en rimlig arbetsbelastning och 

möjlighet till utveckling.  

 

Vi är väldigt glada att vi nu har en regering som ger riktade medel för att kommunen ska bl.a. 

kunna öka personaltäthet inom förskola, skola och äldreomsorg samt ytterligare en utredare 

som jobbar med barn som far illa, men vi vill gå lite längre.  

 

Medarbetare ska ha förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i 

verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade. 

Bland personal som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning finns ett 

behov av kontinuerlig kunskapshöjning om olika slags funktionsnedsättningar, bemötande, 
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habilititerande och rehabiliterande arbetssätt. Personalen har ofta med sig viktiga kunskaper 

och erfarenheter men kan sakna särskild utbildning om funktionsnedsättningar. 

 

Idag är vi på god väg att nå det nu satta målet med 40% ekologiska livsmedel i vår 

kommunala matlagning. Men målsättningen måste ligga högre än så för att höja kvalitén på 

den mat som serveras i kommunens restauranger. 

 

Indikator Utfall 2014 Målvärde 2016 Tidpunkt för 

uppföljning T1/T2/År 

Medarbetarundersökn

ing  

”Nöjd 

medarbetarindex” 

 100 %  

Sjukfrånvaron            Minska  

 

Uppdrag:  

 

 Utredning tas fram om hur kommunen på sikt kan få bort delade turer utan att det 

innebär varannan helg. 

 Utannonserade tjänster ska ha sysselsättningsgrad 100% 

 Stärka arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 

 Utredning tas fram om hur vi kan ”överanställa” för bättre kvalité i verksamheten 

samtidigt som vi blir en attraktivare arbetsgivare 

 Analys och förslag för att minska sjukfrånvaron  

 Utreda kostnader för fria arbetskläder för samtliga arbetstagare där behov finns  

 

 

Ekonomi 
Kommunens ekonomi kommer att vara ansträngd även i framtiden. Behoven och önskemålen 

kommer att överskrida de ekonomiska möjligheterna. 

För att få råd att genomföra de åtgärder som leder till målen måste vi föra en stram 

ekonomistyrning så varje skattekrona används så effektivt som möjligt. 

 

En total genomlysning av all administration i den kommunala verksamheten ska ske med 

syfte att skapa ett ekonomiska utrymme. 

 

Inrättandet och indragning av tjänster ska beslutas av kommunfullmäktige. Återbesättning av 

vakanta tjänster ska prövas av respektive nämnd. Från detta undantas omsorgspersonal och 

pedagoger. 

  

Uppdrag: 

 

 Återinrätta personalutskott 

  

 


