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Roger Fredriksson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Anders Bromée (M) 
Lennarth Förberg (M) 
Birgitta Lagerlund (M) 
Claes Diurhuus-Gundersen (M) 
Anders Lund (M) 
Christer Stenström (M) 
Kenneth Michaelsson (C) 
Hillevi Andersson (C) 
Kristina Valtersson (C) 
Mats Paulsson (C) 
Roger Gardell (L) 
Willy Persson (KD) 
Malin Norfall (S) 
Malin Månsson (S) 
Tommy Andersson (S) 
Amani El-Ali (S) 
Mikael Karlsson (S) 
Annette Rydell (S) 
Ola Robertsson (S) §§ 320-333, 335-344        

Monika Lindqvist (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Ingrid K Karlsson (S) 
Stefan Österhof (S) 
Magnus Pettersson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Kranislav Miletic (S) 
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Peter Bowin (V) 
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Lova Necksten (MP) 
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Nicolas Westrup (SD) 
Rose-Marie  Leksell (SD) 
Ylva  Olsson (SD) 
Sune Håkansson (RP) 
Anna Carlbrant (RP) 
Sandra  Bergkvist (SD) 

  

Tjänstgörande ersättare Thomas Svensson (S) tjänstgörande ersättare för Marie Olsson (S) 
Kerstin Haraldsson (C) tjänstgörande ersättare för Tim Svanberg (C) 
Lena Rosén (V) tjänstgörande ersättare för Angela Leyton (V)  

Övriga närvarande  

Ersättare Magnus Persson (M) 
Oskar Förberg (M) 
Kenth Carlsson (M) 
Bengt Holm (C) 
Johannes Chen (KD) 
Anna-Mi Tamsel (KD) 
Margareta Yngveson (S) 

Magnus Johannesson (S) 
Mats Olsson (MP) 
Thomas Lähdet (MP) 
Ann-Margret Olofsson (S) 
 

Tjänstemän Anna-Clara Eriksson och Joakim Karlsson 
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§ 320 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S) utses justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 321 Dnr 2015-000606 009 

Utdelning av Ronneby kommuns Kulturpris och 
Kulturstipendium 2015 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) delat ut kulturpris för år 2015 till Tomas 

Forsberg och Peter Johansson. 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns kulturpris 2015 tilldelas Tomas Forsberg och Peter 

Johansson för att de framgångsrikt driver Centrumbiografen som har funnits 

i Ronneby sedan 1937. Med bibehållen klassisk biografentré och en modern 

salong med modern filmteknik erbjuder de ett stort filmutbud som når en 

bred publik. Genom sitt engagemang och sitt intresse till att hitta nya sätt att 

nå publiken lyckas de att behålla och utveckla filmkulturen i Ronneby.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera utdelningen av Kulturpriset för år 

2015 till protokollet. 

________________ 
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§ 322 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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§ 323 Dnr 2015-000627  

Medborgarförslag från Mats Karlsson angående förslag 
på ett Folkets Park i miniatyr 

Mats Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag angående ett Folkets 

Park i miniatyr. 

Sammanfattning  

Snäckebacken i centrala Ronneby är underutnyttjad. Möjligen är det en av 

landets största hundtoaletter. Men vi behöver ha in verksamhet där också. l 

samband med att man från kommunens sida planerar en lekplats i området 

vill jag se lite av Folkets Park där också. Det ena behöver inte utesluta det 

andra, tänker jag... 

 

Mitt förslag går ut på att vi bygger något Folkets Park-liknande där också. 

Förslagsvis en enklare scen, någon/några karusell(er), enklare servering, 

tombola osv. intressenter för ett sånt projekt bör inte vara svårt att hitta. 

Såväl föreningsliv, centrumhandeln, näringslivet i övrigt, som 

Försäkringskassa och Arbetsförmedling bör kontaktas.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen 
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§ 324 Dnr 2015-000564 109 

Medborgarförslag från Mats Sturesson angående att 
öppna upp Forsvägen i Kallinge vid Djupaforsklyftan  

Mats Sturesson har lämnat in följande medborgarförslag angående 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 Alrnvägen 

Lindvägen Södermarksvägen för att komma till Sörby eller handelsområde 

Viggen T.ex.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till tekniska 

förvaltningen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: Tekniska förvaltningen 
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§ 325 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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§ 326 Dnr 2015-000629 139 

Anmälan av interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Roger Fredriksson (M) från 
kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) angående 
om utsatta EU-medborgare i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Länderna i Europa har en lång historia av förföljelse och trakasserier mot 

romer. l t ex Rumänien pågår systematisk diskriminering av romer. Som en 

följd av fattigdom, diskriminering och direkta hot har många av dessa 

människor tvingats att söka sig till andra länder för sin försörjning. Ett fåtal 

av dessa kommer till Sverige. SKL:s skrivelse (2015-l 1-27. Dnr 14/6850). 

 

Ett antal utsatta EU-medborgare (8-10) har också sökt sig till Ronneby för att 

hitta försörjningsmöjligheter. I dagsläget hänvisas de flesta till att tigga 

pengar. De lever i en utsatt situation där flera sover i bilar. Situationen är 

svår och kräver skyndsam hantering. 

 

Det finns akuta behov: 

° Övernattningsmöjligheter med hygienutrymme och möjlighet att tillaga 

mat. Flera svenska kommuner erbjuder idag olika slags sovplatser. 

° Kontaktcenter som erbjuder rådgivning, information och kan förmedla 

kontakter. Flera kommuner har kontaktcenter, bl a i Stadsmissionens eller 

Röda Korsets regi. 

 

Det finns också andra åtgärder som behövs: 

° Samordningstjänst (på deltid) som tar ansvar för uppkomna frågor och 

samordning mellan kommunens insatser och de ideella krafterna i 

kommunen. ”Tillfälliga härbärges- och evakueringsplatser kan vara förenligt 

med akut nödbistånd. Att upplåta kommunal mark för att driva boplatser kan 

vara ett sätt att erbjuda utsatta människor ett tillfälligt boende ...” 

”Det är viktigt att betona att kommunen ska bedriva uppsökande verksamhet, 

med ett särskilt fokus på barn.” 

 

° Handlingsplan för kommunens insatser och åtgärder. ”ldéburen sektor gör 

ett stort och viktigt arbete, både med och utan det offentligas stöd. Skl menar 

att kommuner inom ramen för rådande lagstiftning bör uppmuntra och 

underlätta insatser från idéburen sektor.” 
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° Initiativ till regional samverkan i de frågor där det behövs. ”. .. regional 

samverkan Erfarenheter visar att samsyn och ett enhetligt arbetssätt mellan 

kommuner i en region ses som en framgångsfaktor.” 

 

Många Ronnebybor engagerar sig idag solidariskt. I nätverket Nödhjälpen 

Ronneby samlas ett stort antal rörelser för stöd (Svenska kyrkan, 

Pingstkyrkan, Frälsningsarmén, Röda korset, Lions, IOGTNTO, Rotary och 

flera politiska partier). 

 

Modell: It ex Linköping och Göteborg har det offentliga och civila samhället 

tillsammans erbjudit hjälp med akuta behov. Situationen ser olika ut över 

landet och enligt SKL ” [innebär] det kommunala självstyret olika lösningar 

utifrån lagstiftningen” 

 

Vad gör Ronneby kommun för att 

- Erbjuda övernattningsmöjligheter och starta någon form av kontaktcenter 

- Samordna och samverka med IOP, (ev. samordningstjänst). 

- Uppdatera/fokusera handlingsplan för den aktuella situationen..  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari år 2016. 

________________ 

Exp: Roger Fredriksson  

Peter Bowin 
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§ 327 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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§ 328 Dnr 2012-000309 214 

Detaljplan för Svanevik 1:57 

 

Sammanfattning  

Adress: Svaneviksvägen 16, 18, 20, 22-31 samt 33-38 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-10-22 § 204 godkänna 

detaljplanen för Svanevik 1:57 m.fl. 

Huvudområden för regleringar är: anpassning till framtida havsnivåhöjning, 

byggnadernas höjd och utbredning samt vatten- och avlopp 

Det är nu fråga om antagande av planen. 

Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/svanevik 

Bedömning 

Planen har handlagts enligt ett normalt planförfarande och var senast utställd 

för en andra granskning under tiden 19 juni - 31 juli 2015. Inkomna 

synpunkter har sammanfattats och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 

I korthet har efter granskningen  

en planbestämmelse angående fungerande energiförsörjning och 

kommunalteknisk försörjning vid gällande säkerhetsnivå för höjda 

havsnivåer införts 

planbeskrivningen kompletterats med information och motiveringar kopplat 

till planens ställningstagande kring höjda havsnivåer samt ett förtydligande 

av strandskyddsbedömningen på fastigheterna Svanevik 1:61 och 1:46  

Ändringarna bedöms inte vara av sådan art att en ny granskning behövs 

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen 

för Svanevik 1:57 m.fl. upprättad den 14 september 2012, reviderad den 24 

september 2015.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för Svanevik 1:57 m.fl. 

upprättad den 14 september 2012, reviderad den 24 september 2015 

________________ 

Exp: Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 329 Dnr 2015-000081 026 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om valfrihet när det gäller delade 
turer i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Nicolás Westrup (SD) har lämnat in en motion om valfrihet när det gäller 

delade turer, det vill säga att arbeta morgon och kväll med några timmars 

ledighet under dagen, inom Ronneby kommun. I motionen beskrivs 

arbetsmiljöaspekterna, exempelvis att det är psykiskt påfrestande, som 

negativa och att flera kommuner idag har tagit ett beslut om att avskaffa 

delade turer.  

Sverigedemokraterna föreslår i ett led att göra Ronneby kommun till en mer 

attraktiv kommun att arbeta och bo i: 

Att kommunfullmäktige ger sitt godkännande till denna valfrihet 

Att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se över 

förutsättningarna för en valfrihet om delade turer i Ronneby kommun.  

Bedömning 

Motionen har remitterats till Äldrenämnden och Socialnämnden. I deras 

remissvar framgår: 

Socialnämnden beskriver att delade turer är mycket begränsad i deras 

verksamhet. Det förekommer framför allt inom personlig assistans och att 

det idag endast förekommande i ett par arbetsgrupper. Delade turer ger 

arbetsgivaren möjlighet att lägga schema på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

De menar dock att de endast i undantagsfall arbetar med delade turer.  

Äldrenämnden tar upp de kostnader som det skulle innebära genom att 

beskriva Kallinge med hemtjänst och särskilt boende som exempel. För att 

täcka det vårdbehov som fanns i maj 2015 hade 14 årsarbetstagare behövts 

vilket skulle ge en extra årlig kostnad på 7 112 tkr för Kallingeområdet. 

Totalt för hela förvaltningen skulle det ge en ökad kostnad på 28 448 tkr för 

att de anställa skulle kunna arbeta varannan helg utan delade turer.  

Äldrenämnden beskriver även att verksamhetschefer kommer utreda 

årsarbetstiden under hösten 2015 för att komma tillrätta med hur 

verksamheten använder sig av vikarier, skapa större kontinuitet samt 

säkerställa utbildningsnivån på personalen. Det beskrivs även kunna påverka 

helgtjänstgöringen positivt. 
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Sammantaget bedöms dock det ekonomiska läget vara sådant att kostnaden 

för att i nuläget avskaffa delade turer är för hög. Motionen föreslås därför 

avslås.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

________________ 

Exp: Nicolas Westrup 
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§ 330 Dnr 2014-000432 109 

Besvarande av medborgarförslag från Christina 
Harrysson gällande att använda resecentrum som en 
samlingsplats för alla som ska ta bussen och inte 
slussa alla bussar till alla möjliga hållplatser inom 
stadskärnan 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att hantera 

aktuellt medborgarförslag, med tillägget att ”framför allt gäller det buller och 

trafik”  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen ställer sig extremt frågande till dels att Tekniska 

förvaltningen skall hantera förslaget, dels vad medborgarförslaget egentligen 

syftar till. Enligt vår bedömning bör förslaget istället hanteras av 

Kommunlednings-förvaltningen, som efter behov remitterar frågor ut till 

berörda förvaltningar. Angående vad förslaget syftar till anser vi inte att 

detta på tydligt sätt framgår. Förslaget omfattar en mängd olika delförslag 

med olika huvudmän som ansvarar över de olika förslagen, allt från 

Blekingetrafiken till Landstinget. 

Det som omfattar Tekniska förvaltningens ansvarsområdet är framför allt 

diskussionen kring hur trafik skall vägvisas in- och ut mellan 

Ronneby/Kallinge och E22 samt kring bebyggelse på Kilenområdet mfl. 

Avseende det förstnämnda har vi idag en upprättad vägvisningsplan för 

vägvisning till E22/Rv27 vilken enligt vår bedömning fortfarande är aktuell. 

Avseende typ av byggelse på Kilenområdet mfl är detta något som i samtliga 

fall bör utredas efter marknadsanalyser. Att låsa fast exploateringen till viss 

typ av bebyggelse innan analys genomförts är inte att rekommendera.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: Christina Harrysson 
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§ 331 Dnr 2015-000269 045 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående lägre hyror 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson föreslår i sin motion att ”Kommunen ger Ronnebyhus i 

uppdrag att undersöka möjligheterna till, och konsekvenserna av, ett lägre 

avkastningskrav och därav följande lägre hyror.  

Bedömning 

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten i 

allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Det övergripande 

allmännyttiga syftet är att främja bostadsförsörjningen men det innefattar 

även ett samhällsansvar. I och med att bolaget ska bedrivas enligt 

affärsmässiga principer görs ett undantag från självkostnadsprincipen och 

bolaget får därmed bedrivas med vinst. Syftet är att undvika risk för 

snedvridning av konkurrensen. De affärsmässiga principerna ska borga för 

att bolaget bedrivs på det sätt som långsiktigt är bäst för bolaget. De 

affärsmässiga principerna innebär att avkastningskravet på bostadsföretaget 

ska motsvara vad andra likartade aktörer ställer på den lokala marknaden.  

Bolaget har bland annat att följa kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. För att klara uppdraget på 

ett bra sätt behöver ägardirektiven från kommunen vara tydliga. I 

ägardirektiven ställs avkastningskrav. Ägardirektiven för de kommunala 

bolagen i Ronneby är för närvarande under omarbetning. Kommunstyrelsen 

slutbereder ärendet innan det lämnas till kommunfullmäktige för beslut.   

Motionärens förslag om lägre avkastningskrav på det kommunala bolaget är 

möjligt bara i den utsträckning nuvarande avkastningskrav är högre än vad 

andra likartade aktörer ställer på den lokala marknaden. Relationen mellan 

bolaget och kommunen ska vara affärsmässig och ekonomierna åtskilda 

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad med hänvisning till att kommande ägardirektiv, inklusive 

avkastningskrav, för de kommunala bolagen kommer att bli föremål för 

beslut i kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M). 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(42) 
2015-12-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till att 

kommande ägardirektiv, inklusive avkastningskrav, för de kommunala 

bolagen kommer att bli föremål för beslut i kommunfullmäktige 

________________ 

Exp: Sune Håkansson 
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§ 332 Dnr 2015-000537 101 

Återrapportering av kommunfullmäktigebeslut som 
resulterat i ett uppdrag 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning Bilaga 1 redogörs för de 

kommunfullmäktigebeslut som är tagna under 2010- tom. maj 2015 och som 

resulterat i ett uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har 

gjorts till ansvarig. Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad som 

skett i ärendet och bedömer status, Ej påbörjad,   Påbörjad,  Klar 

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- notera återrapporteringen till protokollet 

- uppmana samtliga förvaltningar och nämnder att verkställa ej påbörjade 

uppdrag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- notera återrapporteringen till protokollet 

- uppmana samtliga förvaltningar och nämnder att verkställa ej påbörjade 

uppdrag. 

________________ 

Exp: Samtliga nämnder och förvaltningar 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(42) 
2015-12-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 333 Dnr 2015-000264 610 

Förslag till tentamenstaxa på Kunskapskällan för icke 
kommuninvånare 

 

Sammanfattning  

Kunskapskällan erbjuder kompetenshöjande insatser för vuxna – lokalt och 

regionalt. Detta sker i huvudsak genom att erbjuda utbildningar på 

högskolenivå, yrkeshögskolenivå eller genom uppdragsutbildningar. 

Kunskapskällans regionala perspektiv skapar underlag för att stärka de 

lokala möjligheterna. 

Utöver utbildningar erbjuder Kunskapskällan möjlighet för enskilda vuxna 

att tentera. Detta förslag avser tentamen för de enskilda vuxna, icke 

kommuninvånare, som enbart uppsöker Kunskapskällan för att tentera. Idag 

är det kostnadsfritt för alla att tentera på Kunskapskällan, oavsett bostadsort. 

En tentamen kräver personella resurser i form av tentamensvakt (oftast 4-6 

timmar per tillfälle) samt lokal. Antalet enskilda tentamenstillfällen på 

Kunskapskällan har ökat för varje år. Andelen icke kommuninvånare som 

skriver enskild tentamen svarar för ungefär hälften av dessa. Siffrorna nedan 

anger tentamen som inte är relaterad till de studiegrupper som finns på 

Kunskapskällan: 

2012 skrevs 41 tentamen, varav 19 var icke kommuninvånare (46 %) 

2013 skrevs 84 tentamen, varav 49 var icke kommuninvånare (58 %) 

2014 skrevs 108 tentamen, varav 53 var icke kommuninvånare (49 %) 

En taxa för tentamen för icke kommuninvånare skulle skapa möjlighet att 

vid behov erbjuda extern tentamensvakt timanställning.  

Bedömning 

Det har visat sig att tentamenshantering av enskilda studenter kräver mer och 

mer av personella resurser i Kunskapskällans verksamhet. Antalet enskilda 

tentamenstillfällen har ökat varje år. Andelen icke kommuninvånare som 

skriver enskild tentamen svarar för ungefär hälften av dessa.   Ärendet har 

behandlats i styrgruppen för Kunskapskällan och styrgruppen är enig om att 

en tentamenstaxa för icke kommuninvånare som enbart uppsöker 

Kunskapskällan för att tentera, bör införas på Kunskapskällan. Avgiften 

föreslås till 500 kr, inklusive moms, per tentamenstillfälle och person. 

Beloppet är marknadsmässigt.  
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Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att en tentamenstaxa 

om 500 kr, inklusive moms, per tentamenstillfälle och person, för icke 

kommuninvånare som enbart uppsöker Kunskapskällan för att tentera, införs 

på Kunskapskällan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlson (V), Lennarth Förberg (M) och Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Erik Ohlson (V) yrkar med bifall av Peter Bowin (V) avslag på en 

tentamenstaxa. 

Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga B, 

trettiosex ja-röster (36), tre (3) nej-röster, åtta (8) avstår från att rösta och två 

(2) är frånvarande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att en tentamenstaxa om 500 kr, inklusive 

moms, per tentamenstillfälle och person, för icke kommuninvånare som 

enbart uppsöker Kunskapskällan för att tentera, införs på Kunskapskällan. 

________________ 

Exp: Utbildningsförvaltningen 
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§ 334 Dnr 2015-000551 805 

Anhållan om tilläggsanslag till Ronneby folkteater för 
anpassning av entrén  

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.   

Ronneby Folkteater har inkommit med en investeringsbegäran för köp av 

serveringsdisk och skåp till entrén för att kunna genomföra 

operaföreställningar.  

Bedömning 

Rimliga kostnader har presenterats för väggskåp, bänkskåp, bänkskivor, kyl 

och arbetskostnader på sammanlagt 45 tkr. Tekniska förvaltningen ansvarar 

för byggnaden. Fritid- och kulturnämnden beslutade 2015-09-17 § 144 att 

beställa hos Tekniska förvaltningen att verkställa den begärda investeringen. 

Detta beslut var felaktigt ställt. 

Folkteatern har påbörjat arbetet innan nämnden har tagit beslut om 

finansiering. 

Fritid- och kulturnämndens investeringsanslag för innevarande år är 

förbrukade. Det finns två beslutsalternativ för nämnden att ta ställning till 

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- ansökan om tilläggsanslag avslås 

- återförvisa ärendet till Fritid – och kulturnämnden att hantera ärendet inom 

budgetram 2016 

 

På grund av jäv deltar ledamot Ola Robertsson (S) inte i handläggningen av 

ärendet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- ansökan om tilläggsanslag avslås 

- återförvisa ärendet till Fritid – och kulturnämnden att hantera ärendet inom 

budgetram 2016 
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På grund av jäv deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L) och ledamot Ola 

Robertsson (S) inte i handläggningen av ärendet. 

________________ 

Exp: Fritid- och kulturnämnden  
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§ 335 Dnr 2015-000552 049 

Anhållan om tilläggsanslag till Ronneby ryttarförening 
för färdigställande av paddock  

 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.  

Ronneby Ryttarförening har genom Magnus Gustavsson inkommit med en 

investeringsbegäran för färdigställande av paddock på Ronneby kommuns 

ridanläggning på Visängen.  

Bedömning 

Blekinge Idrottsförbund har beviljat bidrag för paddocken men betalar inte ut 

hela det beviljade bidraget förrän paddocken är färdigställd. Förutom 

investeringskostnaderna för markberedning och stolpar tillkommer ideella 

arbetsinsatser utförda av klubbens medlemmar motsvarande cirka 200 

timmar. Klubben har inga egna möjligheter att klara färdigställandet. 

Tekniska förvaltningen ansvarar för anläggningen. Ridklubben har påbörjat 

arbetet innan nämnden har tagit beslut kring finansiering. 

Fritid- och kulturnämnden beslutade 2015-09-17, § 143 att beställa hos 

Tekniska förvaltningen att paddocken färdigställs inom förslagen 

kostnadsbild. Detta beslut var felaktigt ställt 

Fritid- och kulturnämndens investeringsanslag för innevarande år är 

förbrukade. Det finns två beslutsalternativ för nämnden att ta ställning till.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- ansökan om tilläggsanslag avslås 

- återförvisa ärendet till Fritid – och kulturnämnden att hantera ärendet inom 

budgetram 2016 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- ansökan om tilläggsanslag avslås 

- återförvisa ärendet till Fritid – och kulturnämnden att hantera ärendet inom 

budgetram 2016. 

________________ 

Exp: Fritid- och kulturnämnden  
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§ 336 Dnr 2015-000230 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, tredje 

kvartalet redovisas för ledamöterna.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

redovisningen till protokollet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: Socialnämnden 
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§ 337 Dnr 2015-000547 106 

Remiss från Landstinget Blekinge - Avsiktsförklaring 
regionkommunbildning 

 

Sammanfattning  

Landstingsstyrelsen beslutade 19 oktober att en avsiktsförklaring avseende 

regionkommunbildning i Blekinge skulle skickas på remiss till kommunerna 

för ställningstagande. 

Av remissen framgår: 

”Efter en avstämning med kommunernas politiska ledningar finns 

förutsättningar för landstinget att starta en process i syfte att bilda en 

regionkommun i Blekinge län 2019, som går under arbetsnamnet ”Region 

Blekinge 2019”. Regionkommunens uppgifter ska bl. a vara dels nuvarande 

landstingsuppgifter samt Region Blekinges nuvarande uppgifter samt 

ytterligare statliga uppdrag. Detta innebär att regionkommunen får en större 

roll än de uppdrag som finns i dagens landsting och regionförbund. 

Det övergripande syftet är att stärka och utveckla Blekinge län. 

Kommunerna är idag medlemmar i Region Blekinge och det är viktigt att i 

framtiden säkra kommunernas fortsatta inflytande över de regionala 

utvecklingsfrågorna. Landstingsdirektör och regiondirektör arbetar samfällt i 

drivandet av regionkommunfrågan och en projektgrupp kommer sedermera 

att bildas där även kommundirektörerna kommer att ingå.”  

Landstinget avser att efter remiss förbereda och därefter inlämna en ansökan 

hos regeringen om att fr o m den 1 januari 2019 överta det regionala 

utvecklingsansvaret enligt lag 2010:630 om regionalt utvecklingsansvar i 

vissa län och att det i Blekinge län bildas en regionkommun med direktvalt 

fullmäktige. För att detta ska vara tidsmässigt möjligt måste 

landstingsfullmäktige fatta beslut senast under våren 2016.  

Bedömning 

I underlaget inför beslutet i landstingsstyrelsen lyfts följande som skäl till att 

bilda en regionkommun: 

”Det finns flera skäl att låta regionförbundet och landstinget gå samman i en 

regionkommun. Det viktigaste är att stärka och utveckla Blekinge län utifrån 

tydliga politiska mål. Ett direktvalt organ stärker den demokratiska 

legitimiteten för de regionala utvecklingsfrågorna. Att ha ett istället för två 
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politiskt styrda organ innebär en effektivisering och underlättar den 

demokratiska processen för medborgarna. 

Med hälso- och sjukvård som drivkraft för regional utveckling kan det breda 

regionala uppdraget bli ännu tydligare och därmed stärks sambanden mellan 

välfärd och tillväxt ytterligare. 

Dagens delade ansvar för regional utveckling mellan Landstinget Blekinge, 

Region Blekinge och länsstyrelsen skapar en otydlighet och ger inte 

tillräcklig kraft i de frågor som är viktiga för länets utveckling. 

Förutsättningarna att ta ett helhetsgrepp om regionala utvecklingsfrågor 

kommer att förbättras i en ny gemensam organisation. Det blir en ny samlad 

organisation som har kraft att fatta viktiga beslut för regionens utveckling. 

Genom att bilda en regionkommun kan landstinget och Region Blekinges 

styrkor utvecklas och vi kan ta oss an kommande utmaningar på ett bättre 

sätt. Bildandet av en regionkommun medför möjligheter till större 

långsiktighet och sammanför olika verksamheter till en helhet med möjlighet 

till större långsiktighet och med Ökad demokratisk förankring. Genom ett 

utvecklat samarbete mellan regional och lokal nivå kommer strukturer 

utvecklas som stödjer utvecklingen av näringslivet, offentlig sektor och det 

civila samhället.” 

För den fortsatta processen betonas att formerna för ett fortsatt inflytande för 

kommunerna är prioriterat. Erfarenheter av hittills bildade regionkommuner, 

liksom relevant forskning kan bl a hämtas från rapporten Kommunernas 

region – kommunernas inflytande i regionen utgiven av Sveriges kommuner 

och landsting, SKL, 2013. Avsikten med rapporten är bland annat att den ska 

bidra till lokala och regionala diskussioner. 

Ärendet överlämnas utan förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Ronneby 

kommun ställer sig bakom landstingets ansökan om att bilda en 

regionkommun den 1 januari 2019.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun ställer sig bakom 

landstingets ansökan om att bilda en regionkommun den 1 januari 2019. 

________________ 

Exp: Landstinget Blekinge 
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§ 338 Dnr 2015-000559 101 

Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2018 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns internationella strategi förföll i september 2015 och det 

finns där med behov av att fatta beslut om en ny internationell strategi för 

perioden 2016-2017 

Bedömning 

Ronneby kommuns tidigare internationella strategi antogs av 

kommunfullmäktige i augusti 2013 och gällde enligt beslutet för åren 2014-

2015. Strategin har varit gällande under en kortare period och det finns där 

med ingen anledning att göra större förändringar i strategin som sådan. 

Anpassningar i texten har gjorts för att passa den nya tidsperioden.  Under 

innevarande period har verksamhetsbeskrivning skett för 2014 i samband 

med bokslut för 2014. Verksamhetsbeskrivning för 2015 rapporteras vid 

bokslut för 2015. Några av punkterna i den internationella strategin för 2014-

2015 har inte mötts främst den att verksamhetsspecifika verksamhetsplaner 

skulle tas fram för förvaltningarna. Ett uppdrag bör därför lämnas i samband 

med att den internationella strategin antas till respektive nämnd att ge i 

uppdrag till respektive förvaltning att ta fram verksamhetsspecifika 

handlingsplaner för 2016 och 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- anta Ronneby kommuns internationella strategi för 2016-2017 

- ge i uppdrag till nämnderna att internationella kontaktpersoner utses på 

varje förvaltning senast siste februari 2016 

- ge i uppdrag till nämnderna att verksamhetsspecifika handlingsplaner tas 

fram på respektive förvaltning 

- uppdra den internationella styrgruppen att återkomma med en beskrivning 

av syfte och mål med våra vänortssamarbeten samt se över vilka 

vänortssamarbeten vi ser värde i att behålla och utveckla 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Roger Fredriksson (M) 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(42) 
2015-12-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att strecksatserna kompletteras med ”och 

bolagen” i de strecksatser nämnderna nämns.  

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) yrkande.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige  beslutar att: 

- anta Ronneby kommuns internationella strategi för 2016-2017 

- ge i uppdrag till nämnderna och bolagen att internationella kontaktpersoner 

utses på varje förvaltning senast siste februari 2016 

- ge i uppdrag till nämnderna och bolagen att verksamhetsspecifika 

handlingsplaner tas fram på respektive förvaltning 

- uppdra den internationella styrgruppen att återkomma med en beskrivning 

av syfte och mål med våra vänortssamarbeten samt se över vilka 

vänortssamarbeten vi ser värde i att behålla och utveckla 

________________ 

Exp: Johan Sandevärn 

Samtliga nämnder och bolag 

Internationella styrgruppen 
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§ 339 Dnr 2015-000066 101 

Vänortsfrågor 2015 

 

Sammanfattning  

Staden Gherla i regionen Cluj i nordvästra Rumänien har utryckt sitt intresse 

att upprätta ett vänortsavtal mellan Ronneby kommun och Gherla kommun. 

För att Gherla kommun ska kunna gå vidare med ett vänortsavtal politiskt 

behövs från Ronneby kommun en avsiktsförklaring.  

Bedömning 

Borgmästaren Marius Sabo besökte den 25 augusti Ronneby kommun 

tillsammans med andra kommunrepresentanter från Cluj-län. Huvudsyftet 

med delegationens besök var erfarenhetsutbyte i landsbygds-

utvecklingsfrågor. Under besöket i Ronneby diskuterades de romska 

tiggarnas situation i Ronneby och under mötet bjöds en delegation från 

Ronneby kommun till Gherla kommun 14-18 oktober för ett 

erfarenhetsutbyte kring romernas situation i Rumänien samt att diskutera ett 

framtida vänortssamarbete. En formell inbjudan inkom 1 oktober.  Under 

besöket i Gherla 14-18 oktober hölls ett möte den 17 oktober där 

representanter från kommunerna diskuterade gemensamma 

samarbetsområden och ett vänortsavtal. Det finns ett uttalat intresse från 

Gherla kommun att samarbeta med Ronneby kommun kring sociala frågor 

och särskilt romernas situation. Där till finns ett intresse att samarbeta kring 

miljöfrågor, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling samt kulturellt 

utbyte. Inom dessa områden finns också möjligheter att genomföra 

samarbeten delvis finansierade av EU-finansiering till exempel inom 

programmen Ett Europa för medborgarna, Leader, URBACT-programmet 

m.fl.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att underteckna en 

avsiktsförklaring att ingå vänortsavtal med Gherla kommun.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Tommy 

Andersson (S). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar underteckna en avsiktsförklaring att ingå 

vänortsavtal med Gherla kommun. 

________________ 

Exp: Johan Sandevärn 
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§ 340 Dnr 2015-000408 109 

Besvarande av medborgarförslag angående skylt om 
Ronnebys vänorter i centrum 

 

Sammanfattning  

Per Svensson har inlämnat ett medborgarförslag att placera en skylt i 

Ronneby centrum som pekar ut väderstrecken till ortens vänorter. 

Förslagslämnaren har lämnat ett exempel från staden Rendsburg i Tyskland.  

Bedömning 

Idag finns centralt i Ronneby en sådan skylt som förslagsnämnaren föreslår. 

Denna är placerad i Vänortsparken vid vattenfallet bakom Stadshuset. 

Information om parken finns idag på Ronneby kommuns webbplats. På 

webbsidan finns också information om vilka vänorter Ronneby har idag samt 

tillgänglig information om dessa.  

Ronneby samarbeten med vänorter uppmärksammas också på andra sätt. 

Under 2012 firades 25-årsjubilieum av vänortssamarbetet med den sydtyska 

orten Schopfheim. I samband med detta fattades ett beslut att namnge ”röda 

bron” över Ronnebyån Schopfheimbron samt att övriga icke namngivna 

broar skulle reserveras för Ronnebys övriga vänorter. Även gåvor från 

vänorter finns utplacerade i miljöer på orten förutom i vänortsparken. I 

entrén till Knut Hahnskolan finns en skulptur som skänkts till Ronneby från 

den tidigare vänorten Enfield i USA.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget som besvarat.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anse medborgarförslaget som besvarat. 

_______________ 

Exp: Per Svensson 
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§ 341 Dnr 2015-000588 040 

Återställande av balanskonto 

 

Sammanfattning  

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget att ge kommunerna 8,33 

miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av 

flyktingsituationen. För Ronneby innebär detta ca 57,8 miljoner kronor. 

Beloppet kommer att utbetalas under 2015 och får nyttjas även under 2016. 

Riksdagsbeslut väntas 25/11. 

Då förslaget är nytt har Rådet för kommunal redovisning (RKR) eller 

Sveriges kommuner & landsting (SKL) ännu inte kommit med förtydligande 

information eller rekommendationer om hur stödet får användas eller ska 

redovisas. Nedanstående bedömning och förslag kan därför behöva 

omprövas när information kommer.  

Bedömning 

Det tillfälliga stödet om 57,8 mkr bör bokföras på ett nytt balanskonto, 

”Tillfälligt stöd 2015-2016” för att underlätta uppföljning/kontroll. 

Ronneby kommun har ett balanskonto för flyktingkostnader för att underlätta 

hantering av intäkter och kostnader som inte infaller under samma 

tidsperiod. Intäkterna som erhålls ska täcka kostnader för flera år.  

Från flyktingkontot hämtas i år 18 410 tkr till centralt 

konto/finansieringskonto. Detta motsvarar de ramökningar som gjorts med 

anledning av ökade behov i verksamheterna till följd av många nyanlända. 

Därutöver kompenseras vissa verksamheter efter faktiska volymer, t ex antal 

nyanlända eller elever, men också kostnader för administrativa resurser, 

tolkkostnader, osv betalas från kontot. Totalt prognostiseras att kostnader om 

39 miljoner kronor kommer att belasta kontot 2015. 

Det centrala kontot/finansieringskontot kan för 2015 rekvirera 18 410 tkr och 

återbetala detta till det befintliga balanskonto flykting. Då har balanskonto 

flykting inte längre haft några kostnader för ramförstärkningarna om 18,4 

mkr under 2015 och medlen är möjliga att använda kommande år.  
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Återstår då ca 39,4 mkr (57,8-18,4 mkr) på det nya balanskontot ”Tillfälligt 

stöd 2015-2016” att använda under 2016. De kostnader som normalt skulle 

belasta balanskonto flykting (prognos 38,4-19,3 mkr=19,1 mkr) kan istället 

bokföras på det nya kontot ”Tillfälligt stöd 2015-2016” samt att de i budget 

anslagna medlen 2016 om 19 290 tkr rekvireras till centralt 

konto/finansieringskonto från kontot ”Tillfälligt stöd 2015-2016”.  

Detta får två effekter 2016. Den ena är att balanskontot för flykting ”buffrar 

upp” ca 19,1 mkr för kommande år i minskade kostnader, plus de intäkter 

som kommer löpande under året. Den andra effekten är att resultatet för 

2016 förbättras med 19,3 mkr.  

Ovanstående upplägg motiveras av att man får en tydlighet i hur det 

tillfälliga stödet används under 2015 och 2016, samt att det skapas ett 

resultatutrymme som underlättar hantering av oförutsedda kostnader under 

2016 

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- 10 000 tkr från årets (2015) prognostiserade resultat samt 8 410 tkr från det 

tillfälligt stöd som förväntas erhållas under 2015, används för att återställa 

balanskonto flykting 

- resterande belopp från av det tillfälliga stödet förs över till år 2016    

 

Ledamot Peter Bowin (V) deltar inte i beslutet.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- 10 000 tkr från årets (2015) prognostiserade resultat samt 8 410 tkr från det 

tillfälligt stöd som förväntas erhållas under 2015, används för att återställa 

balanskonto flykting 

- resterande belopp från av det tillfälliga stödet förs över till år 2016 

________________ 

Exp: Ekonomienheten 
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§ 342 Dnr 2015-000589 030 

Förslag till insatser statliga integrationsmedel 

 

Sammanfattning  

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget att ge kommunsektorn 9,8 

miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Anslaget fördelas med 1,47 

miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet 

kommer att utbetalas under 2015 och får nyttjas även under 2016. 

Ändringsbudgeten presenterades den 12 november. De 9,8 miljarderna 

tillskjuts anslaget 25, Allmänna bidrag till kommuner. 

Vid fördelningen av medel mellan kommunerna kommer antalet asylsökande 

och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan barn och vuxna i 

relation till kommunens befolkningstal att beaktas. Fördelningen för 

kommuner och landsting har utgått från befolkningen den 31 december 2014 

samt asylsökande per den 1 november 2015 och nyanlända under januari till 

september 2015. För Blekinges del ser det ut på följande sätt:  

Bedömning 

Målgruppen är i första hand personer som genomgått etableringens två år 

och nu uppbär försörjningsstöd eller fortfarande är i etableringen och 

bedöms riskera att bli försörjningsstödsmottagare efter två år. Även andra 

grupper kan komma att bli aktuella. 

Målsättningen med anställningarna är att avlasta de verksamheter som idag 

har en stor arbetsbelastning beroende på den uppkomna situationen med 

stora flyktingströmmar. Anställningarna innebär också en bättre ekonomisk 

situation för målgruppen. 

Anställningarna kommer i första hand vara mellan 1 januari 2016 – 31 

december 2016 och ske med det så kallade Beredskapsavtalet (BEA). 

Via Arbetsförmedlingen kommer stödformen ”Nystartsjobb” att beviljas. Det 

innebär i regel dubbla arbetsgivaravgiften i stöd. Vid en månadslön på 18 

100kr ger det en årskostnad på 205 000kr/person. En anställning med 

Nystartsjobb är a-kassegrundande. En anmälan till a-kassan kommer vara ett 

krav för att få anställning. Detta innebär att deltagaren kommer kunna erhålla 

a-kasseersättning ifall denne inte hittar någon annan sysselsättning efter 

arbetsårets slut. 
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Efter en snabb inventering inom kommunens verksamheter har bedömning 

gjorts att följande antal platser kan uppbringas för anställningar: 

 

Utbildningsförvaltningen   ca 50 personer 

Kultur- och Fritidsförvaltningen ca 10 personer 

Äldreförvaltningen  inga uppgifter 

Socialförvaltningen  ca 20 personer 

Tekniska förvaltningen  ca 15 personer  

Miljö- och byggnadsförvaltningen ca 2 personer 

Kommunledningsförvaltningen ca 15 personer 

 

När det gäller Tekniska förvaltningen och Kommunledningsförvaltningen är 

det till stora delar röj- och skogslag som kommer skapas. Arbetsledare med 

särskild kompetens samt personer som inte tillhör den primära målgruppen 

men med vana att arbete i denna typ av lag kommer anställas. I och med det 

kan bland annat övning i svenska språket säkras. 

I de övriga förvaltningarna kan nyckelkompetenser komma att anställas. 

Deras uppgifter blir att genom sitt arbete kunna underlätta för 

flyktingmottagandet i kommunen på längre sikt. 

 Kompetensutveckling kommer ske kontinuerligt under året. Detta för att 

stärka den enskilde men också för att vägleda vidare till annat arbete 

alternativt till vidare studier när anställningen är till enda. Exempel på 

utbildningsinsatser är t.ex. röjsågsutbildning. 

En utbildning inom starta eget kommer startas. SEFI (Starta Eget För 

Invandrare). Beräkning: 30 personer i 30 veckor. Utbildning varvad med 

praktik och rådgivning. 

En projektorganisations ska skapas för att under uppstarten i december 

kunna hantera alla anställningar, intervjuer och administrativ arbete. 

Bedömningen görs att det behövs en projektledare och en 

administratör/coach. Dessa personer kommer följa de anställda under året 

och vara till hjälp ifall den ordinarie arbetsplatsen så önskar. De kommer 

även bedriva den icke uppköpta utbildningen för målgruppen.  

Kommunstyrelsens beslut 2015-11-24 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fördela det 

statsstöd som anvisas Ronneby kommun med syfte att underlätta 
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flyktingmottagandet 2015-2016 till att användas till uppkomna behov i den 

kommunala verksamheten. 

 

Kommunstyrelsen beslutar också att:  

- underförutsättning att kommunfullmäktige beslutar anta att-satsen ovan, ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att påbörja arbetet med 

rekrytering och anställning av personal 

- kommunstyrelsens arbetsutskott återrapporterar till kommunstyrelsen 1 

gång/ kvartal 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S), Nicolas 

Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Malin Norfall (S), Erik Ohlson (V), 

Ylva Olsson (SD), Peter Bowin (V) och Helena Augustsson (MP). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar med bifall av Magnus Pettersson (S), Nicolas 

Westrup (SD) och Ylva Olsson (SD) bifall till kommunstyrelsens förslag 

med följande tilläggsyrkande: 

 att kommunstyrelsen tilldelas 27 285 000 kr av erhållet statsstöd att 

användas till i tjänstemannaförslaget beskrivna anställningar, 

aktiviteter och kringkostnader enligt följande 

      

Anställda ur målgruppen 

(205 000kr/person) 

100 personer 20 500 

000 

Arbetsledare/förmän för skogs- 

och röjlag (utan stöd) 

4 personer 1 900 000 

Omkostnader för skogs-och 

röjlag: 

  

       Hyra minibussar (1 år) 4 st 360 000 

       Hyra huggarkojor(1 år) 2 st 180 000 

       Kläder (vinter/sommar) 30 personer 300 000 

       Övrigt (bränsle,   

maskiner, reparationer m.m.) 

 500 000 

       Kompetensutveckling 

(alla) 

 400 000 

SEFI (Starta Eget För 

Invandrare) 

30 personer 2 100 000 

Projektorganisation för att 

driva projektet 

2 personer 1 045 000 
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 att kommunstyrelsen återrapporterar genomförda anställningar, 

aktiviteter och användning av tilldelade medel till 

kommunfullmäktige en gång per tertial, 

 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till nästa 

kommunfullmäktigesammanträde ta fram ett förslag om hur 

återstående belopp av statsstödet ska fördelas och användas, samt 

 att inriktningen är att få den anställde att förstå fördelarna med att 

ansluta sig till A-kassan. 

 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar med bifall av Stefan Österhof (S) att 

nystartsjobben ska innefatta några timmar svenska i veckan. 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Jan-Eric Wildros (S) yrkande.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på attsats 1,2,3 och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på attsats 4 och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Jan-Eric Wildros 

(S) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för bifall till Jan-Eric Wildros (S) förslag. 

Nej-röst för avslag till Jan-Eric Wildros (S) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

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

ja-röster (22), tjugotre (23) nej-röster, två (2) avstår från att rösta och två (2) 

är frånvarande.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 att fördela det statsstöd som anvisas Ronneby kommun med syfte att 

underlätta flyktingmottagandet 2015-2016 till att användas till 

uppkomna behov i den kommunala verksamheten, 

 att kommunstyrelsen tilldelas 27 285 000 kr av erhållet statsstöd att 

användas till i tjänstemannaförslaget beskrivna anställningar, 

aktiviteter och kringkostnader enligt följande 

      

Anställda ur målgruppen 

(205 000kr/person) 

100 personer 20 500 

000 

Arbetsledare/förmän för skogs- 

och röjlag (utan stöd) 

4 personer 1 900 000 

Omkostnader för skogs-och 

röjlag: 

  

       Hyra minibussar (1 år) 4 st 360 000 

       Hyra huggarkojor(1 år) 2 st 180 000 

       Kläder (vinter/sommar) 30 personer 300 000 

       Övrigt (bränsle,   

maskiner, reparationer m.m.) 

 500 000 

       Kompetensutveckling 

(alla) 

 400 000 

SEFI (Starta Eget För 

Invandrare) 

30 personer 2 100 000 

Projektorganisation för att 

driva projektet 

2 personer 1 045 000 

 

 att kommunstyrelsen återrapporterar genomförda anställningar, 

aktiviteter och användning av tilldelade medel till 

kommunfullmäktige en gång per tertial, 

 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till nästa 

kommunfullmäktigesammanträde ta fram ett förslag om hur 

återstående belopp av statsstödet ska fördelas och användas, samt 

 att inriktningen är att få den anställde att förstå fördelarna med att 

ansluta sig till A-kassan. 

________________ 

Exp: Roland Edvinsson 
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§ 343 Dnr 2015-000624 192 

Motion från kommunfullmäktigeledamot Christer 
Leksell (SD) angående tidsbegränsad talartid 

Christer Leksell (SD) har lämnat in följande motion angående tidsbegränsad 

talartid. 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Ronneby anser att det bör införas tidsbegränsning i 

den tid man har till förfogande då man begär ordet respektive begär replik. 

Våra fullmäktigemöten har ibland en tendens att dra ut på tiden och flera av 

våra grannkommuner har tidsbegränsningar. 

 

Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att: 

 Kommunfullmäktige inför en tidsbegränsning på 8 minuter då man 

begärt ordet och oförändrat 2 minuter då man begär replik.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunfullmäktiges 

presidium för vidare hantering. 

________________ 

Exp: Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 344 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. 

________________ 

 



5 RONNEBY h V KOMMUN Datum 2015-12-01 

Kungörelse från Ronneby kommun 
/ârát/ágá 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 10 december 2015, kl 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 
för behandling av följ ande ärenden: 

P°.\‘.°‘S".4> 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

. Val av justerare 

Utdelning av Ronneby kommuns Kulturpris och Kulturstipendium 2015 
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 

Medborgarförslag 

Interpellationer 

Frågor 

Detaljplan för Svanevik 1:57 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD) om 
valfrihet när det gäller delade turer i Ronneby kommun 
Besvarande av medborgarförslag från Christina Harrysson gällande att använda 
resecentrum som en samlingsplats för alla som ska ta bussen och inte slussa alla bussar 
till alla möjliga hållplatser inom statskärnan 
Återrapportering av kommunfullmäktigebeslut som resulterat i ett uppdrag 
Förslag till tentamenstaxa på Kunskapskällan för icke kommuninvånare 
Anhållan om tilläggsanslag till Ronneby folkteater för anpassning av entrén 
Anhållan om tilläggsanslag till Ronneby ryttarförening för färdigställande av paddock 
Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 

Remiss från Landstinget Blekinge - Avsiktsförklaring regionkommunbildning 
Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2018 
Vänortsfrågor 2015 
Besvarande av medborgarförslag angående skylt om Ronnebys vänorter i centrum 
Återställande av balanskonto 

Förslag till insatser statliga integrationsmedel 

Anmälan av motioner 

Ronneby kommun 
Postadress SE-372 80 Ronneby Telefon 0457-61 80 00 
Besöksadress BesoksAdress Telefax 0457-61 86 33 
Webbplats wvvw.ronneby.se} E-post E-post till enheten eller person
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Nils Ingmar Thorell / Joakim Karlsson 
Ordförande Sekreterare 
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Bilaga ...... .. till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2015 klockan 18:54:30. 

11. Förslag till tentamenstaxa på Kunskapskällan för icke kommuninvånare 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Fôrberg (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 Kerstin Haraldsson X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardel! (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 X 
Mikael Karlsson (S) Alla 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 Thomas Svensson X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Tina Lindqvist (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén 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 3 8 2 

Justeringsmännens signatur: 
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Bilaga ...... .. till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 2 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2015 klockan 20:02:38. 

20. Förslag till insatser statliga integrationsmedel 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Àsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Fôrberg (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 Kerstin Haraldsson 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 X 
Mikael Karlsson (S) Alla 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 Thomas Svensson X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Tina Lindqvist (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén 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: 22 23 2 2 

Justeringsmännens signatur: 

....... ttttttt II 
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