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Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M)  

Justeringens plats och tid Stadshuset, Ronneby 2014-11-06 kl 15.00 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 250-291 
 Annbritt Olsson  

 Ordförande 

  

 Nils Ingmar Thorell  §§ 250-270,272-291   Christoffer Stenström  § 271  

 Justerare 

  

 Malin Norfall Roger Fredriksson   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2014-10-30 
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Underskrift 

  

 [Sekreterare]   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(70) 

2014-10-30  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Nils Ingmar Thorell (FP) Ordförande 
Roger Fredriksson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Anders Bromeé (M) 
Lennarth Förberg (M) 
Christoffer Stenström (M) 
Claes Diurhuus-Gundersen (M) 
Christer Stenström (M) 
Kenneth Michaelsson (C) 
Tim Svanberg (C) 
Hillevi Andersson (C) 
Kristina Valtersson (C) 
Mats Paulsson (C) 
Roger Gardell (FP) 
Willy Persson (KD) 
Malin Norfall (S) 
Bo Johansson (S) 
Malin Månsson (S) 
Tommy Andersson (S) 
Amani El-Ali (S) 
Mikael Karlsson (S) 
Annette Rydell (S) 

Ola Robertsson (S) 
Monika Lindqvist (S) 
Jan-Eric Wildros (S) 
Ingrid K Karlsson (S) 
Stefan Österhof (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Kranislav Miletic (S) 
Lindis Ohlsson (S) 
Peter Bowin (V) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Helena Augustsson (MP) 
Christer Leksell (SD) 
Tomas Lund (SD) 
Nicolas Westrup (SD) 
Rose-Marie  Leksell (SD) 
Liz Stridh (SD) 
Magnus Stridh (SD) 
Ylva Olsson (SD) 
Sune Håkansson (RP) 
Anna Carlbrant (RP) 
Sandra Bergkvist (SD) 

Tjänstgörande ersättare Christoffer Laz (M) tjänstgörande ersättare för Birgitta Lagerlund (M) 
Magnus Persson (M) tjänstgörande ersättare för Anders Lund (M) 
Thomas Svensson (S) tjänstgörande ersättare för Magnus Pettersson (S) 
Margareta Yngveson (S) tjänstgörande ersättare för Marie Olsson (S) 
Omid Hassib (V) tjänstgörande ersättare för Angela Leyton (V)  

Övriga närvarande  

Ersättare Johannes Chen (KD)  
Anna-Mi Tamsell (KD)  
Magnus Johannesson (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Timmie Hansson (S) 
Mats Olsson (MP) 
Tomas Lähdet (MP) 
Therese Lagerkvist (SD) 

Tjänstemän Anna-Klara Eriksson, Magnus Widén och Annbritt Olsson 

Övriga Bo Larsson (S) 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(70) 

2014-10-30  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 250 Dnr 2014-000001 101   

Justering av dagordningen   .................................................................................. 6
§ 251 Dnr 2014-000002 101   

Allmänhetens frågestund   .................................................................................... 7
§ 252 Dnr 2014-000423 109   

Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson om att anlägga nytt 
utegym på Silveplanen   ........................................................................................ 8

§ 253 Dnr 2014-000436 109   
Anmälan av medborgarförslag från Sara Johansson gällande 
vägbulor på Stenbocksvägen   .............................................................................. 9

§ 254 Dnr 2014-000437 109   
Anmälan av medborgarförslag från Sara Johansson angående 
lekplatsen på Ekbacksvägen, Hulta   ................................................................... 10

§ 255 Dnr 2014-000432 109   
Anmälan av medborgsförslag 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   ....................................................................................................... 11

§ 256 Dnr 2014-000433 109   
Anmälan av medborgsförslag från Per-Olof Berggren om en 
slöseriombudsman   ............................................................................................ 13

§ 257 Dnr 2014-000457 109   
Anmälan av medborgarförslag från Martin Engelsjö om att pryda 
rondellen vid Hjortahammar vägskäl med en Blekingeeka   ................................ 14

§ 258 Dnr 2014-000462 109   
Anmälan av medborgarförslag från Molly Olofsson angående nya 
tassar på stolarna i Knut Hahnsskolan   .............................................................. 16

§ 259 Dnr 2014-000463 109   
Anmälan av medborgarförslag från Morgan Karlsson angående 
cykelpumpstationer i Ronneby kommun   ............................................................ 17

§ 260 Dnr 2014-000464 109   
Anmälan av medborgarförslag från Sanela Kazma angående fler 
cykelpumpstationer i Ronneby kommun   ............................................................ 18

§ 261 Dnr 2014-000484 10   
Anmälan av medborgarförslag från Rolf Johansson gällande att 
enkelrikta Brantaforsvägen vid Vårdcentralen i Kallinge   .................................... 19

§ 262 Dnr 2014-000485 109   
Anmälan av medborgarförslag från Rolf Johansson om att anordna 
belysning vid Davidskulle   .................................................................................. 20

§ 263 Dnr 2014-000487 109   
Anmälan av medborgarförslag från Gisela Håkansson gällande 
önskemål  om belysning från Pepparbacksgatan till Bagarevägen   .................... 21



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(70) 

2014-10-30  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 264 Dnr 2014-000499 109   
Anmälan av medborgarförslag från Johan Hejdeman om att anlägga 
passage mellan E22 och Skärsjön   .................................................................... 22

§ 265 Dnr 2014-000501 109   
Anmälan av medborgarförslag från Stellan Lundin om att 
Kommunfullmäktige före nästa mandatperiod antar den av SKL 
rekommenderade modellen att gälla framtida pensionering för de 
förtroendevalda som väljs i Ronneby kommun år 2018   ..................................... 23

§ 266 Dnr 2014-000502 109   
Anmälan av medborgarförslag från Maria Feber angående ökning av 
tiggeri i Ronneby   ............................................................................................... 27

§ 267 Dnr 2014-000505 109   
Anmälan av medborgarförslag från Håkan Bengtsson Rottner 
gällande sänkning av avgift för dragning av fibernätverk till egen 
tomtgräns   .......................................................................................................... 28

§ 268 Dnr 2014-000508 109   
Anmälan av medborgarförslag från Mia Carlsson angående 
parkeringsvakter   ............................................................................................... 29

§ 269 Dnr 2014-000003 109   
Medborgarförslag   .............................................................................................. 30

§ 270 Dnr 2014-000004 101   
Interpellationer   .................................................................................................. 31

§ 271 Dnr 2014-000430 101   
Fråga ställd till Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell 
(FP) från tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige Mats Olsson 
(MP) gällande om fullmäktiges möten kan tidigareläggas till kl 17.30   ................ 32

§ 272 Dnr 2014-000504 101   
Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) 
och Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) 
från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) om ej registrerad 
inkommen offentlig handling gällande investeringar avseende Ishall   ................. 33

§ 273 Dnr 2014-000005 101   
Frågor   ............................................................................................................... 34

§ 274 Dnr 2014-000318 040   
Finansiell rapport tertial 2 2014   ......................................................................... 35

§ 275 Dnr 2014-000317 042   
Tertial 2 2014   .................................................................................................... 37

§ 276 Dnr 2012-000245 824   
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson (RP), angående samlingslokalerna i Ronneby kommun   ................. 40

§ 277 Dnr 2014-000218 709   
Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, 
äldreomsorgen 2014   ......................................................................................... 43



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(70) 

2014-10-30  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 278 Dnr 2014-000272 101   
Återrapportering av uppdrag och beslut från kommunfullmäktige   ...................... 44

§ 279 Dnr 2014-000369 049   
Miljötekniks ansökan om investeringsmedel   ...................................................... 46

§ 280 Dnr 2014-000302 109   
Besvarande av medborgarförslag från Anders Orrgren om att sätta 
upp luftslangar i centrum för att pumpa cyklar   ................................................... 48

§ 281 Dnr 2014-000389 252   
Fastighetsförvärv Listerby 16:8   ......................................................................... 50

§ 282 Dnr 2014-000401 253   
Hoby 2:54 och del av Hoby 2:68 - Ansökan om köp av mark   ............................ 52

§ 283 Dnr 2014-000366 049   
Tekniska förvaltningens tilläggsäskande av medel inför budget 2015, 
Villa Vassen   ...................................................................................................... 54

§ 284 Dnr 2014-000260 002   
Anhållan om tilläggsanslag för inrättande av mottagningsenhet och 
integration av nyanlända familjer med barn 1-19 år   ........................................... 57

§ 285 Dnr 2014-000388 009   
Mottagning för ensamkommande barn i Ronneby kommun  ............................... 59

§ 286 Dnr 2014-000229 709   
Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
2014   .................................................................................................................. 61

§ 287 Dnr 2014-000362 007   
Revisionsrapport - granskning av samverkan vid avtalsmässiga 
förpliktelser mot externa aktörer   ........................................................................ 62

§ 288 Dnr 2014-000417 101   
Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2015   ............................................. 65

§ 289 Dnr 2014-000465 331   
Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson 
(S) angående utplacering av parkbänkar  ........................................................... 66

§ 290 Dnr 2014-000440 101   
Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson 
(RP) angående personalföreträdares närvaro- och yttranderätt   ........................ 67

§ 291 Dnr 2014-000006 101   
Anmälan av motioner   ........................................................................................ 70

 
 
 
 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(70) 

2014-10-30  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 250 Dnr 2014-000001 101 

Justering av dagordningen 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 
ingen justering av dagordningen är aktuell.  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen. 

________________ 
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§ 251 Dnr 2014-000002 101 

Allmänhetens frågestund 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 
inga frågor ställts.   

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 252 Dnr 2014-000423 109 

Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson om 
att anlägga nytt utegym på Silveplanen 
Mats Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag. 

Sammanfattning  
Vi är ganska många som utnyttjar Brunnsskogens möjligheter till motion och 
träning i olika former men saknar ett modernt och funktionsdugligt utegym.  
 
Det som finns idag vid elljusspåret är under all kritik, säkert minst 30 år 
gammalt och dåligt underhållet. Det finns idag fina och moderna utegym i 
många kommuner men inte i Ronneby, en kommun som vill profilera sig 
inom området hälsa och friskvård.  
 
Mitt förslag är att anlägga ett nytt utegym med belysning m.m på Silverpla-
nen och i den nordvästra hörnan intill asfaltsvägen, som är enkelt att komma 
till oavsett om man cyklar, går eller springer.      
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till Kommun-
fullmäktiges presidium 

________________ 

Exp: 

Mats Karlsson 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 253 Dnr 2014-000436 109 

Anmälan av medborgarförslag från Sara Johansson 
gällande vägbulor på Stenbocksvägen 
Sara Johansson har lämnat in följande medborgarförslag. 

 

Sammanfattning  
 Vägbulor på Stenbocksvägen, mot smackgrillen, g:a Hulta! Då denna väg, 
tyvärr för många, anses vara en genomfartsled för snabba bilar och mopeder 
önskar vi säkrare och långsammare väg för alla de skolbarn som tar sig 
till/från skolan, själva. Samt för våra barn som vistas/leker/cyklar i området 
samt till/från lekplatsen! Innan något allvarligt händer!     
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium 

________________ 

Exp: 

Sara Johansson 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 254 Dnr 2014-000437 109 

Anmälan av medborgarförslag från Sara Johansson 
angående lekplatsen på Ekbacksvägen, Hulta 
Sara Johansson har lämnat in följande medborgarförslag. 

Sammanfattning  
Ang lekplatsen på Ekbacksvägen, g:a Hulta. Då den nya lekplatsen endast är 
lokaliserad till ena halvan av gräsytan (samt mest är lekredskap för de yngre 
barnen) tycker barn och boende att den andra halvan passar perfekt till någon 
slags bygge av en mindre utomhus skateramp, se exempel i Karlshamn och 
Karlskrona! Våga satsa på våra unga!       
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

________________ 

Exp: 

Sara Johansson 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 255 Dnr 2014-000432 109 

Anmälan av medborgsförslag 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 
Christina Harrysson har lämnat in följande medborgarförslag. 

Sammanfattning  
 Mitt förslag angående trafiken är att använda resecentrum som en samlings-
plats för alla som ska ta bussen och inte slussa alla bussar till alla möjliga 
hållplatser inom statskärnan. Bussarna ska sedan gå utanför stadskärnan mot 
olika resmål. De som ska åka inom stadskärnan ska kunna åka med elbilar 
som Ronneby kommun ska tillhandahålla med chaufförer (blir jobb till flera. 
Jag flyttade till Ronneby 1995 och trafiken har ökat enormt sedan dess och 
det är inte hälsosamt med mycket trafik så pass nära bebyggelse eller för den 
del arbetsplatser. Vare sig bilar eller tunga fordon såsom bussar långtrada-
re/lastbilar av olika slag ska inte passera stadskärnan eller nära stråk intill 
denna.  
 
Varför inte slussa ut all tung trafik mot E22 på bästa/närmaste vis för att se-
dan vika av mot exempelvis Kallinge igen om man ska ditåt ... skulle fungera 
jättebra. http://www.arkdes.se/articles/arkdes-talks/arkdes-talks-cykel. 
 
Jag har många andra förslag när det gäller bebyggelse, men vi får väl se hur 
det går med Kilenprojektet allra först. 
Hoppas att, som många efterlyser, ni kommer att bygga bostäder i markplan 
också, typ radhus. Det ska inte vara för mycket glasbyggnader eftersom de 
blir både svåra att underhålla och avskärma mot solen. Fram för riktiga väg-
gar med fönster i lagom mängd. 
 
Riv de gamla lägenheterna som inte är attraktiva och står tomma och bygg 
helt nytt istället – bättre med attraktiva ställen att bo på istället för en massa 
på höjden som står tomma. En saluhall plus att fixa IKEA till Ronneby har 
varit några av mina förslag under tidigare år ... dock utan någon feedback. 
Och IKEA fick Kalmar hand om ... synd. 
 

http://www.arkdes.se/articles/arkdes-talks/arkdes-talks-cykel�
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Hoppas nu att ni kämpar för att få Blekinges sjukhus till Ronneby, borde 
endast finnas ett i vårt lilla län och det ska ligga i mitten på länet. Med flyget 
i närheten kan vi utveckla mycket mer med ambulanstransporter som tar sig 
fram mycket snabbare eftersom vägnätet i Blekinge är dåligt utvecklat.         
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta kontakt med förslagsställaren samt anmä-
la medborgarförslaget på nytt till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
november. 

________________ 

Exp: 

Christina Harrysson 

Kommunfullmäktiges presidium   
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§ 256 Dnr 2014-000433 109 

Anmälan av medborgsförslag från Per-Olof Berggren 
om en slöseriombudsman 
Per-Olof Berggren har lämnat in följande medborgarförslag. 

 

Sammanfattning  
Föreslår en slöseriombudsman.    
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta kontakt med förslagsställaren samt anmä-
la medborgarförslaget på nytt till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
november. 

________________ 

Exp: 

Per-Olof Berggren 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 257 Dnr 2014-000457 109 

Anmälan av medborgarförslag från Martin Engelsjö om 
att pryda rondellen vid Hjortahammar vägskäl med en 
Blekingeeka 
 

Martin Engelsjö har lämnat in följande medborgarförslag. 

 

Sammanfattning  
”Att pryda Rondellen vid Hjortahammar vägskäl med en blekingeeka.  

Jordö samhällsförening och Hasslö samhällsförening står för kostnader som 
berör framtagandet, inköp och montering/placering under Ronneby 
kommuns ledning.”       

 

Jordö samhällsföreninghar inkommit med en skrivelse i samma ärende enligt 
nedan. 

Vi har via Blekinge läns tidning fått kännedom om ett rondellhundsförslag-
som vi enligt artikeln var inblandade i. Vi tog då kontakt med kommunsty-
relsens kansli och fick då en kopia av ett medborgarförslag som berör detta.  
 
Vi har nu tagit del av det inlämnade medborgarförslaget från Martin Engel-
sjö den 2014-10-07. Med anledning av detta vill vi tydligt markera att Jordö 
byalag inte har blivit kontaktat av herr Engelsjö om förslaget "Att pryda 
Rondellen vid Hjortahammar vägskäl med en blekingeeka". 
 
Jordö Byalag kommer aldrig att stå för kostnader som det innebär att genom-
föra det förslag som herr Engelsjö har skrivit i medborgarförslaget. 
 
Ett helt oacceptabelt och arrogant beteende av Martin Engelsjö mot Jordö 
Byalag. Det har kraftigt upprört byalagets styrelse. Han kallar oss dessutom 
samhällsförening. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium  

________________ 

Exp: 

Martin Engelsjö 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 258 Dnr 2014-000462 109 

Anmälan av medborgarförslag från Molly Olofsson 
angående nya tassar på stolarna i Knut Hahnsskolan 
 

Molly Olofsson har lämnat in följande medborgarförslag. 

 

Sammanfattning  
”Jag går i en klass på Knut Hahnsskolan. Vi är 26 personer i klassen och 
efter varje lektion när alla reser sig och stolarna puttas ut samtidigt får jag 
alltid hålla för öronen då jag fårhuvudvärk, redan har tinitus och är rädd om 
min hörsel. Nya tassar till stolarna?”   

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

________________ 

Exp: 

Molly Olofsson 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 259 Dnr 2014-000463 109 

Anmälan av medborgarförslag från Morgan Karlsson 
angående cykelpumpstationer i Ronneby kommun 
Morgan Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag. 

 

Sammanfattning  
Det vore trevligt med lite cykelpumps stationer i Ronneby.  
 
På torget och järnvägsstationen och även en vid Kallinge torg. Underlättar 
cykling och ett bra miljötänk.      
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

________________ 

Exp: 

Morgan Karlsson 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 260 Dnr 2014-000464 109 

Anmälan av medborgarförslag från Sanela Kazma 
angående fler cykelpumpstationer i Ronneby kommun 
Sanela Kazma har lämnat in följande medborgarförslag. 

Sammanfattning  
Jag tycker att det borde finnas en cykelpump station på torget, stadshuset och 
en vid järnvägsstationen. Detta kan medföra att fler medborgare kommer att 
använda sina cyklar och inte behöva bilen och att inte behöva tänka på om 
man har cykel pumpen med sig eller att behöva cykla ner till bensin statio-
nen och pumpa däcken.        
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

________________ 

Exp: 

Sanela Kazma 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 261 Dnr 2014-000484 10 

Anmälan av medborgarförslag från Rolf Johansson 
gällande att enkelrikta Brantaforsvägen vid 
Vårdcentralen i Kallinge 
Rolf Johansson har lämnat in följande medborgarförslag. 

Sammanfattning  
Enkelrikta Gjutarevägen vid läkarstationen i Kallinge så att man kam köra in 
från Brantaforsvägen men inte ut igen.  
 
Utfarten från läkarstationen via rondellen vid torget.       
 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

________________ 

Exp: 

Rolf Johansson 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 262 Dnr 2014-000485 109 

Anmälan av medborgarförslag från Rolf Johansson om 
att anordna belysning vid Davidskulle 
 

Rolf Johansson har lämnat in följande medborgarförslag. 

 

Sammanfattning  
Anordna belysning på den fina bergssidan på Davidskulle som vetter mot 
Strandgatan och Rosengatan. På så vis får man en järnvägsinfart I utfart med 
ett utseende värdigt en stad som Ronneby. 
 
På banverkets gräsplätt med fula buskage och träd som skymmer bergssidan 
föreslår jag att kommunen tar bort träd och stubbar samt sår en gräsmatta. I 
denna planterar man pingstliljor.  
 
Sedan slås av gräset en gång om året när pingstliljorna vissnat samt en gång 
på senhösten för att förbereda vårblomningen. Detta är ett litet arbete med 
röjsåg. Borde vara lätt att göra ett avtal med banverket.         
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

________________ 

Exp: 

Rolf Johansson 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 263 Dnr 2014-000487 109 

Anmälan av medborgarförslag från Gisela Håkansson 
gällande önskemål  om belysning från 
Pepparbacksgatan till Bagarevägen 
 

Gisela Håkansson har lämnat in följande medborgarförslag. 

 

Sammanfattning  
”Önskar belysning från Pepparbacksgatan – Bagarevägen. Vägen används 
mycket av cyklister, skolbarn och promenerande personer alla årstider. 
Vägen skottas vid snöfall och ligger knappt 400 meter från torget. Området 
är ett mörklagt skogsområde som gynnar vissa ersoner som ägnar sig ått 
andra aktivitereter. En belysning skulle göra att man kände sig något trygg.”    

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till Kommunfullmäktiges 
presidium. 

________________ 

Exp: 

Gisela Håkansson 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 264 Dnr 2014-000499 109 

Anmälan av medborgarförslag från Johan Hejdeman 
om att anlägga passage mellan E22 och Skärsjön 
 

Johan Hejdeman har lämnat in följande medborgarförslag. 

 

Sammanfattning  
”För att göra spåret runt Skärsjön mera attraktivt och framför allt säkrare, 
både för allmänhet och skolor, föreslår jag att en passage anlägges nedanför 
vägslänten mellan E22 och Skärsjön. Den befintliga smala stigen är just 
mycket smal och det är obehagligt och i vissa fall riskabelt att passera där. 
Att säkra dett avsnitt, av det i övrigt attraktiva spåret skulle höja säkerheten, 
tillgängligheten och nyttjandet betydligt.”    

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

________________ 

Exp: 

Johan Hejdeman 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 265 Dnr 2014-000501 109 

Anmälan av medborgarförslag från Stellan Lundin om 
att Kommunfullmäktige före nästa mandatperiod antar 
den av SKL rekommenderade modellen att gälla 
framtida pensionering för de förtroendevalda som väljs 
i Ronneby kommun år 2018 
 

Stellan Lundin presenterar sitt medborgarförslag enligt nedanstående skri-
velse. 

Sammanfattning  
Bakgrund 
För den som väljs in i riksdagen i år gäller något mindre guldkantade villkor 
än förut. Hösten 2013 försvann den omdebatterade inkomstgarantin och er-
sattes av ett omställningsstöd. 
 
Hösten 2013 tog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram en ny mo-
dell för förtroendevalda i kommuner och landsting. Även här föreslogs ett 
omställningsstöd på om längst tre år med 85 procent av tidigare arvode. 
Konstruktionen är dock bara en rekommendation till kommuner och 
landsting, frivillig således. 
 
SKL:s modell togs fram i god tid för att kommuner och landsting skulle hin-
na vidta de ändringar, som rekommendation innebar, till valet 2014. Såvitt 
jag förstår har inte någon anpassningtill SKL:s rekommendation gjorts i 
Ronneby kommun, varför jag har följande förslag, 
 
att: kommunfullmäktige före nästa mandatperiod antar den av SKL 
rekommenderade modellen, att gälla framtida pensionering för de för-
troendevalda, som väljs i Ronneby kommun år 2018. 
 
Motiv och mål: 
Stärka den folkliga förankringen för politiker i Ronnebykommun. Som poli-
tiker har man inte ett yrke, utan man har fått ett förtroende från väljarna. Den 
ekonomiska grundtryggheten ska inte vara bättre för de förtroendevalda. När 
uppdraget tar slut, måste reglerna vara desamma för dem, som för andra 
i arbetslivet. De skattepengar som sparas, kan exempelvis användastill skola, 
vård och omsorg. 
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Förslag 2. 
Bakgrund 
Riksdagen antog en ändring i kommunallagen under år 2013, som gör det 
möjligt att banta antalet ledamöter i kommunfullmäktige, för att kommuner-
na på så vis ska kunna spara pengar till andra ändamål, utan att tumma på 
demokratin. Även detta beslut togs för att kommunerna skulle hinna besluta 
om ändringar före valet år 2014. 
 
I Ronneby kommun fanns vid senaste valet drygt 22000 röstberättigade. 
Kommunallagen anger att kommunfullmäktige vid ett sådant röstetal kan ha 
41 ledamöter. Ronnebykommun har i dag 49 ledamöter, valda för den nya 
mandatperioden. 
 
2. 
Det har tidigare höjts röster för att halvera den politiska representationen i 
Sverigesriksdag. då den upplevs som onödigt stor, antalsmässigt. I dag när 
ideologierna för en tynande kamp och alla partier bekänner sig till demokra-
ti, marknadsekonomi och välfärdsstat finns det anledning att ifrågasätta det 
demokratiska överskottet, som jag påstår finns i landets olika politiska 
församlingar. En minskning av den politiska representationen beträffande 
våra kommuner och landsting är därför väl motiverat. 
 
Som en anpassning till kommunallagens nya bestämmelser angående den 
demokratiska representationen i kommunfullmäktige, har jag följande för-
slag, 
 
att: kommunfullmäktige före nästa mandatperiod år 2018 beslutar 
minska antalet ledamöter till 41 valda representanter samt jämka anta-
let ersättare till lämpligt antal i fullmäktige till Ronneby kommun. 
 
Motiv och mål 
En anpassning av antalet ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder och ev. 
utskott bör bli en följd, vilket torde leda till en effektivare, snabbare och 
smidigare handläggning i många frågor, utan att demokratin behöver naggasi 
kanten. I dag finns 15 ledamöter med ersättare i Ronneby kommunstyrelse. 
De tre största städerna har 13 ledamöter. 
 
Intresset för personval blir angelägnare och viktigare för valmanskåren, när 
färre platser står till förfogande. På så vis stärks demokratin ytterligare. 
En anpassning till gällande kommunallag ger som nämnts, sannolikt en 
snabbare och smidigare beredning och handläggning av ärenden.  
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På sikt ger det också besparingar, dels genom minskat antal valda ledamöter, 
dels minskad administration. Skattepengar, som kan användas till bl. a. sko-
la, vård och omsorg. 
 
Övrigt 
Landstinget i Blekinge 
Landstinget i Blekinge har ännu inte anammat kommunallagens möjlighet att 
införa medborgarförslag. Dock har det motionerats om det i landstingsfull-
mäktige. Motionen behandlades av landstingsfullmäktige den 20 oktober 
2014, utan att ta något annat beslut än att det skulle beredas vidare, enligt 
förslag från landstingsstyrelsen. 
 
Vid en prioritering är det utan tvekan Blekinge läns landstings förtroende-
valda, som bör stå först i tur att genomgå en metamorfos, vad gäller guldkan-
tade pensionsavtal för politiker liksom reformering och dimensioneringen av 
självstyret. 
 
Personalkostnader för de förtroendevalda de senaste åren har legat på drygt 
14 miljoner kr/år (år 2011). Till detta ska sedan läggas s.k. overheadkostna-
der. Den exakta summan har jag inte velat belasta landstingsstaben med, då 
de säkert har viktigare uppgifter. Jämförelsevis kostar den politiska 
styrningen i Kronobergs län 12,5 miljoner kr/år (år 2011). Grannlänet har 
177 000 invånare och den politiska landstingsorganisationen hade vid tillfäl-
let 154 förtroendeplatser (ersättare oräknade), vilket då var flera än i Ble-
kinge. Vad som föranlett denna utgiftsskillnad har inte kunnat utrönas, men 
klart står dock, att för 1,5 miljoner kr hade en ökad medicinsk stab hade 
kunnat rekryteras. 
 
Förhoppningsvis kan ni politiker i Ronneby väcka frågan i landstingsfull-
mäktige, huruvida ett av Sverigesminsta län kräver den representationen som 
finns idag och därmed förenade kostnader. 
 
3. 
Motiven till förändringar av pensionsavtal och numerär av förtroendevalda i 
landstinget är desamma som an getts ovan, under förslag 1 och 2. 
Jag är medveten om att det är provokativt av mig begära förändringar gäl-
lande förtroendevalda, och som kan upplevas förändra villkoren till det säm-
re. Men jag är också medveten om, att det är mänskligt, att inte någon gärna 
tar upp och diskuterar en förändring, som på sikt skulle missgynna det kol-
lektiv man tillhör. För sådant krävs mycket kurage. 
Med förhoppning om en starkare politikerroll och en vitalisering av demo-
kratin i Ronnebykommun och Blekinge läns landsting.    
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

________________ 

Exp: 

Stellan Lundin 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 266 Dnr 2014-000502 109 

Anmälan av medborgarförslag från Maria Feber 
angående ökning av tiggeri i Ronneby 
Maria Feber har lämnat in följande medborgarförslag. 

Sammanfattning  
Mitt förslag handlar om det sorgliga faktum om ökning i fall av tiggeri i 
Ronneby. Jag vill ge er tre punkter, tack vare det blir möjligt att ändra denna 
företeelse, på ett humant sätt. 
 
De 3 punkter som jag kommer att presentera muntligt baserat på klausulen 
om mänskliga rättigheter.      

 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att efter kontakt med förslagsställaren anmäla 
medborgarförslaget på nytt till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
november. 

________________ 

Exp: 

Maria Feber 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 267 Dnr 2014-000505 109 

Anmälan av medborgarförslag från Håkan Bengtsson 
Rottner gällande sänkning av avgift för dragning av 
fibernätverk till egen tomtgräns 
Håkan Bengtsson Rotter har lämnat in följande medborgarförslag. 

Sammanfattning  
Föreslår att avgiften på 20 000 kr för dragning av fibernätverk till egen 
tomtgräns inom Ronneby kommun via Miljöteknik sänks till samma nivå 
som Karlskrona Stadsnät (Affärsverken) samt att det även, som i Karlskrona, 
ingår dragning över tomt in i eget hus. 
 
Priset för inkoppling i t.ex. Tving Nordöstra är 14 990 kr inkl. moms (efter 
ROT-avdrag, 8 506 kr, enligt Affärsverken) Då ingår allt, grävning, håltag-
ning, återställande av tomt samt montering/installation av mediabox (switch) 
i huset. 
Uppgifterna är hämtade från www.stadsnat.affarsverken.se 
(Tving Nordöstra:  
www.stadsnat.affarsverken.se/connect/connect.php?id=5089)     
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommun-
fullmäktiges presidium. 

________________ 

Exp: 
Håkan Bengtsson Rotter 

Kommunfullmäktiges presidium  

 

http://www.stadsnat.affarsverken.se/connect/connect.php?id=5089�
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§ 268 Dnr 2014-000508 109 

Anmälan av medborgarförslag från Mia Carlsson 
angående parkeringsvakter 
Mia Carlsson har lämnat in följande medborgarförslag. 

Sammanfattning  
Jag vill bara veta varför vi inte har några parkeringsvakter, för det verkar vi 
inta ha eftersom folk kan stå på samma parkering i flera dagar jag bor på 
Kungsgatan och där finns vissa som aldrig flyttar sina bilar, samt finns där 
en handikapp parkering som ingen tar hänsyn till vilket ändamål den har för 
där står det jämt folk som inte är beroende av den så om det kommer någon 
stackare som behöver så är den inte ledig, har själv råkat ut för det flera 
gånger när jag skulle haft gäster som ej kan gå så långt eller bara blivit av-
släppta, det är så dåligt för vi har inte många handikapp parkeringar så det 
bör respekteras.        
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta kontakt med förslagsställaren samt anmä-
la medborgarförslaget på nytt till Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
november. 

________________ 

Exp: 

Mia Carlsson 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 269 Dnr 2014-000003 109 

Medborgarförslag 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att inga fler medborgarförslag 
har kommit in.       

 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 270 Dnr 2014-000004 101 

Interpellationer 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att inga nya interpellationer har 
kommit in.    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 271 Dnr 2014-000430 101 

Fråga ställd till Kommunfullmäktiges ordförande Nils 
Ingmar Thorell (FP) från tjänstgörande ersättare i 
Kommunfullmäktige Mats Olsson (MP) gällande om 
fullmäktiges möten kan tidigareläggas till kl 17.30 
Tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige Mats Olsson (MP) har lämnat 
in fråga ställd till Kommunfullmäktiges ordförande gällande om fullmäktiges 
möten kan tidigareläggas till kl 17.30. 

 

Sammanfattning  
 Till kommunfullmäktiges ordförande. Vi i miljöpartiet undra om fullmäkti-
ges möte kan tidigareläggas till kl.17:30. Det har varit relativt vanligt att 
mötena har dragit ut på tiden och detta har hämmat debatten då det har blivit 
ett stressat debattklimat.      

 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-09-25 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan besvaras på Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 oktober 2014. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) besvarar frågan 
med att diskussion med gruppledarna kommer att ske om bland annat full-
mäktiges mötestider. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Mats Olsson 

Nils Ingmar Thorell  
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§ 272 Dnr 2014-000504 101 

Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger 
Fredriksson (M) och Fritid- och kulturnämndens 
ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) från 
kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin (V) om ej 
registrerad inkommen offentlig handling gällande 
investeringar avseende Ishall 
Kommunfullmäktigledamot Peter Bowin ställer följande fråga till Kommun-
styrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) och Fritid- och kulturnämndens 
ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) om ej registrerad inkommen offentlig 
handling gällande investeringar avseende Ishall. 

Sammanfattning  
Vid budgetberedningens sammanträde den 29 september informerade Kul-
tur- och Fritidsnämndens chefstjänsteman att han fått order från er att inte 
registrera en inkommen offentlig handling angående investering-
ar/reinvesteringar avseende ishall. 
 
Mina frågor är: Stämmer denna uppgift eller missuppfattade jag chefstjäns-
temannen? 
 
Om det var korrekt, vad var era skäl till att ge denna order?        
 
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) besvara frågan. 

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

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Peter Bowin 

Roger Fredriksson  

Nils Ingmar Thorell  
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§ 273 Dnr 2014-000005 101  

Frågor 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 
ing nya frågor har lämnats in.     

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 274 Dnr 2014-000318 040 

Finansiell rapport tertial 2 2014 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

    

Bedömning 
 Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 
bolagens krediter.  
 
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 augusti till 409 (418) mkr. Värde 
inom parantes avser per 31/12 2013. 43 (39) % av kommunens lånestock om 
662 (693) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av 
lånen har 54 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 
 
Genomsnittlig kostnadsränta för de första åtta månaderna 2014 uppgick till 
2,1 %. 
 
Riksbankens styrränta ligger för närvarande på 0,25 %.  
 
För det senast omsatta lånet i början av september 2014 valdes Stibor 3 
månaders räntebindningstid och 1 års kapitalbindning till en ränta om 0,789 
%.  
 
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.    

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att; 

- tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 
kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 
förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med 
korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

- rapportera beslutet jämte sammanställning över 
ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer 
proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera den Finansiella rapporten tertial II 2014 
jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter enligt bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 275 Dnr 2014-000317 042 

Tertial 2 2014 
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Härmed avges tertialrapport per 2014-08-31, jämte prognos för 2014. För 
kommunen, exklusive kommunala bolag, indikerar rapporten ett årsresultat 
om -2,6 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 2,1 mkr. För 
kommunkoncernen, inklusive bolag, är prognosen +16 mkr.  
 
Nämnderna 
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad 
budgetavvikelse på -3,8 mkr. Den nämnd som lämnar prognos med en stor 
negativ budgetavvikelse är Socialnämnden (-10,1 mkr). För mer information 
om nämnderna se tertialrapporten. 
 
Centrala konton och förutsättningar 
Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott mot budget 
med +5,9 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag står för huvuddelen av 
överskottet. Det lägre upplåningsbehovet och låg räntenivå ger en lägre 
finansiell kostnad.  
    

Bedömning 
Kommunfullmäktige anger i budget 2014-2015, plan 2016-2017, 
styrningsprincipen att tilldelade ekonomisk resurser går före verksamhetens 
mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av 
tvingande lagstiftning eller motsvarande.              

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 
styrbara kostnader. 
 
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.    
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Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar att;  

- ändra formuleringen ”katastrof” i delårsrapporten om PFAS till ”allvar-
lig händelse”. 

- socialnämnden omgående ska redovisa kompletterande information 
kring Tertial 2 för Budgetberedningen 

- anmoda nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet 
utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. För samtliga 
nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera 
sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader. 

- avge delårsrapporten jämte nämndernas rapporter till 
kommunfullmäktige. 

 

Revisionens ordförande Bo Larsson (S) redogör för Räddningstjänsten Östra 
Blekinges delårsrapport gällande översiktlig granskning samt delårsrapport 
för Ronneby kommun där en begränsad granskning har gjorts. 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson 
(S), Lova Necksten (MP), Malin Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Kristina 
Valtersson (C), Peter Bowin (V) och Eric Ohlson (V). 

 
Yrkanden 
Ledamot Lova Necksten (MP) med flera yrkar bifall till att inte ändra formu-
leringen katastrof i delårsrapporten om PFAS. 

Ledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition 
på framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommun-
styrelsen förslag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för Kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst för Lova Necksten (MP) med fleras förslag 
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Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges till protokollet enlig bifogad bilaga B, tju-
gotvå (22) ja-röster och tjugosju (27) nej-röster. 

 

Beslut 
- Kommunfullmäktige beslutar att ”katastrof” står kvar i delårsrapporten 

om PFAS. 

- Socialnämnden omgående ska redovisa kompletterande information 
kring Tertial 2 för Budgetberedningen. 

- anmoda nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet 
utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. För samtliga 
nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera 
sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende styrbara kostnader. 

- Kommunfullmäktige beslutar godkänna  delårsrapporten jämte 
nämndernas rapporter enligt bilaga 2 samt Revisionens yttrande om 
Räddningstjänsten Östra Blekinges och Ronneby kommuns 
delårsrapporter enligt bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 276 Dnr 2012-000245 824 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP), angående samlingslokalerna i 
Ronneby kommun 
 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) föreslår i en motion från 
juni 2012 att en samlingslokalutredning tillsätts som senast under våren 2013 
redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokalerna i Ronneby. I 
motionen pekar han bl a på problemen med det stora antalet föreningslokaler 
som finns i kommunen samt vilka problem föreningarna står inför avseende 
byggnaders underhållsnivå.    

    

Bedömning 
Motionen har varit på remiss till Tekniska förvaltningen samt till Fritid- och 
kulturnämnden.   

Av Fritid- och kulturnämndens yttrande framgår att en genomlysning har 
påbörjats inom förvaltningen där de faktorer som Sune Håkansson pekar på 
ska undersökas för att presenteras för nämnden. Nämnden beslutar att föreslå 
Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att ställa sig positiv till 
motionen. 

Tekniska förvaltningen lämnar följande svar: ”Teknisk förvaltningen ställer 
sig bakom föreslagen utredning. Utöver det som Sune Håkansson beskriver i 
sin motion finns ett stort antal lokaler i Tekniska förvaltningens ägo där fö-
reningar (sedan lång tid tillbaka) hyr direkt av Tekniska förvaltningen till 
icke marknadsmässigt pris, något som i praktiken innebär förtäckt bidrags-
givning. I något fall har det till och med kommit fram att våra lokaler nyttjas 
av föreningar utan vår vetskap/godkännande, något som givetvis måste upp-
höra. Ovanstående problematik förstärker problemen att nå upp till accepta-
bel underhållsnivå på våra byggnader. En samlingslokalsutredning skulle ge 
en bra bild över utbud och behov vilket skulle möjliggöra färre antal men 
bättre anpassade, mer välskötta samt bättre utnyttjade lokaler. Förslagsvis 
bör denna utredning drivas av Fritids- och kulturförvaltningen, men givetvis 
bör tjänstemän från lokalförsörjningsenheten bistå med information och syn-
punkter då utredningen påverkar hur vi skall agera avseende vårt lokalbe-
stånds omfattning och utveckling.  
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Förhoppningsvis leder även utredningen till mer konsekventa hyresförhål-
landen, där Tekniska förvaltningens ingångsvärde är att vi främst skall er-
bjuda lokaler till kommunala förvaltningars verksamheter. 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att före-
slå Kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge Fritids- och Kultur-
nämnden i uppdrag att tillsätta en samlingslokalsutredning som redovisar 
möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokalerna i Ronneby kommun. 
    

 

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen 
och ge Fritids- och Kulturnämnden i uppdrag att tillsätta en samlingslokals-
utredning som redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokalerna 
i Ronneby kommun. 
 

Arbetsutskottets beslut 2014-09-08 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motio-
nen och ge Kommundirektören i uppdrag att tillsätta en samlingslokalsutred-
ning som redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokalerna inom 
kommunkoncernen. Slutrapportering av uppdraget ska ske senast i septem-
ber 2015 med en delrapportering senast i april 2015.  
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP), Malin Norfall (S) och 
Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 
Ledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 
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Yrkanden 
Ledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag om 
att slutrapportering av uppdraget ska ske senast i september 2015 med en 
delrapportering senast i april 2015.  
 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ge Fritid- och kultur-
nämnden i uppdrag att tillsätta en samlingslokalsutredning som redovisar 
möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokalerna i Ronneby kommun. 
Slutrapportering av uppdraget ska ske senast i september 2015 med en del-
rapportering senast i april 2015.  
________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  
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§ 277 Dnr 2014-000218 709 

Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f 
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014 
Äldrenämnden § 102/2014 

Sammanfattning  
 Föreligger skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen, andra 
kvartalet 2014 för äldreomsorgen. 
Vid inrapporteringen till IVO av ej verkställda beslut för andra kvartalet har 
Äldreförvaltningen ett särskilt boendebeslut som inte kunnat verkställas 
inom tre månader. Ärendet överskred gränsen på tre månader med 10 dagar.    
   

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 
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§ 278 Dnr 2014-000272 101 

Återrapportering av uppdrag och beslut från 
kommunfullmäktige 
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
 En sammanställning har gjorts för de kommunfullmäktigebeslut som är tag-
na under 2011-2013 och som resulterat i ett uppdrag. Utskick har gjorts till 
ansvarig. I redovisningen för Kommunstyrelsen har uppgiftslämnarens noter-
ing från i maj 2014 skrivits med röd text. I var och ett av ärendena bedömer 
uppgiftslämnaren status, ärendet pågår (P) eller ärendet avslutat (A). För att 
tydliggöra är avslutade ärenden dessutom grönmarkerade.  
   

Bedömning 
      

Kategori Ärenden 
 Uppdrag o Utred 23 
 Medborgarförslag 13 
 Motioner 16 
 Fastigheter 36 
 Styrdok 2 
 Bolagsfrågor 2 
 

 
            

 Fler jobb 4 
 Bra skola 0 
 Bra omsorg 2 
 Bra socialtjänst 1 
 Bra miljö 3 
 Kultur och fritid 2 
 Strategiska frågor 3 
 Totalt 107 
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Av 107 redovisade ärenden så har 59 status ”Pågående”. 
Förbättringsförslag: 
Uppdrag/utredningar som fullmäktige ger verksamheter bör om tillämpbart i 
fortsättningen innehålla  

• ansvarig verksamhet 
• kostnad ( i arbetstid och pengar ) 
• varifrån medel ska tas för genomförande 

    

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta före-
slå Kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet och att 
anta förbättringsförslaget. 
    

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera återrap-
porteringen till protokollet. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 279 Dnr 2014-000369 049 

Miljötekniks ansökan om investeringsmedel 
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande besluts-
förslag: 

 

Sammanfattning  
 Förhandlingar har förts med Fortifikationsverket om att ansluta F l7 i 
Kallinge till 
Miljötekniks fjärrvärmenät. En avsiktsförklaring är underskriven mellan Mil-
jöteknik och Fortifikationsverket. I avtalet står att ett värmeleveransavtal och 
nyttjanderättsavtal skall skrivas under hösten. 
Ronneby Miljö och Teknik AB förbinder sig att leverera värme till Ronneby 
Garnison (F l7) 
som extra hjälp skall Miljöteknik har nyttjanderätt till pelletspannan som 
finns på F l7. 
För att kunna genomföra ovanstående projekt skall nya fjärrvärmeledningar 
läggas från korsningen Västervägen Häggatorpsvägen upp till Panncentralen 
på F l7. Viss ombyggnad skall göras i F l7 panncentral. 
Kostnaden för ovanstående ledningsdragningar och ombyggnad av panncen-
tral är beräknadtill 12,5 Mkr. 
Projektet är viktigt dels ur miljösynpunkt men också som ett välbehövt till-
skott för Miljötekniks fjärrvärmeverksamhet. Försäljningen beräknas sjunka 
i framtiden med ca 20 % genom att kunderna energieffektiviserar. 
   

Förslag till beslut 
Ronneby Miljö och Teknik AB styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta 
att 
Miljöteknik får investera 4,0 Mkr under 2014 och 8,5 Mkr under 2015 utan-
för ordinarie investeringsbudgetför utbyggnad av fjärrvärmeledningar för att 
ansluta F l7 till fjärrvärmenätet. 
    

 
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
Miljöteknik får investera 4,0 Mkr under 2014 och 8,5 Mkr under 2015 utan-
för ordinarie investeringsbudgetför utbyggnad av fjärrvärmeledningar för att 
ansluta F l7 till fjärrvärmenätet. 
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Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljöteknik får investera 4,0 Mkr under 
2014 och 8,5 Mkr under 2015 utanför ordinarie investeringsbudgetför ut-
byggnad av fjärrvärmeledningar för att ansluta F l7 till fjärrvärmenätet. 
________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB  
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§ 280 Dnr 2014-000302 109 

Besvarande av medborgarförslag från Anders Orrgren 
om att sätta upp luftslangar i centrum för att pumpa 
cyklar 
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
 Medborgarförslaget är att sätta upp luftslangar i centrum för att pumpa cyk-
lar (som i Malmö) skulle göra Ronneby till en cykelvänlig stad 
   

Bedömning 
Kommunens ambition är att göra Ronneby till en cykelvänlig stad därför har 
Miljö- och energirådet köpt in två manuella cykelpumpar som installerats på 
strategiska platser . Den ena finns vid järnvägsstationen och den andra utmed 
Karlshamnsvägen 

    

Förslag till beslut 
 Medborgarförslaget anses därmed besvarat 

   

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att medbor-
garförslaget är besvarat med ovanstående. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med ovan-
stående. 

________________ 

Exp: 

Anders Orrgren 
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§ 281 Dnr 2014-000389 252 

Fastighetsförvärv Listerby 16:8 
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Rubricerad fastighet är till salu och har utannonserats av Aldstens Fastighets-
förmedling i Ronneby 
Listerby 16:8 omfattar 4 697 m2 och är belägen i central Listerby längs Yx-
narumsvägen. På fastigheten finns en stor affärslokal 370 m2 och i anslut-
nings till lokalen en stor parkering. 
Kommunen äger fastigheten Listerby 16:163 som ligger omedelbart öster 
om. Byggnaden på den fastigheten används för närvarande av Listerby IK 
som bordtennislokal.  
Byggnaden rivs i samband med förvärvet för att möjliggöra en utveckling av 
området. Fastigheten utgör en strategisk markreserv. 
Förslag till köpekontrakt kommer att upprättats med en köpeskilling på 605 
000 kr. 
Taxeringsvärdet för fastigheten är 845 000 kr, varav byggnadsvärde: 746 
000 kr.   

   

 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott att före-
slå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att förvärva fastigheten 
Listerby 16:8 för 605 000 kr. 
Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
ge Kommunstyrelsens ordförande delegation för utbetalning av handpenning 
60 500 kr. 
Kostnaden för förvärv och rivning av fastigheten ska belasta kontot för köp 
och försäljning av fastigheter och mark. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att: 

- besluta att förvärva fastigheten Listerby 16:8 för 605 000 kr och att 
byggnaden på fastigheten rivs, 

- kostnaden för förvärv och rivning av fastigheten ska belasta kontot för 
köp och försäljning av fastigheter och mark samt att, 

- Kommunstyrelsens ordförande får delegation för utbetalning av hand-
penning 60 500 kr. 
 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

- att förvärva fastigheten Listerby 16:8 för 605 000 kr och att byggnaden 
på fastigheten rivs, 

- kostnaden för förvärv och rivning av fastigheten ska belasta kontot för 
köp och försäljning av fastigheter och mark samt att, 

- Kommunstyrelsens ordförande får delegation för utbetalning av hand-
penning 60 500 kr. 

________________ 

Exp: 

Per Engkvist 

Ekonomienheten  
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§ 282 Dnr 2014-000401 253 

Hoby 2:54 och del av Hoby 2:68 - Ansökan om köp av 
mark 
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
Möllan Fastigheter önskar köpa tomten Hoby 2:54 för att bygga bostadshus 
med 4 marklägenheter. För att detta ska gå att genomföra på ett bra sätt be-
höver tomten blir lite större, dvs ca 160 kvm av Hoby 2:68 tillförs fastighe-
ten. Det krävs även att detaljplanen ändras.  
    

Bedömning 
Över tomten går ett utfartservitut till förmån för tomten innanför, Hoby 2:64. 
Utfarten måste flyttas. 
I gällande detaljplan är den bit av Hoby 2:68 som bör tillföras Hoby 2:54 
gatumark. Därför krävs att gällande detaljplan ändras. 
    

Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner köp- och exploateringsavtalet. 
   

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att godkänna köp- och exploateringsavtalet med tillägg -gällande 
detaljplanen. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna köp- och exploateringsavtalet med 
tillägg gällande detaljplanen. 

_______________ 

Exp: 

Eva Lydin 
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§ 283 Dnr 2014-000366 049 

Tekniska förvaltningens tilläggsäskande av medel inför 
budget 2015, Villa Vassen 
 

Förvaltningschef Magnus Graad och byggprojektledare William Lavesson 
lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  
I enlighet med kap 2.1.4 i anvisningarna inför arbetet med budget 2015-2017 
som skickats ut till respektive nämnd/förvaltning, planerar budgetberedning-
en inte att föreslå omprövning av nämndernas ramar inför budget 2015, givet 
att finansieringen i allt väsentligt följer gjorda antaganden. Eventuella ären-
den om utökad ram skall hanteras som tilläggsäskanden. 
Nedan beskrivs det tilläggsäskande som härrör sig till ombyggnad av Villa 
Vassen inför säsongen 2015. 
 
Beskrivning av projektet 
Nedan beskrivs projektet med dels en beskrivande del, en motivering, en 
konsekvens avseende vad som sker om medel ej tilldelas samt äskade medel.  
 
Beskrivning: 
På uppdrag av kommunledningen har Tekniska förvaltningen tagit fram 3 st 
konceptförslag på hur Villa Vassen kan utvecklas till en restaurang för verk-
samhet året runt. Projektet berör både ny restaurang, utökning av sittplatser, 
flytt av kioskverksamhet samt utbyggnad av serveringsdäck. Projektet pre-
senteras med ritningar och beskrivningar avseende respektive av de 3 försla-
gen i bilaga 1. Det som skiljer de 3 förslagen är ambitionsnivån. 
Motivering: 
Kommunledningen tillsammans med berörda förvaltningar har gjort den be-
dömningen att området kring Ekenäs-Karön behöver en attraktiv restaurang 
med verksamhet året runt för att ytterligare lyfta dess status som Ronnebys 
kustpärla.  
Konsekvens vid ej tilldelade medel: 
Ej genomfört projekt. 
Äskade medel: 
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Kalkyler avseende köksutrustning, bygg, el och VVS har tagits fram vilket 
ger ett investeringsbehov för förslag 1 om 5,0 mkr vilket totalt sett medför 
ett anslagsbehov om 250 tkr/år, under förutsättning att en ökad hyresintäkt 
om 120 tkr/år kan förhandlas fram vid kommande hyresförhandlingar. Till 
denna kommer driftkostnader, såsom el, VA, sopor mm, vilka även dessa 
skall belasta hyresgästen enligt kommande hyresavtal. 

    

Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår: 

- Att Kommunfullmäktige anslår 5 mkr i investeringsmedel samt 250 
tkr/år avseende tillkommande underhållskostnader inklusive kapital-
tjänstkostnader för genomförande av förslag 1, under förutsättning att 
en ökad hyresintäkt om 120 tkr/år kan förhandlas fram vid komman-
de hyresförhandlingar. 

   

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att: 

- anslår 4,65 mkr i investeringsmedel samt 240 tkr/år avseende till-
kommande underhållskostnader inklusive kapitaltjänstkostnader för 
genomförande av förslag 4, under förutsättning att en ökad hyresin-
täkt om 120 tkr/år kan förhandlas fram vid kommande hyresförhand-
lingar. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Magnus Stridh (SD), Jan-Eric Wildros (S), 
Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), 
Bo Johansson (S), Ylva Olsson (SD), Sune Håkansson (RP), Eric Ohlson (V) 
och Peter Bowin (V).  

 

Yrkanden 
Ledamot Magnus Stridh (SD) yrkar bifall till återremiss. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige avslår detsam-
ma. 
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Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till Magnus Stridhs (SD) förslag 

Nej-röst för avslag på Magnus Stridhs (SD) förslag 

 
Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges till protokollet enlig bifogad bilaga C, åtta 
(8) ja-röster och fyrtioen (41) nej-röster. 
 

Yrkanden 
Ledamot Jan-Eric Wildros (S), med bifall från ledamöterna Tommy Anders-
son (S), Bo Johansson (S) och Peter Bowin (V) yrkar på att ärendet hanteras 
i samband med budget och investeringsbudget. 

Ledamot Roger Fredriksson (M) med bifall från ledamot Kenneth Michaels-
son (C), yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller 
Kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för Kommunstyrelsen förslag 

Nej-röst för Jan-Eric Wildros (S) med fleras förslag 

 
Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges till protokollet enlig bifogad bilaga D, nit-
ton (19) ja-röster och trettio (30) nej-röster. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet hanteras i samband med budget och 
investeringsbudget. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Ekonomienheten  
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§ 284 Dnr 2014-000260 002 

Anhållan om tilläggsanslag för inrättande av 
mottagningsenhet och integration av nyanlända 
familjer med barn 1-19 år 
Integrationssamordnare Sabina Bico och kvalitetssamordnare Annika Forss 
lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  
På förvaltningschefens uppdrag har tf rektor Emilia Jirle och kvalitetssam-
ordnare Annika Forss framtagit utredning kring organisation för nyanlända 
och i densamma skissat bakgrund och förslag till bättre mottagande för nyan-
lända familjer med barn. 

Tf rektor Emilia Jirle redogjorde för utredning kring integrationen av nyan-
lända som förslag till mottagningsenhet. Syftet med en mottagningsenhet är 
bl a; 

likvärdig introduktion 
effektiviserat mottagande 
kartläggning och bättre förutsättningar 
skarpa bättre integration 
modersmålsundervisning till alla elever som önskar 
studiehandledning till samtliga elever med behov 
skapa en handlingsplan 
 

Vidare redogjorde Jirle för målgrupperna, vad som händer på mottagnings-
enheten under de fem veckorna introduktionen pågår, överlämningen till 
förskolan/skolan, och samarbetsmöjligheter inom Utbildningsförvaltningen. 
  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden ställer sig bakom begäran om tilläggsanslag/ 
äskande av 1,9 Mkr och hemställer hos Kommunfullmäktige om att 
medel tillskjuts för inrättande av en mottagningsenhet för nyanlända 
familjer med barn 1-19 år i Ronneby Kommun. 
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Bedömning 
Tom 2014-09-01 är det 172 personer som har flyttat till Ronneby kommun 
med Uppehållstillstånd och är kommunplacerade. Av dem är det 79 personer 
i ålder 0-19 år.   Minst hälften av dem är anhöriga som kommer direkt från 
utlandet och skulle vara inskrivna i skolans mottagningsenhet. Pga. så hög 
mottagandet har vi i Ronneby kommun beviljats stimulansbidrag utöver det 
vanliga schablonersättning som utgår utifrån individens bosättning i kom-
mun. Vi Ronneby kommun har erhållit extra ekonomiska medel som ger 
förutsättningar att finansiera mottagningsenheten år 2014 och 2015. 

    

Förslag till beslut 
 Enheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår Kommunstyrelsens 
arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att de begärda medlen på 
1 350 000 sek för 2015 och delar av kostnader för 2014 finansieras från 
299205  balanskonto. Vi föreslår avstämning och verksamhetsredovisning av 
Mottagningsenheten för nyanlända, antalet kommunplacerade år 2016 (Flyk-
tingmottagning), inskrivna personer i Migrationsverkets verksamhet som 
vistas i Ronneby kommun, inför planeringen och fortsättningen år 2016.    

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna att de begärda medlen på 1 350 000 sek för 2015 och delar 
av kostnader för 2014 finansieras från 299205 balanskonto samt, 

- föreslå avstämning och verksamhetsredovisning av Mottagningsen-
heten för nyanlända, antalet kommunplacerade år 2016 (Flyktingmot-
tagning), inskrivna personer i Migrationsverkets verksamhet som vis-
tas i Ronneby kommun, inför planeringen och fortsättningen år 2016. 

________________ 

Exp: 

Integrationsenheten 
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§ 285 Dnr 2014-000388 009 

Mottagning för ensamkommande barn i Ronneby 
kommun 
Socialnämnden § 96/2014 

 

Sammanfattning  
 Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet. Sedan 2011 har Ronneby 
kommun en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av 
ensamkommande barn. 
Ansvaret för överenskommelsen åligger Enheten för Arbetsmarknad och 
Integration. Ansvaret ingår som en del av flyktingmottagningen. 
Sedan 2006 ska Migrationsverket anvisa en kommun som i sin tur ska ordna 
ett boende för barnet och det reella mottagandet ska ske i en kommun inom 
ramen för socialtjänsten. 
Ronneby kommuns mottagande av ensamkommande barn är idag splittrat. 
Ansvaret är uppdelat på många förvaltningar och aktörer. Ett mera samlat 
ansvar för alla frågor som direkt rör ensamkommande barn skulle tydliggöra 
ansvar och göra det möjligt att samla kompetens. Ett samlat ekonomiskt an-
svar för intäkter och utgifter som direkt berör ensamkommande barn skulle 
underlätta den ekonomiska planeringen. 
Huvudansvaret för mottagandet av ensamkommande barn bör ligga på 
Socialnämnden. Det innebär att Socialförvaltningen representerar Ronneby 
kommun i frågor som rör ensamkommande barn såsom överenskommelser 
som avser ensamkommande barn samt ansvarar för handläggning, beslut och 
insatser. 
   

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att organisera Ronneby kommuns 
mottagande av ensamkommande barn enligt nedanstående förslag. 
    

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen organiserar 
Ronneby kommuns mottagande av ensamkommande barn enligt bifogad 
bilaga. 
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Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att organisera Ron-
neby kommuns mottagande av ensamkommande barn enligt socialnämndens 
förslag (Socialnämnden § 96/2014) samt att balanskontot för ensamkom-
mande flyktingbarn flyttas över till socialförvaltningen. 

 
Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att organisera Ronneby kommuns mottagande 
av ensamkommande barn enligt Socialnämndens förslag (Socialnämnden § 
96/2014) samt att balanskontot för ensamkommande flyktingbarn flyttas 
över till socialförvaltningen. 
________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 286 Dnr 2014-000229 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2014 
Socialnämnden § 97/2014 
 

Sammanfattning  
 Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 
enligt 28 f-g §§Lagom stöd och service till vissa funktionshindrade, andra 
kvartalet, redovisas för ledamöterna.    

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att notera informa-
tionen till protokollet. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 
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§ 287 Dnr 2014-000362 007 

Revisionsrapport - granskning av samverkan vid 
avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer 
Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  
 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun 
granskat om det finns en tillfredställande samverkan mellan olika kommuna-
la verksamheter för att säkerställa kommunens avtalsmässiga förpliktelser 
gentemot externa aktörer. 
 
De identifierade förbättringsområdena som behöver kvalitetsutvecklas är: 

• Upprättande och implementering av kommunövergripande avtalspo-
licy.  

• Upprättande av en tillgänglig kommunövergripande avtalsdatabas. 
• Kommunstyrelsens delegationsordning förtydligas avseende avtals-

tecknande. 
 
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att arbeta fram en kommunövergripande 
avtalspolicy, upprätta och publicera en kommunövergripande avtalsdatabas 
och att genomföra en översyn över gällande delegationsordning.  
   

Bedömning 
 EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun 
granskat om det finns en tillfredställande samverkan mellan olika kommuna-
la verksamheter för att säkerställa kommunens avtalsmässiga förpliktelser 
gentemot externa aktörer. 
  
I rapporten framkommer att det inte finns heltäckande och ändamålsenliga 
kommunövergripande riktlinjer avseende upprättande av avtal och avtalshan-
tering men att ett utvecklingsarbete påbörjats avseende samverkan och 
kommunikation över förvaltningsgränserna. 
 
Dessutom finner revisionen att det finns behov av att kommunstyrelsens de-
legationsordning bör tydliggöras vad gäller rätten att teckna avtal för kom-
munens räkning samt att det finns behov av en kommunövergripande rutin 
för kvalitetssäkring av avtal. 
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De identifierade förbättringsområdena som behöver kvalitetsutvecklas är: 
• Upprättande och implementering av kommunövergripande avtalspo-

licy. 
• Upprättande av en tillgänglig kommunövergripande avtalsdatabas. 
• Kommunstyrelsens delegationsordning förtydligas avseende avtals-

tecknande. 
 
Avtalspolicy 
Förvaltningarna ser precis som revisionen behovet av en övergripande av-
talspolicy för kommunen. Redan under våren/sommaren 2014 har en intern 
diskussion kring avtalsutformning och avtalsinnehåll påbörjats och kommer 
att fortsätta. Dessa diskussioner får under 2015 utvecklas och tydliggöras 
och leda fram till en avtalspolicy med fokus på avtalshantering, juridisk kva-
litetssäkring, avtalsuppföljning och intern kontroll. Ansvaret för arbetet kon-
centreras till kommunledningsförvaltningen och kommer att ledas av kom-
munjuristen.  En avtalspolicy ska finnas färdig för politiskt ställningstagande 
senast årsskiftet 2015/2016. 
 
Avtalsdatabas 
En tillgänglig aktuell avtalsdatabas underlättar för handläggare och chefer i 
det dagliga arbetet kring inköp/upphandling och avtalstecknande varför 
kommunledningsförvaltningen initierar ett arbete med att ta fram och på int-
ranätet publicera en aktuella avtalsdatabas. Arbetet kommer att ledas upp-
handlingssamordnaren på kommunledningsförvaltningen och vara klart se-
nast vid halvårsskiftet 2015 – om arbetet med nytt intranät tillåter detta. I 
annat fall så snart detta arbete tillåter. 
 
Delegationsordning 
En diskussion om innehållet i nu aktuell delegationsordning pågår inom och 
mellan förvaltningarna och ett förslag till ny delegationsordning är tänkt att 
presentera för politiskt ställningstagande senast halvårsskiftet 2015. Ansvaret 
för genomförande och framtagande ligger inom kommunledningsförvalt-
ningen och kommer att ledas av kommunjuristen. 
 
Sammanfattningsvis ser förvaltningen att de i revisionsrapporten föreslagna 
förbättringsområdena är viktiga i kommunens fortsatta arbete med att för-
stärka och förbättra kvaliteten i den kommunala verksamheten och servicen. 
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Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 
• Godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten ” Granskning av 

samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer” 
• Föreslå Kommunstyrelsen att godkänna samma svar samt föreslå Kom-

munfullmäktige att godkänna svaret och att ge förvaltningen i uppdrag 
att genomföra de aktiviteter som redovisas i svaret. 

   

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten ” Granskning av 
samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer”  

- föreslå Kommunfullmäktige att godkänna svaret och att ge förvalt-
ningen i uppdrag att genomföra de aktiviteter som redovisas i svaret. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Revisionens ordförande Bo Larsson (S). 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- godkänna förvaltningens svar på revisionsrapporten ” Granskning av 
samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot externa aktörer” 

- förvaltningen får i uppdrag att genomföra de aktiviteter som redovi-
sas i svaret. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 288 Dnr 2014-000417 101 

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2015 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktige  
 
2015-01-29   2015-08-27   
2015-02-26   2015-09-24 
2015-03-26   2015-10-29 
2015-04-29   2015-11-26 
2015-05-28   2015-12-10 
2015-06-17  

   

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-07 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagna 
tider för Kommunfullmäktige 2015. 

 

Yrkanden 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposi-
tion på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller det-
samma. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna tider för Kommunfullmäktige 
2015. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 289 Dnr 2014-000465 331 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Bo Johansson (S) angående utplacering av parkbänkar 
 

Kommunfullmäktigledamot Bo Johansson (S) har lämnat in följande motion 
angående utplacering av parkbänkar. 

 

Sammanfattning  
Undertecknad motionerar om att parkbänkar skall utplaceras vid så kalla 
”gångstråk” från Ronnebys centrum till de större flerbostads- och villaområ-
den. 
Kommunmedborgare har vid olika tillfällen framfört detta önskemål. Det 
skulle stärka den enskildes möjlighet att besöka centrum för att vara delaktig 
i aktiviteter och kunna göra inköp. Att kunna sitta ner och hämta krafter för 
att sedan gå vidare ger också större möjlighet till sociala kontakter och stär-
ker den enskildes livskvalitet samtidigt som det stimulerar till utevistelse. 
Dessa parkbänkar skulle också utgöra ett trevligt inslag i stadsbilden och 
vara till nytta för alla. 
Antalet parbänkar samt dess exakta placering kan utredas tillsammans med 
pensionärsföreningar och föreningar som verkar för ökad tillgänglighet. 
    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsför-
valtningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 290 Dnr 2014-000440 101 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående personalföreträdares 
närvaro- och yttranderätt 
Kommunfullmäktigledamot Sune Håkansson (RP) har lämnat in följande 
motion angående personalföreträdares närvaro- och yttranderättt. 

 

Sammanfattning  

Kommunallagen tillåter att det finns personalföreträdare vid nämndernas 
sammanträden. Jag har sökt, men ej funnit, något beslut, fattat i vår kom-
mun, i ärendet. Enligt min mening finns det ingen större skillnad mellan de 
olika nämnderna. Eventuell sekretess gäller förvisso för alla närvarande. 
Vad, som gäller i en nämnd, bör kunna gälla i alla nämnder. 

Nackdelen med närvarande personalföreträdare kan vara att nämndsledamö-
terna tar för stor hänsyn till personalen, för liten hänsyn till kommunmed-
borgarnas intressen. Fördelen är att personalföreträdarna besitter stora kun-
skaper. 

I praktisk tillämpning synes det endast vara Utbildningsnämnden, som tillå-
ter att personalföreträdare får närvara, och yttra sig. Något beslut finns, mig 
veterligt, inte (bortsett från ett ”minbeslut” vid sammanträdet i september 
2014). ”Di gamle” synes hänvisa till ”hävd”. 

Min tolkning av lagen är att personalföreträdarna får vara närvarande vid 
ärenden som ”berör förhållandet mellan kommunen och dess anställda”. I 
särskilda fall får personalföreträdarna närvara vid behandlingen av andra 
ärenden. Mitt språkbruk säger att särskilda fall inte kan vara samtliga ären-
den, som behandlas i en nämnd, i detta fall Utbildningsnämnden. 

Lagen säger också att det finns ärenden, där personalföreträdarna inte får 
närvara. I Utbildningsnämndens protokoll för de senaste åren har jag inte sett 
någon anteckning om att något sådant ärende har förekommit! 

Jag har hos Utbildningsförvaltningen inte funnit någon anteckning om vilka 
personer, som utsetts till att vara personalföreträdare. I skolans värld finns 
lärare, skolledare, vaktmästare m.fl. Därför måste rimligen någon fördelning 
göras mellan de olika fackliga organisationerna. Se också 13§. 
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Personalföreträdarna skall, om de finns, kallas på samma sätt som de poli-
tiskt valda ledamöterna. Så synes inte ha skett. 

Från Kommunallagen hämtas: 

9 § Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av 
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstinget som ar-
betsgivare och dess anställda. Nämnden får i särskilda fall besluta att perso-
nalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden. 

10 § Personalföreträdarna har inte rätt att närvara när ärenden av följande 
slag handläggs:  
1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte 
ärendet rör en obestämd krets av enskilda, 
2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation, 
3. uppsägningar av kollektivavtal, 
4. arbetskonflikter, 
5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en arbetstagarorganisa-
tion, och 
6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster. Lag 
(1994:690). 

13 § Personalföreträdarna utses särskilt för varje nämnd bland de anställda 
hos kommunen eller landstinget, i första hand bland dem som är anställda 
inom nämndens verksamhetsområde. 
   Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem får 
finnas för varje nämnd. 

14 § Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisa-
tioner som kommunen eller landstinget har kollektivavtal med. 

16 § Personalföreträdarna skall kallas till sammanträden på samma sätt som 
gäller för ledamöterna i nämnden. Ersättarna kallas bara när de skall tjänst-
göra som personalföreträdare. 

(Vissa paragrafer kan vara obsoleta), 
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Jag föreslår: 

att Kommunstyrelsen utvärderar vilka för- och nackdelar personalföreträdar-
nas närvaro- och yttranderätt har haft 

att Kommunstyrelsen överväger att skapa samma regler i samtliga nämnder, 
innebärande antingen att ingen nämnd, alternativt alla nämnder, har närvaro- 
och yttranderätt för personalföreträdarna 

att Kommunstyrelsen vid behov överlägger med de fackliga organisationerna 
om hur personalföreträdarna skall utses.    

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsför-
valtningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 291 Dnr 2014-000006 101 

Anmälan av motioner 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att 
inga nya motioner har lämnats in.   

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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Kungörelse från Ronneby kommun
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde
Torsdag 2014-10-30, kl 18.30 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

för behandling av följande ärenden:

l. Val av justerare

2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dag
ordningen

Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges
presidium senast 10 minuter före sammanträdets start

3. Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson om att anlägga nytt
utegym på Silveplanen

4. Anmälan av medborgarförslag från Sara Johansson gällande vägbulor på
Stenbocksvägen

5. Anmälan av medborgarförslag från Sara Johansson angående lekplatsen på
Ekbacksvägen, Bulta

6. Anmälan av medborgsförslag 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

7. Anmälan av medborgsförslag från Per-Olof Berggren om en
slöseri ombudsman

8. Anmälan av medborgarförslag från Martin Engelsjö om att pryda rondellen
vid Hjortahammar vägskäl med en Blekingeeka

9. Anmälan av medborgarförslag från Molly Olofsson angående nya tassar på
stolarna i Knut Hahnsskolan

10. Anmälan av medborgarförslag från Morgan Karlsson angående
cykelpumpstationer i Ronneby kommun

11. Anmälan av medborgarförslag från Sanela Kazma angående fler
cykelpumpstationer i Ronneby kommun

Telefon
Telefax
E-post

Ronneby kommun
Postadress SE-372 80 Ronneby
Besöksadress Karlshamnsvägen 4
Webbplats www.ronneby.se

0457-61 80 OO
0457-61 86 33
stadshuset@ronneby se



12. Anmälan av medborgarförslag från Rolf Johansson gällande att enkelrikta
Brantaforsvägen vid Vårdcentralen i Kallinge

13. Amnälan av medborgarförslag från Rolf Johansson om att anordna belysning
vid Davidskulle

14. Anmälan av medborgarförslag från Gisela Håkansson gällande önskemål
om belysning från Pepparbacksgatan till Bagarevägen

15. Medborgarförslag

16. Interpellationer

17. Fråga ställd till Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP)
från tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige Mats Olsson (MP)
gällande om fullmäktiges möten kan tidigareläggas till kl 17.30

18. Frågor

19. Finansiell rapport tertial 2 2014

20. Tertial 2 2014

21. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson
(RP), angående samlingslokalerna i Ronneby kommun

22. Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014

23. Återrapportering av uppdrag och beslut från kommunfullmäktige

24. Miljötekniks ansökan om investeringsmedel

25. Besvarande av medborgarförslag från Anders Orrgren om att sätta upp
luftslangar i centrum för att pumpa cyklar

26. Fastighetsförvärv Listerby 16:8

27. Haby 2:54 och del av Haby 2:68 - Ansökan om köp av mark

28. Tekniska förvaltningens tilläggsäskande av medel inför budget 2015, Villa
Vassen

29. Anhållan om tilläggsanslag för inrättande av mottagningsenhet och
integration av nyanlända familjer med barn 1-19 år

30. Mottagning för ensamkommande barn i Ronneby kommun



32. Revisionsrapport - granskning av samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser
mot externa aktörer .;

~~{ tt.lJtaa -;-- -
/(//cJ:l!

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapporteringenligt 28 f-g ~
§§lagom stöd och service till vissa funktionshindrade 2014

31.

33. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige2015

34. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamotBo Johansson (S)
angående utplacering av parkbänkar

35. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamotSune Håkansson (RP)
angående personalföreträdares närvaro- och yttranderätt

36. Anmälan av motioner

Kommunledningsförvaltningen

2014-10-24

Nils Ingmar Thorell I Annbritt Olsson

Ordförande Sekreterare



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

Omröstningslista nr. 1
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014 klockan 19:58:06.

20. Tertial 2 2014

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bramée (M) Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla X
Christoffer Stenström (M) Alla X
Birgitta Lagerlund (M) Alla r T<>'7 X
Claes Diurhuus (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla Magnus Persson 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 I (FP) Alla X
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X
Willy Persson (KD) Alla X
Malin Nerfall (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) I Alla X
Jan-Eric Wildros (S) Alla X
Ingrid Karlsson (S) Alla X
Stefan Osterhof (S) Alla X
Marie Ohlsson (S) Alla M Ynn-uoc,"n X
Magnus Pettersson (S) Alla Thomas Svënsson X
Tina Lindqvist (S) Alla X
Kranislav Miletic (S) Alla X
Lindis Ohlsson (S) Alla X
Peter Bowin (V) Alla X
Angela Leyton (V) Alla Omid Hassib X
Erik Ohlson (V) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Helena Augustsson (MP) Alla X
Christer Lekseil (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Ros-Marie Lekseil (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 27 o o

Justeringsmännens signatur:

······~----~-!l.<? .
Sida 1 av 1



Bilaga ··Ç··· till Kommunfullmäktiges protokoll.

Omröstningslista nr. 2
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014 klockan 21 :07:28.

28. Tekniska förvaltningens tilläggsäskande av medel inför budget 2015, Villa Vassen

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bramée (M) Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla X
Christoffer Stenström (M) Alla X
Birgitta Lagerlund (M) Alla (' Î<:>'7 X
Claes Diurhuus (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla Magnus Persson 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 (FP) Alla X
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X
Willy Persson (KO) Alla X
iViaiin Noriali (S) Alia 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 ~Ôsterhof (S) Alla X
Marie Ohlsson (S) Alla M Ynºveson X
Magnus Pettersson (S) Alla Thomas Svensson X
Tina Lindqvist (S) Alla X
Kranislav Miletic (S) Alla X
Lindis Ohlsson (S) Alla X
Peter Bowin (V) Alla X
Angela Leyton (V) Alla Omid Hassib X
Erik Ohlson (V) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Helena Augustsson (MP) Alla X I
Christer Lekseil (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Ros-Marie Lekseil (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: 8 41 o o

Justeringsmännens signatur:

······· /Y~ .. f&.. lt.C?.................................... ..

Sida 1 av 1



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

Omröstningslista nr. 3
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2014 klockan 21 :08:03.

28. Tekniska förvaltningens tilläggsäskande av medel inför budget 2015, Villa Vassen

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bromée (M) Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla X
Christoffer Stenström (M) Alla X
Birgitta Lagerlund (M) Alla .e Laz X
Claes Diurhuus (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla Magnus Persson 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 (FP) Alla X
Nils Ingmar Thorell (FP) Alla X
Willy Persson (KO) 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 Ohlsson (S) Alla M Yn z v e s on X
Magnus Pettersson (S) Alla Thomas Svensson X
Tina Lindqvist (S) Alla X
Kranislav Miletic (S) Alla X
Lindis Ohlsson (S) Alla X
Peter Bowin (V) Alla X
Angela Leyton (V) Alla Omid Hassib X
Erik Ohlson (V) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Helena Augustsson (MP) Alla X
Christer Leksen (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Ros-Marie Lekseil (SD) Alla X
Ylva Olsson (SD) Alla X
Liz Stridh (SD) Alla I X
Magnus Stridh (SD) Alla X
Sandra Bergkvist (SD) Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X
Anna Carlbrant (RP) Alla X

SUMMA: 19 30 o o

Justeringsmännens signatur:

...... ...~-~ ...do ......................................
Sida 1 av 1



Tillhör Kommunfullmäktige§ 274/2014. Bilaga 1

Finansiell rapportering
per 2014-08-31

Aktuell likviditetssituation (tkr)
Kredit/ram Utnyttjad del Tillgänglig likviditet Ränta

KVK, Nordea 125 000 o 125 000 Upptill 40: 0,598
Över 40: 0,748

KVK, positivt saldo 45 687
Övriga konton 1 865

172 552

Certifikat, se del.beslut 300 000 -50 000 250 000
422 552

Kommunens utlåning (tkr)
Kredittagare Limit Kreditbelopp Förfallotidpunkt Ränta 20140831 Ränte-

(koncernkontot) reolerinq
Räddningstj. 3 336 2,900 Årligen
Kommuninvest förlagslån 5 100 2,170 Stibor 3 m

ABRI 50 000 2015-10-14 2,310 2015-10-14
Miljöteknik 50 000 2014-09-16 1,651 Stibor 3 m
ABRI 78 000 45 168 Upptill 40: 0,998 Veckovis

Över40: 1,148
Miljöteknik 95 000 54 069 Upptill 40: 0,998 Veckovis

Över 40: 1, 148
AB Rby Helsobrunn 5 000 o Veckovis
Ronnebyhus 20 000 o Veckovis

207 673

Kommunens lånestock (tkr)
Kreditgivare Kreditbelopp Förfallotidpunkt Räntereglering Ränta 20140831
Kommuninvest 51723 50 000 2014-09-04 2014-09-04 2,630
SEB 9477661 50 000 2014-09-16 Slib 3 m (140916) 1,351
(vidareutlånat till
Miljöteknik)
Kommuninvest 65852 50 000 2014-10-17 Stib 3 m (141017) 1,008
Kommuninvest 61608 25 000 2015-02-06 Slib 3 m (141106) 0,911
Kommuninvest 55770 50 000 2015-04-27 2015-04-27 2,520
Kommuninvest 55990 50 000 2015-05-12 2015-05-12 2,350
Kommuninvest 58188 50 000 2015-10-14 2015-10-14 2,010
(vidareutlånat till ABRI)
Kommuninvest 69934 50 000 2016-06-15 Slib 3 m (140915) 0,800
Kommuninvest 63634 50 000 2016-06-15 2014-09-15 1,371
Kommuninvest 59832 75 000 2016-10-17 2016-10-17 1,920
Kommuninvest 53856 50 000 2017-02-12 2017-02-12 3,000
Kredit KVK, Nordea o Veckovis 0,598
Kone kto/Ronnebyhus 54 996 Veckovis 0,198
Kone kto/ABRH 7 010 Veckovis 0,198

612 006
Certifikat, se del.beslut 50 000

662 006

Finansrapport 20140831



Kommunkoncernens lånestock (tkr)
Kreditgivare Kredittagare Kreditbelopp Förfallotidpunkt Räntereglering Ränta%
Kommuninvest 65795 ABRI 100 000 2014-10-17 Slib 3 m (141017) 1,008
Nordea 3978 86 28109 ABRI 200 000 2014-11-13 Stib 3 m (141113) 0,951
Swedbank 2754140032 ABRI 50 000 2015-01-15 2015-01-15 4,280
Kommuninvest 66867 ABRI 50 000 2015-01-24 Stib 3 m (141024) 0,902
Kommunen ABRI (50000) 2015-10-14 2015-10-14 2,310
Kommunen ABRI (45665) Veckovis 0,998-1, 148
Ränteswap ABRI -250 000
Ränteswap ABRI 50 000 2021-05-10 Swaprta - Stib 3 m 3,218
Ränteswap ABRI 30 000 2021-06-09 Swaprta - Stib 3 m 2,745
Ränteswap ABRI 30 000 2021-08-16 Swaprta - Stib 3 m 2,190
Ränteswap ABRI 30 000 2021-08-10 Swaprta - Stib 3 m 2,583
Ränteswap ABRI 60 000 2021-10-28 Swaprta - Slib 3 m 2, 119
Ränteswap ABRI 50 000 2022·05-30 Swaprta - Stib 3 m 1,763
Kommuninvest 51723 Kommunen 50 000 2014-09-04 2014-09-04 2,630
SEB 9477661 Kommunen 50 000 2014-09-16 Stib 3 m (140916) 1,351
(vidareutlånat till
Miljöteknik)
Kommuninvest 65852 Kommunen 50 000 2014-10-17 Slib 3 m (141017) 1,008
Kommuninvest 61608 Kommunen 25 000 2015-02-06 Stib 3 m (141106) 0,911
Kommuninvest 55770 Kommunen 50 000 2015-04-27 2015-04-27 2,520
Kommuninvest 55990 Kommunen 50 000 2015-05-12 2015-05-12 2,350
Kommuninvest 58188 Kommunen 50 000 2015-10-14 2015-10-14 2,010
(vidareutlånat till ABRI)
Kommuninvest 69934 Kommunen 50 000 2016-06-15 Stib 3 m (140915) 0,800
Kommuninvest 63634 Kommunen 50 000 2016-06-15 2014-09-15 1,371
Kommuninvest 59832 Kommunen 75 000 2016-10-17 2016-10-17 1,920
Kommuninvest 53856 Kommunen 50 000 2017-02-12 2017-02-12 3,000
Kredit KVK, Nordea Kommunen o Veckovis 0,598
Kone kto/Ronnebyhus Kommunen (99448} Veckovis O, 198
Kone kto/ABRH Kommunen (11 082) Veckovis O, 198
SEB 20140925 Miljöteknik 75 000 2014-09-25 Stib 3 m (140925) 1,332
Nordea 3978 86 27471 Miljöteknik 80 000 2014-10-29 Stib 3 m (141031) 0,945
Kommuninvest 67176 Miljöteknik 50 000 2015-01-24 Stib 3 m (141024) 0,902
Kommuninvest 61983 Miljöteknik 75 000 2015-02-06 Stib3m(141106) 0,911
Handelsbanken Miljöteknik 25 000 2015-03-19 Stib 3 m (140919) 1, 172
Kommuninvest 57734 Miljöteknik 25 000 2015-08-12 2015-08-12 2, 130
Kommunen Miljöteknik (50000} 2014-09-16 Slib 3 m (140916} 1,651
Kommunen Miljöteknik (49 061} Veckovis 0,998-1, 148
Ränteswap Miljöteknik -175 000
Ränteswap Miljöteknik 50 000 2021-12-27 Swaprta - Stib 3 m 1,599
Ränteswap Miljöteknik 75 000 2022-03-28 Swaprta - Stib 3 m 1,867
Ränteswap Miljöteknik 50 000 2024-07-11 Swaprta - Slib 3 m 1,501
Kommuninvest 57526 AB Rby Helsobr 92 840 2015-06-22 Stib 3 m (140922) 1, 165
SEB 36736593 Ronnebyhus 45 000 2014-09-28 Stib 3 m (140928) 1,420
Kommuninvest, 65896 Ronnebyhus 74 000 2014-10-17 Stib 3 m (14xxxx) 1,409
SEB, 36953462 Ronnebyhus 84 000 2015-01-1O Stib3m 1,430
Nordea, 39788629059 Ronnebyhus 200 000 2015-01-12 Stib3m 1,388
Kommuninvest 66822 Ronnebyhus 150 000 2015-01-24 Stib 3 m (14xxxx) 1,305
Kommuninvest, 63774 Ronnebyhus 30 000 2015-05-12 Stib 3 m (14xxxx) 1,309
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Kreditgivare Kredittagare Kreditbelopp Förfallotidpunkt Räntereglering Ränta%
Ränteswap Ronnebyhus -495 000
Ränteswap Ronne byhus 20 000 2016-11-21 Swaprta - Slib 3 m 3,071
Ränteswap Ronnebyhus 25 000 2018-08-14 Swaprta - Stib 3 m 4,124
Ränteswap Ronnebyhus 30 000 2018-10-13 Swaprta - Stib 3 m 3,276
Ränteswap Ronnebyhus 35 000 2018-12-03 Swaprta - Stib 3 m 2,439
Ränteswap Ronnebyhus 30 000 2020-04-14 Swaprta - Stib 3 m 2,401
Ränteswap Ronnebyhus 30 000 2021-05-11 Swaprta - Stib 3 m 2,736
Ränteswap Ronneby hus 50 000 2021-05-26 Swaprta - Stib 3 m 2,671
Ränteswap Ronnebyhus 50 000 2021-08-05 Swaprta - Slib 3 m 2,197
Ränteswap Ronnebyhus 50 000 2021-08-16 Swaprta - Stib 3 m 1,713
Ränteswap Ronnebyhus 50 000 2021-09-23 Swaprta - Slib 3 m 1,585
Ränteswap Ronnebyhus 50 000 2021-12-20 Swaprta - Stib 3 m 1,266
Ränteswap Ronnebyhus 50 000 2022-05-16 Swaprta - Slib 3 m 1,388
Ränteswap Ronnebyhus 25 000 2022-11-14 Swaprta - Stib 3 m 1,099

1955840
Certifikat, se del.beslut 50 000

2 005 840

Förfallotidpunkter i sammandrag (exkl swapaffärer)
Tidpunkt Kommunen ABRI Miljöteknik Ronnebyhus ABRH
-1 år 54% 100% 100% 100% 100%
1-2 år 25% 0% 0% 0% 0%
2-3 år 21% 0% 0% 0% 0%
3-4 år 0% 0% 0% 0% 0%
4-5 år 0% 0% 0% 0% 0%
5- år 0% 0% 0% 0% 0%

Tidpunkt Kommunkonc.
-1 år 86%
1-2 år 7%
2-3 år 6%
3-4 år 0%
4-5 år 0%
5- år 0%

Kommunen Kommunkoncernen

- ..

- I
c:::7 - .c:::7 /

60% 100%

80%
40% 60%

40%

20%

0%
-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5- år-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5- år
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Delegationsbeslut 20140501-20140831

Affärer, certifikatprogram
Dag Belopp (Tkr)
2014-05-16 50 000

Ränta
0,901

Kreditgivare
SEB

Förfallodag
2014-09-16

Omsättning av kommunens lån
Datum Belopp (Tkr) Tidigare Ny kreditgivare Anm

kreditqivare
2014-07-14 50 000 Kommuninvest Kommuninvest 3 m Stibor 2 års

kapitalbindning.

Borgensförbindelser (tkr)
Ägd andel Engagemang vid Vidareutlånat av Av KF fastställt

rapporttillfället Ronneby kommun borgensutrymme
(inkl vidareutlånat
av Rbv kommun)

Ronnebyhus 100% 583 000 687 900
ABRI 100% 400 000 78 000 478 000
Miljöteknik 100% 330 000 85 000 465 000
AB Ronneby Helsobrunn 100% 92 840 92 900

Övriga borgensåtaganden - 501

"Egnahem" - 631
1 406 972

Finansrapport 20140831



Tillhör Kommunfullmäktige § 275/2014.
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RONNEBY KOMMUN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
2014-01-01 - 2014-08-31

I nedanstående kommenteras den finansiella
utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
prognos för helåret.

Res u ltatutvec kl ing
Kommunkoncernen redovisar för rapportpe

rioden ett resultat på 69,9 mkr, att jämföras
med 62,5 mkr motsvarande period 2013. Hel
årsprognosen ger ett positivt resultat på ca 16,1
mkr.

Kommunens resultat för perioden ger en po
sitiv förändring av eget kapital med 21,4 (47,8)
mkr. I motsvarande period 2013 ingick en
återbetalning från AF A om 24 mkr vilket fram
förallt förklarar skillnaden mellan perioderna.
Prognosen indikerar dock på ett negativt resul
tat för helåret på ca 2,6 mkr. Det prognostise
rade resultatet innebär dock en positiv bud
getavvikelse på 2,1 mkr1.

Resultatprognos kopplat till mål
Som framgår av denna rapport indikerar

prognosen för kommunens resultat, även om
resultatet är negativt, en positiv budgetavvi
kelse på 2,1 mkr. Innevarande budgets finansi
ella förutsättningar innebär ett planeringsmäs
sigt överskott för planperioden. Överskottet
uppgår till 0,6% inklusive på centrala konton
reserverade medel för oförutsedda utgifter. Be
redskapen att klara större oförutsedda kostna
der med bibehållen budget i balans är därmed
begränsad. Inför varje nytt budgetår i planpe
rioden måste övervägas om åtgärder behöver
vidtas för att bibehålla en budget i balans.
Kommunens låneskuld, exklusive pensionsav

sättningarfår, reducerat for utlåning till kommu
nens bolag, inte överstiga nivån vid 2011 års ut
gång (557 mkr). Vid utgången av år 2015 ska

1 KF Budget efter kompletteringsbudget och TA är -4,7
mkr.

kommunens låneskuld ha minskat med minst 15%
(84 mkr) jämfort med utgången for år 2011: Bl a
pga återbetalning av AFA-medel i slutet av
2013 sjönk nettolåneskulden 20131231 till 418
mkr mot prognosticerat 471 mkr. Under tertial
2 har nettolåneskulden sjunkit ytterligare 9
mkr bl a pga eftersläpningar i investerings
verksamheten. Nettolåneskulden beräknas
vara 432 mkr per 20141231. I budget 2014-2015
är målvärdet för 2015473 mkr medan nettolå
neskulden är beräknad till 494 mkr. Med tanke
på att skulden sjunkit mer än beräknat inneva
rande år bör målet om maximalt 473 mkr i lå
neskuld 2015 kunna uppnås.

På nämndsnivå indikerar prognosen att Soci
alnämnden och Utbildningsnämnden kommer
att förbruka mer medel än tilldelad ekonomisk
resurs. Kommunstyrelsen, Fritids- och Kultur
nämnden, Äldrenämnden samt Miljö- och
byggnadsnämnden redovisar överskott jämfört
med budget. Nämndernas totala budgetavvi
kelse blir därmed -3,8 mkr.

Respektive nämnds måluppföljning per den
31/8 framgår av separat redovisning.

Skatteintäkter, statsbidrag och andra
centrala konton
Centrala konton uppvisar i helårsprognosen
ett budgetmässigt överskott på ca 5,9 mkr.

För skatteintäkter och statsbidrag ger pro
gnosen +6,3 mkr. Sveriges Kommuner och
Landstings prognos (augusti 2014) ligger till
grund för skatteunderlagets utveckling. För
bundets aprilprognos visar en ökning av skat
teunderlaget med 3,5% för både 2013 och 2014.
Förbundets oktoberprognos 2013 som låg till
grund för budgeten redovisade en ökning om
3,5% för 2013 respektive 2,9% för 2014. Uppre
videringen av skatteunderlagstillväxten för år
2014 beror främst på att sysselsättningen fort-
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sätter öka i år vilket bidrar till att läget på den
svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis.
Den låga inflationen begränsar dock skatteun
derlagets tillväxt. Förbundets prognos medför
en positiv slutavräkning för 2014, medan slut
avräkningen för 2013 är negativ.

De centrala kontona för personalomkostna
der beräknas ge ett underskott på ca 0,9 mkr.
Detta beror framförallt på ökade pensions
kostnader. Totalt ökade pensionsskulden (av
sättningen i balansräkningen) inkl särskild lö
neskatt med 1,3 mkr. Ansvarsforbindelsen (av
seende pension intjänad före 1998) inkl sär
skild löneskatt sjönk med 26,2 mkr till 688,4
mkr.

Medel avsatta för personalkostnadsökningar,
huvudsakligen lönerevisioner, beräknas ge ett
underskott om 0,9 mkr.

För finansiella poster inklusive internränta
beräknas utfallet till +2,0 mkr jämfört med
budget. Riksbankens styrränta, reporäntan,
som påverkar den rörliga räntan sänktes med
0,5% till 0,25% i juli månad. Eftersom 54% av
kommunens lån den 31 augusti har rörlig ränta
eller bunden ränta högst tre månader, så har
de lägre marknadsräntorna fått genomslag i de
finansiella kostnaderna. Genomsnittlig kost
nadsränta har varit ca 2,1 % under perioden.

Kvarstående medel för oförutsedda utgifter,
5,1 mkr, antas i prognosen som förbrukade vid
årets utgång.

Återbetalning av vårdavgifter om 2,3 mkr
har erhållits från Vårdförbundet.

Ronneby kommuns del av Blekingetrafikens
överskott för 2013, 0,9 mkr, har erhållits från
bolaget.

En kostnadsreduktion i vaktmästarorganisa
tionen har budgeterats 2014 om 3,5 mkr. Åt
gärder för att besparingen enligt budget ska
kunna realiseras utreds för närvarande. Av
försiktighets skäl har inget belopp tagits upp i
årsprognosen. I Fritids- och Kulturnämndens
prognos avser 1 mkr av överskottet besparing
ar i vaktmästarorganisationen.

Nämnderna
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ
prognostiserad budgetavvikelse på 3,8 mkr.

Socialnämnden redovisar en prognos som
ger ett negativt utfall om 10,1 mkr, vilket mot
svarar 4,6% av nettokostnaden. Underskottet

beror framförallt på ökade kostnader för insti
tutionsvård av barn/unga. Antalet anmälning
ar/ansökningar gällande barn som far illa eller
riskerar att fara illa har ökat markant. Antalet
personer i behov av personlig assistans har
också ökat. Ökningen avser personer med LSS
beslut.

Utbildningsnämndens helårsprognos visar
på ett underskott om 0,2 mkr. Två nya försko
leavdelningar startades i maj. En utökning av
organisationen inom grundskolan pga ökat
elevantal har gjorts inför hösten. Pga ny lag
stiftning gällande SFI fr o m 20140701 är kost
nadsbilden för SFI i dagsläget osäker. Lagen
ger vuxna boende på Migrationsverkets an
läggningsboende rätt till SFI. Man anser dock
att kostnaderna är fullt styrbara och bedömer
att, om inget drastiskt händer, så kommer man
att klara att hålla sin ram för 2014.

Fritids- och Kulturnämnden redovisar en
prognos som ger ett positivt utfall om 1,9 mkr.
1 mkr av dessa är avsatta medel till vaktmäs
tarorganisationen. Resterande överskott beror
bl a på lägre kapitalkostnader samt vakanta
tjänster.

Äldrenämnden redovisar i sin prognos för
2014 ett överskott om 0,7 mkr. Man har under
en längre period haft en betydande kö till sär
skilt boende. Äldrenämnden har därför påbör
jat ett arbete om en långsiktig boendeplan för
äldre i Ronneby kommun. Arbetet med en
översyn av hela hemtjänstprocessen från bi
ståndsbeslut till verkställighet pågår. Detta ar
bete kommer också att ligga till grund för nya
bemanningsregler inom särskilt boende. En
långsiktig plan för implementering och fortsatt
arbete med satsning på de mest sjuka äldre har
arbetats fram och beslutats om under tertial
två.

Kommunstyrelsen redovisar en prognos som
ger ett positivt utfall om 3,8 mkr. Tekniska för
valmingen prognostiserar ett överskott om ca
0,5 mkr. En stor del av överskottet utgörs av
lägre kapitalkostnader till följd av eftersläp
ningar i investeringsverksamheten. Undanta
get kapitalkostnader pekar dock prognosen på
ett underskott om ca 1,8 mkr. Prognosen är
dock osäker p g a det sena beslutet om och ge
nomförandet av kostens centralisering. Kom
munledningsförvaltningen redovisar ett över
skott om 3,2 mkr. Överskottet beror till stor del
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på vakanser inom Enheten för samordning,
utveckling och sekretariat, Ekonomienheten
samt IT-enheten. Pga ännu ej slutförd upp
handling beräknas driftkostnader för informa
tionsskyltar ej förbrukas under 2014, vilket ger
ett överskott om 0,7 mkr.

Bolagen
AB Ronneby Industrifastigheter redovisar för

perioden ett positivt resultat på 2,3 mkr (+3,2
mkr). För helåret beräknas bolaget kunna nå
ett positivt resultat på 2,5 mkr i enlighet med
budget. Intäkterna under året bedöms minska
något jämfört med budget. Detta beror främst
på att hyreslediga lokaler ej blivit uthyrda
samt omförhandlingar av en del mindre kon
trakt. Arbetet med att nedbringa bolagets
driftskostnader pågår kontinuerligt. I stort lig
ger kostnaderna i nivå med budget. Kostna
derna för drift och underhåll samt finansiella
kostnader ligger lägre än budget medan av
skrivningarna är något högre.

AB Ronnebyhus redovisar för perioden ett
resultat på 44,0 (0,5) mkr. Efter en lyckad för
säljning av ca 130 lägenheter har bolaget gjort
en reavinst på ca 43,8 mkr. Reavinsten kommer
att användas till bl a extra underhåll. Upp
värmningskostnaderna är lägre än budget för
årets första månader, vilket beror på dels ett
varmare utomhusklimat och dels på resultatet
av olika genomförda besparingsåtgärder. Ar
bete pågår med att anpassa kostnaderna efter
de minskade intäkterna i samband med för
säljningen. Helårsresultatet förväntas bli 13,2
mkr.

Ronneby Miljö och Teknik AB redovisar för
perioden ett negativt resultat på -1,6 (7,6) mkr.
Bolagets helårsprognos anges till -1,8 mkr, vil
ket är något sämre än budget. Bolaget satsar
nu rejält på drift och underhåll på VA-sidan,
där man har stora utmaningar. PFAS katastro
fen i dricksvattnet i Kallinge har också orsakat
högre kostnader. Rörelsegrenen Elnäts resultat
beräknas bli något bättre än budget. Rörelse
grenen Fjärrvärmes helårsresultat beräknas bli
0,5 mkr sämre än budget. Mars månads medel
temperatur var 3,5 grader över normalt, vilket
resulterat i ett sämre resultat än föregående år.
Rörelsegrenen Vatten och avlopp beräknas
lämna ett helårsresultat som är 0,7 mkr sämre
än budgeterat. Rörelsegrenen Renhållnings re-

sultat beräknas bli enligt budget. Resultatet för
rörelsegrenen IT-bredband prognostiseras före
ägartillskottet på 1,5 mkr till ett underskott på
3,9 mkr, vilket är 0,9 mkr bättre än budget. Bo
laget samarbetar nu med närliggande kom
muner och har bytt kommunikationsoperatör.
När ägaren har beslutat hur problemet med
rörelsegrenens stora underskott ska lösas räk
nar bolaget med att framtiden ser ljus ut för
bredbandsverksamheten.

I nvesteri ngsve rksam hete n
Kommunkoncernens investeringsutgift upp

går för perioden till 85 (60) mkr. För kommu
nen är siffran 50 (26) mkr. Prognosen för rä
kenskapsårets totala investeringsutgift i kom
munen beräknas till ca 91 mkr, att jämföras
med budgeterade 135 mkr inkl komplette
ringsbudget. För kommunkoncernen bedöms
helårsprognosen till 177 mkr.

Periodens största investeringsobjekt är: Re
novering/tillbyggnad av Backsippans förskola,
Ombyggnad Blekingearkivet samt Ventilation
Fredriks bergsskolan.

AB Ronneby Industrifastigheter har under
perioden investerat för 5,6 mkr. Totalt beräk
nas 2014 års investeringsutgift uppgå till 15,7
mkr. Investeringsobjekten består huvudsakli
gen av lokalanpassningar i bolagets fastighe
ter.

AB Ronnebyhus har under perioden investe
rat för ca 11,1 mkr. För hela året beräknas inve
steringarna uppgå till 29 mkr.

Ronneby Miljö och Teknik AB har under pe
rioden investerat för 17,1 mkr. För hela året be
räknas investeringarna uppgå till ca 40,4 mkr
vilket är något lägre än budget. Bland de större
investeringarna under perioden märks: Inköp
av nya fordon till renhållningen, byte av fjärr
värmeledningar Norra Hul ta samt VA
sanering Runhöjden
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Finansiering
I nedanstående följer en förenklad redovisning
av periodens kassaflöde
Kommunen (mkr)
Den löpande verksamheten

Internt tillförda medel
Förändring rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Investeringar
Sålda materiella anl tillg
Förändring fin anl tillg

Finansieringsverksamheten
Lång- o kortfr upplåning

-50

-30

69
8 77

-50

-30
Förändring kassan -3

Kommunkoncernen (mkr)
Den löpande verksamheten

Internt tillförda medel 133
Förändring rörelsekapital -21

Investeringsverksamheten
Investeringar
Sålda materiella anl tillg
Förändring fin anl tillg

Finansieringsverksamheten
Långfristiga lån

-85
86

-118

statsbidragen. Tal över 100 innebär således en för
svagning av kommunens finansiella ställning.

Soliditet (%), kommunkoncernen

100

80

60

40

20
o +-"--.....---.--L-r--'-r-- ........--.....---.--L...,

Kommunen

100

80

112 60

40

20 ..
o

-118
Förändring kassan -5

86 % av kommunkoncernens lånestock förfaller
inom 1 år. Motsvarande siffra för kommunen är 54
%. Kommunens nettolåneskuld uppgick till ca 409
mkr20140831.

Nyckeltal
Nettokostnadens andel av skatteintäkter och statsbidrag
(%):

100

95
li . . . .

90

85

. .

Nyckeltalet redovisas exklusive bolag och visar den
andel som nettokostnaderna för verksamheten tar i
anspråk av de totala skatteintäkterna och generella

1

Soliditetsmåttet visar det egna kapitalet i förhållan
de till de totala tillgångarna. I soliditetsmåtten ovan
ingår ej i ansvarsforbindelsen upptagna pensions
förpliktelser.

Ronneby 2014-09-25

Johan Sjögren
Ekonomichef

Peter Nordberg
Controller
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RESULTATRÄKNING
MSEK .. .> ,' · ·: ·'."' ,.- '.< ·: "'··2i· ·.' .. ::·KOMMUNEN'~.::·_-,-~,,,. ·KOMMUNKONCERNEN .

J ' ' ' • e ( ' • '-,¡- • ", •' ,"' ~ - ', • ' "t~ • I ' ,; r ' '

. · . -:: . ,·. ·. 20140831 20130831 20140831 20130831
Verksamhetens intäkter* 174,8 193, 1 475,5 454,4
Verksamhetens kostnader* -1 036,4 -994,7 -1 196,0 -1 143,9
Avskrivainqar -46,2 -46,6 -107,6 -111,1
I Verksamhetens nettokostn. -907,8 -848,2 -828, 1 -800,6

Skatteintäkter 736,7 731, 1 736,7 731, 1
Generella statsbidrag 195,6 172,3 195,6 172,3
Finansiella intäkter 5,7 6,5 1,4 1,9
Finansiella kostnader* -8,8 -13,9 -35,7 -42,2
li Resultat före eo poster 21,4 47,8 69,9 62,5

Ill Periodens resultat 21,4 47,8 69,9 62,5

Jämförelsestörande poster*
Reavinst försäljn av fastigheter RHUS 43,8
Återbetalning AFA försäkring 24,0 24,0
Sänkn diskonteringsränta p.skuld SLSK -0,7 -0,7
Sänkning diskonterings ränta, p.skuld -3,0 -3,0

BALANSRÄKNING
MSEK . ~-·· KÇ)JVIMUNEN. . _. KOMM_IJNKONCERNEN ''.

. 20140831· 20131231 20140831 . 20131231
TILLGÅNGAR

ANLÄGG NlNGSTI LLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar O, 1 O, 1
Materiella anläggninstillgångar 1 150,5 1 145,7 2 948,5 3 011, 1
Finansiella anläggningstillgångar 248,8 269,5 13,4 13,4
SUMMA ANLÄGGN.TILLGÅNGAR 1 399,3 1 415,2 2 962,0 3 024,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd, lager o expl, fastigheter 30, 1 30, 1 37,2 37,6
Kortfristiga fordringar 85,4 111, 5 116,5 144,0
Kassa och bank 47,6 50,9 49,6 54,4
SUMMA OMSÄTTN.TILLGÅNGAR 163,1 192,5 203,3 236,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 562,4 1 607,7 3 165,3 3 260,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Periodens resultat 21,4 13,8 70,0 22, 1
Resultatutjämningsreserv 5,4 5,4 5,4 5,4
Övrigt eget kapital 592,5 578,7 688,3 666,3
SUMMA EGET KAPITAL 619,3 597,9 763,7 693,8

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner 35,3 34,3 55,6 54,0
Övriga avsättningar 26,4 25,6 39,9 39,7
SUMMA AVSÄTTNINGAR 61,7 59,9 95,5 93,7

SKULDER
Långfristiga skulder 600,8 650,9 2 008,4 2 126,3
Kortfristiga skulder 280,6 299,0 297,7 346,8
SUMMA SKULDER 881,4 949,9 2 306, 1 2 473,1

SUMMA SKULDER O EGET KAP. 1 562,4 1 607,7 3 165,3 3 260,6

6 (6)



Till kommunfullmäktige i Ronnebys kommun

§ 275/2014. Bilaga 3

? ~ L.

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport
per 2014-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska
biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit följande;
• Kommunens resultat uppgår enligt helårsprognos till -2,6Mkr mot budget -4,7Mkr.

Förutsatt att budgeterad underhållsåtgärd på 3,5Mkr, som är villkorad av
återbetalning av AFA 2014, återtas tyder det på att balanskravet kommer att uppnås.

• Socialnämnden uppvisar negativ budgetavvikelse. Finns ingen beslutad åtgärdsplan
om budget i balans.

• Uppföljningen av Kommunfullmäktiges finansiella mål för räkenskapsåret visar att det
mål som ska följas upp i delårsrapport bedöms uppnås vid årets slut. Uppföljningen
av de övergripande verksamhetsmålen indikerar på att endast ett av fyra mål uppfylls.
En sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning bör göras i delårs
rapporten.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella
mål fullmäktige beslutat om och endast del av de för verksamheten.

Ronneby den 9 oktober 2014

(__ Revis9r.e,n) Ronnebys kommun~L~ 1~~~
Bo Larsson Birger Petersson
Ordförande

(A;(ù~vtftt
~n7on SuneJohansson

Aen,<~"lL~
Bilaga:'N
Rapport från de sakkunnigas granskning av delårsrapport 2014-08-31
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! Jan-Aug 2013
Resultat 47,8

Jan-Aug 2014
21,4

-4 7'
Budget2014
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Prognos 2014

-2 6I
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Beloppp i mkr Period i år Period får Förändring
Verksamhetens nettokostnader -907,8 -848,2 -59 6,
Skatter netto 932,3 903,4 28,9
Resultat efter skattenetto 24,5 55,2 -30 7,
Finansiella poster -3 1 -7 4 4,3__::_;.__:_ __:_i_:_

Resultat före extraord kostn 21,4
,.

47,8 -26 4'
Extraordinära kostnader o o o-
Nettoresultat 21,4 47,8 -26 4'
Nettokostnad i 0/o av skatter 97,4°/o 93,9%
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Belopp i mkr Prognos Budget Avvikelse Bokslut får
Verksamhetens nettokostnader -1397, 1 -1390,2 -6 9 -1330,6'
Skatter netto 139719 139116 6,3 1353,4
Resultat efter skattenetto 0,8 1 4,. -O 6 22,8' '
Finansiella poster -3 4 -6 1 2,7 -9 O_::::_¡__:_ --=-i.....:.. -=.J...::.

Resultat före extraord. kostn -2 6 -4 7"' 2,1 13,8' '
Extraordinära kostnader o o o o- - -

Nettoresultat -2 6
...

2,1 13,8-4,7'
Nettokostnad i 0/o av skatter 99,9°/o 99,9°/o 98,3o/o
Nettoresultat i % av skatter -0,2% -0,3°/o 1,0°/o

_;.. - ' ¡ - ~~ '• •- r. ¡··~ ~~- {~;,, C ,C'1 ~-', r: {•,O~ li r11 r·r,
i \ V \ fif\ 0 û .__:v, : ; i1 5 ,;,..., t ~Gl• !

r : ..... f ·c~·n ..... ,~ t"' r: i-.g p~ 1 n' · n« a e, .. ~:1 -¡ H-- I ~.r .: t ._;,,._y :......I "l •.1 ~ -,,_.,
~)' jdp,!.'.:lt -~·) 1 r,1~t{t·
t__,. !!._,,. ·~~ -~~ ~. ij_ 1 L.. . ~ K -s u í 1. u

'-t._.. ,

, . i • ¡ . i • J • I' {,' o ¡ . ¡ , •'-\.r,-,ií·F·1::::_;.:¡¡··r'ln(.J!Cdº,-,;yc: :~1\J'\fl~U,..'.3!;:::;_(~f tot.iu -o ~ \/iK" ¡<:·~::. seuara:. --~._.'..)l.,._,, , lu •·~Ja.\. . .,-i ~ I~-~._.. 'k--·!.., ~ e., ...,•o'-...,i 11! "' ,_.. ...A..\. , i~ t .... , • ,-·-'-"' 1.. -......,,'.t° ·\....~- "-·

¡' ·::~føíc:...., ~ip-: .. ;--'1;c;0.ll·:~ L-nc•·i-r,-:-,d~,¡· -:-') l ¡\fil,(r- ,_, .....,, ~-- 1 L ,c~l ¡._,,t_,!,L~ :,• J·.:->l ¡(. q'--~ .... , • L_ 1 ,vºîn.,

i, e·, ¡-,1,-·- ··· . ...., t -·:ii ·r·)(\.} ~ ~~~t=.;q~ C4

• Ö • • '~ ' ' '· I ' -~ ,,,-, • ro i, ·1nq ¡-~-...~ ~- !{ ~ t·ti ç:. !n¡·'.'.::J ;{i:..:. r +-t---~ _ ~. ¡\J¡ ,•<r
! " "'-· ··• 1_;> g "~ (..... l \.""~-",,: - ~ ~L • ~ '- l .,,..,., I ,,,_ , --.....; . '.! ii .., ,

' : i( L~.: !:_.r:Jf1:-;h.1"itl!ÇJ ;~J\/ cît:!cii:dr!p¡._;u(í per .>0·14 on :~.-i



ned
Kommunstyrelsen - Kommunledning
och förv
Revisionen
Kommunstyrelsen - Tekn förvaltningen
Miljö och byggnadsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Utbildnings nämnden
Socialnämnden
Äldrenämnden
Övetförmyndarnämnden
Summa förvaltningar
Övrigt centrala konton
Summa centralt

Totalt verksamhetens nettokostnader

3 208
o

549
85

1 898
-175

-10 079
713

o
-3 801
-3 100
-3 100

-6 901
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AB i +2,3
I

Ronnebyfastigheter I
I-- - --- -- -- --- -------i- -- . - - -

! AB Ronnebyhus I +44,0

1 +2 5'
i
t -- .

: +13,2
--, -

: Beror på
I

: reavinst
43,8Mkr.

1 Drift och
¡

: underhållskost-,
i nader gällande
VA ligger på en

I högre nivå.
I

. Ronneby Miljö och
· Teknik AB

r

i -1 6
I '
I
i

I

: -1 8
I '

í
l

Totalt kommun-
1

! koncernen
: +69,9 +16,1
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Belopp i Mkr

135,0
91,0

50,0

Utfall 8 mån Prognos 12 mån Budget 12 mån
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Nva rekommendattoner från Rådet för kornrnuna!
"'

·· F\ ....J' ·· · ,~ · , · ... ''R~""'iR\ ..í·GdOV~Sn~ng (u r\.u ¡:
Dt(Q ?2 Delà rsra oportu'%.!' ~f'"'Ît. £!:::...., .. :i__ 'tt....>'~· ~~ª ~. ...

Rekommendationen specificerar minimikrav på innehàf och
uppiysninqar som ska tärrmas.
Vår bedörnninq är att kommunen följer rekommendationen i am
vä .... entlict'1 ~~,e ~"-Lv i .

Uppdatering materiella an!äiggningstiUgångar
(komponentavskrivnlnqar)

Uppdelning av anläggningsWlgångar i olika kornponenter.
Kommunen har påbörjat en översyn av aniËuggningstillgångarna men
inuen föräncrinu har skett í redovisninoen än. En övcroáno kan

'-"' "-"' ~ ~ ..;J

påverka budgetarbetet genon1 att tidigare kostnadsförda poster kan bli
aktuella för aktivenno som .aniäDgninqstiilaånq och påverka kaoítat-'-' ~j... - o ....... . p

¡K·rost nade ""Pª framöver ú~r· äílet: - . ~ a !V~ .. ! u ~ • OJ g o\...,,~" a B "l..J -º"" LI fi . . •

RKR har gett en ut information om överqánq titl komponent
avskrivnincar under våren 2014.

:~!(J;_: ! ,~r,Hb!\n1nq av (iGlarsr::i¡J¡,1)1 l. pë.,1 '.'.U 1 "i -01-}- :.1 î - ·~~.,
1¥, ~

• ,1
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RKR i 3.2 Redovisning av hyres= och leasmqavtal
C,älier väsenttica h\y-'res- och leasinoavtal vilka betraktas som~ -
finansiella leder tm att redevisrune sker i balansråkninoen som en

~ ,J

materief an~äggningst!!igång. I dagsläget redovisas avtalen som
operationella och över resuítaträkrunqen.
En genorngång och bedörnning av hyres- och ieasinqavtal får göras av
k ··,rn1mL1r'üAll•.. .'. ....ß li u ~ '~ u ¡;. "'=" e =

RKF< 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisninç~ - ej
aktuellt i kommunen.
Verklig sernesterlöneskuld har inte bokförts¡ delårsrapporten utan
8/1? delar av heiårsprognosen är bokförd. Enligt god
redovisn.nqssed ska verklig sernesterlöneskutd bokföras.

~~ !l..Í3 'J 1¡ c·1t:.ïn~kn1r1~ ~1v c.1r:-:!c:usr~1ppo1 ¡ per ?O i,!-08 3·¡ ;li"''.......
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Belopp i Mkr
31,2

11,7

Balanskravsresultat
2012

Balanskravsresultat
2013
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!-~:í~åk~ppföl_jning -· finans~·eUa rr~å~

=e= .r:· • íl li o •~ re nnans.ena rna!
t.Der.na budoets finansiella törutsättr.incar innebär eH~ ~

olanermqsrnåssiot öv-rskott ftjr olanpE;noden, Överskottet u!,')oc_~ar
,l ....... · ,_.:, ~ t.: '-"

,4 : ~ ~ l'\ l-... ~} I . ; fi:, R .. •"""t • ~ ....... .... -~ (~'\ • V l Y'" "¡· e- Ê.;r ff'.... ¡,. f . A• " I'" I ~ ,,...... 'I.i I'"'"'> .. ·-./-..,~i - ~ r: ., ~ -,_in \}10 /s: H!lf\1U~)l'Vt; t.h::J 1__,{::ddcíJ d "ckHOn re.:::;eiver,dck: dh:::;tJe1 ,ui
'.,,... ·,,- ., ··:....(~,~~. toifter R·,··a--l.;;tt,,. oen att klar« ~{·.-~rrn -,;:.:rr-,,¡.,~..-::i . .J -'.-,1..-1lci1 UtSE:.,,kid ;..J .g1, t.:,,, .... itl c-Ch.;Ké.J~)t:,~ ¡ dtl .,dtt d StU1 i b C.J,U, th~:oi\::.UÜ,·1.

[ ' ' i h' . ' •' ! ; ~ d ' ' . ~ - . . . . . ' ' , . ~r<-ostn~Joei !'rH20 moenaucn 0u ~Qer I Dé1öans ar ctarn ieo beqr~Jn~:~:ic.L
h-¡f{,r H;..1rit' nvH i)ll<it'~pt·~~y ¡ r---î::::.1no0firyjp:n. ;,f,3<::J(..') r"i'~n;•':]O';(:: t;·rn~ ~ ~ ti ..lt !..4' 't,. ,. J .1 ! li J - ;. ~ t.,,.Jl ~~ ._,, 'L .. ' ~-_j ~ ,_ l ~ ~ r - "'..J '" \ · ._.I~ i ~ t '4...,. \ ..JI i._ '-JI •.J \ ...._,., t V ~ -~- .._-_¡ '(_ :.! ~,,J ~ j ~ t!

;:'~irr·?\¡ ¡·1(-•r &)·-·;hi.;,,.\/P·'r V¡:cJt'')S f:·\r r::¡ti t-);r.J·-r~}1-;:\¡n;::.\ ¡·~r t-,¡ ,«--!!n0;} ; ~J:.)~~r·.::· Fa··¡,is"--· l,-:J-t ..JJir "'--' __.. L 1.._,, ª i,,._, , ~ ~ ~ -..J 'f...,!_,_ • '-.j. < .... -~ oJ,. B t· .......... ~ ri:_.., a .......-. \,_.,.w I .. .P'(...:'J\...~,::, '-.:..,. i. tt 11. , ...... ~"-t. ~ ~ ... >.. I)

endast upp vid årets slut.
2 ;'¡ ln ··7 ,~ ni 1' " ! ~ l ¡ ' ,. ,.., -· - -·~ 1, . ' ' ..
i±=.:, ~\Jud)( 4 ¡ .Jtvd<.¡· 1 !anc~s1~ ui u ar _¿l) 1 :-) uen na üudçJe~ 1nr,eonr c;n
oer~jknJJd iùneskuld Oin 4941Vlkr z11~ ?0-15 !Vied h.ènsvn tadun till

.., - •.:J

cdierslt-1pning i investeringstakten, s.ä ar det sanrH)likt ~lit rnbiet
~ . ~ <:.'" ,~.V~~-"-..:.,-,

:0-]ndc~ kornrner att uppnås, Bedöms uppfyllas
3º Denn;i budc~et innebär invE~sterinnar on·i totalt 2671V~kr ~,Jerioden~ ~ .

70'14--201 / n1t~dan ëvskrivningarna uppgå tili 30'HVïkL Dett8
innebär att rr,i3let kornn1c;r att n<:ls. Följs endast upp vid årets slut.

'¡¡!:I .! ') (~1;_.;r;~.,!~n1~ !~¡ r.:v dl!idi '~! \.-!f)f}U1 ¡ p2r 2014- ()~ J 1
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1. Fler jobb I I X

2. Attraktivt boende I X

3. En bra skola X

¡

4. En bra omsorg I X

5. En bra socialtjänst t X

l 6. En bra miljö X
I

I 7. Kultur och fritid
I

X

t

8. Ekonomi i balans X
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stvrelsensu r1;"..-!
~C~

e~t <.) fl C, i·· .. , .. Q

l'°1;us :i'"il •"'ifr: . · r r1. ~.
~ '- ~Lt.' tl:,,..

.'Yír~~r~g om

D. . ~· o . l k ~ íl o u,Ô• .n I -,. [' ~ 0> #-=f • ~- ~ ri . ~ - ñ~ - - ir , ;. u:- , '; ÔJ !,.. : n~ Ü •• ~et ttnns ena aotaona Vei .samnets: u ija~~ d "' IF O ~- 1;-> • , ~ r· "°"'a li I \/·n:, IÍ10 .-il ,,_~--<tt Jí:!c~ (lu~~~u

ñ "'" h 'rt=);é"--Í eran 'dº·""'L,L;2 Y a '>,J~~e, . ~ ill . tendast skall föUas upp i delårsbckstutet
rvra ~ sambarid med àrsredcvisntno. De fvra mål som ha:

.Ji V J

föílits upp bedöms ett uppfyñas och tre oedöms ei
,,!I t ~- 1, .,.,. dJ

uppty'las.
Det finns även fyra eko-tomistyrrunqspr.nc.per sorn
nämnccrna ska töï]a. Dessa finns inte omnämnda i
detårsrapporten

~-.,ií.id ¡,~.~ c:rdï 1:J}:,i1111q tsv dèl:::·H :;r-1pport fJf:-: :>0·1 ,1-UU ?. ï



Sarnmanfattn ~

IF'i e ; g, t ,n1 ¡i ~ílk r «: o ,1=;¡, 8 r ~· 't-enooens resuna L ~~ ,4 rvn .r (î a ~ 1 ¡ ,! vuer).
M, d") 6 ~IP (b d f A=-~~· X O t~ n ,,r-. "'"• f\1r; \--roqnos =/, Y) í\!H(f \ U get =Z-J,~ i f hl~Kr1 r a U rta~u "Lj,ö n/ Kr 1.
~. l !f' " h t . º I ~ , .. ,., n(' , , ,ett av rvra verksam e .srna: oecoms uppryuas och det
finansiella må! som är upptöl]: bedöms upptvtlas.
Baílanskravet bedörns ej i delarsrapporten. Ett ti~~.Äiggs=
beslut ~ budgeten gäHande uncerhål: på 315[\Akr är villkoret
av P~FA=återbetalrdng unde. 20;~ 4. Då A.t=1£\=återbeta~ning ej
år trong kornmer underhàltet att dras t~!~baka, Orn detta

~ [ ,.. u • k t H º· .rl º f ~ J!sxer oeoöme oaiensxravet a« ucpoas vro arors stut.

:·; r: \ d l ·.~; (~ I ¿1 r I~~kf ·1 !f!Q av Ch·:f;)é Sl ~J p pu (t ¡.)t~ r '..2() ·1 tj ·· 0~:~ -31 E\t



Sccialnåmnder; uoovisar neostiv oudcetavvikelse. Finns
U ~ ~ ~_JI

ingran oeslutao åtqärdsplan om budget i balans.
Saknas len samtad bedömning gäliande god ekonomis«
I~. , r-,h' .

0 ft!J' r ' r,1~ .us: La~0nfin8,
,,.=,,, n I' ' , ~ ß • I~" '° t"' t li':•• íl '.li ,r.,GodJ recov.srunpssoc nar ~ an~t vasen· ~!g töjts. vanor
delårsrapporten ger en rättvisande b~~d av resultat och

i), •' n ' "stannmo,.Ji

-=:1,_i .._: ! l: (_ju ..H1~kn111y av cit·.-lc~::::.rc.1pr.HJd pi::!f ?.o it.i-Qt-,. :j 1



Tillhör Kommunfullmäktige§ 275/2014.
,-· - --- ·- -----·-··-----------,
I ... {.¡' i:: :)i,J]'·I .:_JP{ 1( ()l\¡ff\J1~LJN 1·

·• ,., , - •.î, • , -"' L,., \., f\ .<-

Í ••• :--4 fWi\:;\lLJ;\STYP.U.,SEN
'·L$J
1 --!n·¡·.,. 10 13 Ii Lu i ..} - .-

!I ·-,ari,w . -·-···T.fllllïc¡:'lau ., i·lÍlr..ilclstlÔ·--¡

.. ··------·--·····--····-··-~·~·~···J·----·------··¡Direktionen Räddningstjänsten Östra Blekinge

Bilaga ji .3 /
/AD

Revisorernas bedömning av delårsrapport januari - augusti 2014 med
prognos januari - december 2014.

Vi har i enlighet med Kommunallagen översiktligt granskat Räddnings
tjänsten Östra Blekinges delårsrapport per 2014-08-31 med prognos för hela
2014. Syftet har varit att bedöma om de finansiella målen kommer att uppnås
och om verksamheten bedrivits inom av Direktionen uppsatta mål.
Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten,
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Med utgångspunkt från den översiktliga granskningen görs följande
bedömningar:

• Med vår granskning av delårsbokslut och prognos för resterande del
av 2014 till grund bedömer vi att verksamheten kommer att planeras
och genomföras inom den ekonomiska ram som Förbundet disponerar
över.

e Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är
förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som
de för verksamheten.

• Prognosen för resterande del av 2014 påvisar verksamhetsmässiga och
finansiella mål som samtliga kommer att klaras. Prognosen bedöms
efter genomförd granskning som tillförlitlig.

Karlskrona/Ronneby den
»<::'> -,«:« ). I\~

/~,,~
Bo Larsson
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Revisionsmål

Den finansiella redovisningen har tagits fram i enlighet
med Lag om kommunal redovisning, rekommendationer
från Rådet för Kommunal Redovisning och god
redovisningssed
Rättvisande räkenskaper
Mål för god ekonomisk hushållning har fastställts och följs
upp
Budget i balans
Utvärdering av måluppfyllelse
Tillförlitligheten i prognosen
Vidare granskning?
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Grans u~ sens och in e

Möte med:
Lennart Paulrud; administrativ chef, ekonomichef
Anders Engblom; räddningschef

Bokslutsprocesscn
God redovisningssed
Resultatanalys (avvikelseanalys utfall, budget, prognos)
Väsentliga balansposter (iakttagelser)
Balanskrav och utvärdering av måluppfyllelse
Bedömning av prognos för helår
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Boks~ utsorocess
dok u

Instruktioner bedöms ha efterföljts
Aktuell intern kontrollplan (kallas redovisningshandbok hos RÜB)
Aktuell delegationsordning

Oförändrade rutiner - fungerar bra

Tidsplanen har hållits
Revisionen erhållit materialet i god tid

Dokumentationen bedöms tillfredsställande
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God redovlsotnusse (förändrade
¡¡¡, § ~4"~H ~n]ia; ê'"' 'i,

,~~!!li!' ~ii
•.,... øredovisninqeprtnci

Efter utförd granskning är vår bedömning att
delårsbokslutet är upprättat enligt god redovisningssed.

Oförändrade redovisningsprinciper

RÖB följer RKR:s anvisningar.
(Rådet för kommunal redovisning)

Interna bokslutsinstruktioner bedöms i allt väsentligt ha
följts
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Resultatanalys

ekonomisk uppföljning och prognos
Utfall delår 2014-08-31; 662 tkr
Prognos helår 2014-12-31; O tkr
Intäkterna från felaktiga automatiska brandlarm har minskat och ligger 267
tkr under budget.

(f .g. år 130 tkr)

Eqet kapital
2013-12-31 (ingående)
2014-08-31 (delår)

2 935 tkr
3 597 tkr
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Resultatan:

Prognos UTFALL
Utfall BUDGET utfall

2014-08-31 2014-08-31 2014-12-31 2013-08-31
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter 3 454 4 023 6 035 3 367
Verksamhetens kostnader -48 513 -49 482 -74 224 -47 873
Avskrivningar -2 031 -2 082 -3 123 -1 944
Verksamhetens nettokostnader -47 090 -47 541 -71 311 -46 450

Kommunbidrag 47 899 47 693 71 539 46 724

...
Resultat efter kommunbidrag 809 152 228 274

Finansiella intäker 8 15 22 22
Finansiella kostnader -156 -167 -250 -165

Arets resultat 662 o o 130
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els )åsen -· .. ans

Investeringar
Genomförda
projekt
Liten brandbil
Övningsanläggning
Summa

Redovisat
Budget 2014-08-31

1 900 000 2 024 196
1 000 000 476 284
2 900 000 2 500 480

Differens
-124 196
523 716
399 520

Investeringarna i övningsanläggningarna har avslutats för att återupptas under àr
2015_ Ursprungliga budgeten om 1 mkr var tänkt pà Eldorado. 476 tkr har i stort
investerats på Oskarsvärn. Förslag lagt om 3 mkr på Eldorado 2015 (direktionen
beslutat 2014-09-17)

Pågående Redovisat
projekt Budget 2014-08-31 Differens
Rökdykarradio Rakel 950 000 931 390 18 610
Larmkläder 2014 600 000 219 515 380 485
Terrängfordon med flak 500 000 87 384 412 616
Summa 2 050 000 1 238 289 811 711

Larmkläder om 600 tkr ingår i det förslag till reviderad investeringsplan som
direktionen beslutat om 2014-09-17.

Liten brandbil, övn.anläggn. och rökdykarradio beslutades/påbörjades 2013.
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Väsen ster ~,iak·~ lser)

Investeringar (forts.)
Beslutade projekt,
ej påbörjade Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016
Släck-/räddningsbil 1 200 000 2 600 000
Släck-/räddningsbil 1 200 000
Liten brandbil 1 900 000
Personbil utryckning 400 000
Personbil utryckning 400 000
Personbil utryckning 400 000
Elverk Ronneby 250 000 500 000
Låssystem 350 000
Tvättmaskiner (ej beslut) 300 000
Båtar ~ 500 000
Summa ,..., 2 600 000 3 600 000 3 800 000

Page 9 E.V

Tvättmaskiner om 300 tkr ingår i det förslag till reviderad investeringsplan
som direktionen beslutat om 2014-09-17.

Mot ursprunglig investeringsplan har två släck-/räddningsbilar skjutits till
2015-2017. Larmkläder och tvättmaskiner har tillkommit.



ala ns _ och anee må'
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Prognosen visar ett resultat i balans/
// /

/

Verksamh~n framställs väl kunna klara fastställd prognos
Res ~ 14-08-31: 662 tkr.
Arets 'sista fyra månade~_gen-erellt mer kostnads krävande.

Finansiella mål
Resultatmål - uppnås (mål om ek. i balans. Res 2014-08-31: 662 tkr)
Finansieringsmål - uppnås

Anl.tillg. > upplånat kapital.
Reinvesteringsutgifterna för 2014 < tre senaste årens sammanlagda
avsk rivn ingskostnader.

Page ·10 EV

Operativa mål
Verkställt handlingsprogram för räddningstjänst från 2012 fortsätter gälla.
Verksamheten har bedrivits enligt handlingsprogrammet.



Intern kontroll

Internkontrollplan finns upprättad för 2014
Bedöms fullkomlig i all väsentlighet

Arbetet med intern kontroll bedöms väl implementerat och
internkontrollplanen bedöms i aktuell form omfatta hela
verksamheten
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Slutsats revisionsmåt

Delårsrapporten har tagits fram i enlighet med Lag om
kommunal redovisning, rekommendationer från Rådet för
Kommunal Redovisning och god redovisningssed

1

Räkcnska~na bedöms ge en rättvisande bild

Verksamhetens samtliga mål kommer att klaras
Två av direktionens riktade mål för 2014 redovisas 2015.
Investeringsplanen har reviderats och i vissa delar skjutits mot
kommande år. - · r:
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Balanskravet kommer att uppnås enligt prognosen
Prognosen bedöms tillförlitlig



Vidare granskning (helår)

Vid 201? års revision gjordes en djupare granskning av
förbundets investeringspolicy.

Nuvarande investeringstakt?

Frågor för vidare granskning 2014
?
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