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§ 246 Dnr 2019-000017 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering äger rum 

torsdag 2019-10-03 kl. 11:00. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 247 Dnr 2019-000401 109 

Anmälan av medborgarförslag - angående förbättrad 
insyn i handelsplats Viggenområdet 

Följande medborgarförslag lämnas om förbättrad insyn i handelsplats 

Viggenområdet: 

Sammanfattning  

Bo-Walter Eriksson, förslagsställare, föredrar medborgarförslaget och 

lämnar följande skriftligt: 

Sörbybäcken rinner genom området som är ett biotopskyddsområde med 

skydd för både uppväxande havsöring som stationär öring. Kommunen har 

20L5 tagit fram en skötselplan för området och länsstyrelsen har 2017-07-28 

beslutat om ett föreläggande angående del av området. Det innebär att 

smolten skall ha skugga och att goda reproduktionsområden skall finnas/ 

skapas i bäcken.   

Nu skall högväxande alar sparas som förhindrar insikt i den centrala delen 

där Viggenplanet är uppsatt. Vid färd på E 22 från Karlskrona mot 

Karlshamn syns överhuvudtaget inte den delen. Se bild bilaga 1. 

Viggenplanet har varit och är viktig för attraktionen till området. 

Två samhällsintressen står således emot varandra. Skuggskydd för öringen 

kontra insyn i Viggenområdet. Jag hävdar att det går att kombinera dessa 

utan att det ena eller andra blir lidande. Det är endast en kort sträcka som 

skulle behöva anpassas till ett lägre skuggskydd för att få en förbättrad insyn. 

Se bilaga 2. Avfarten E 22 till Karlshamnsvägen från Karlskrona och fram 

till E22 är mindre- än 100 meter.  

Skuggskyddet blir t.o.m. bättre om lågväxande buskar typ sälg samt 

nedskurna alar sparas/ tuktas. Vattencirkulation/ djuphålor kan tillskapas av 

mänsklig hand på samma sätt som man gjort vid övergången till 

tunnelsystemet vid rondellen utanför Jeppson. Se bilaga 3.  

Skyddet för öringen anses ju tillgodosett under kraftledningen som korsar E 

27 omedelbart norr om växthusen. Där finns nu den typ av lågväxande 

vegetation som jag anser skall tillämpas på den korta aktuella bäcksträckan. 

Bilaga 4. 

Förslag: Ronneby kommun omarbetar skötselplanen i samverkan med 

länsstyrelsen så att insynen förbättras i Viggenområdet enlig bilaga 2. 

Genomförande av förändringen genomförs under något/några år så att inte 

skuggskyddet försämras.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 248 Dnr 2019-000390 109 

Anmälan av medborgarförslag - om 
lekplats/samlingsplats på Runhöjden 

Följande medborgarförslag lämnas om en lekplats/samlingsplats på 

Runhöjden: 

Sammanfattning  

I februari 2018 revs lekplatsen på Runvägen mellan nummer 11 och 23. Den 

hade då funnits i över 50 år som en central samlingspunkt för alla boende på 

Runhöjden. Lekplatsen användes i huvudsak för bus och lek men platsen 

fyllde även andra syften då man träffades där på fikastunder och under 

firande av storhelger och andra festligheter såsom midsommar, kräftskiva 

och gatufest.  

I dagsläget bor det 10 familjer med 22 barn på Runhöjden men området 

genomgår ett succesivt generationsskifte där allt fler småbarnsfamiljer flyttar 

in och flera hus är till salu.  

Jag och min fru har två barn på 2 respektive 4 är och vi väntar ett tredje i 

skrivande stund. Trappan som förbinder Runhöjden med Lugnet är ej 

utformad så man kan gå i den smidigt med barnvagn, vilket våra eskapader 

alltid kräver. Jag nämner den för att vår närmsta lekplats ligger just på 

Lugnet men det blir ej naturligt eftersom vi alltid måste gå "omväg" via 

Vierydsvägen. Den näst närmaste lekplatsen ligger på Volontärbacken och 

efter det kommer lekplatsen i Snäckebacken som är nästan 2 km bort. Det 

känns inte rimligt att våra barn ska behöva färdas så långt och längsmed en 

så pass trafikerad väg som Vierydsvägen för att få gunga eller gräva i en 

sandlåda. 

Förskolan Kotten har även dem uttryckt sin saknad utav lekplatsen då de 

några gånger i veckan promenerade upp och nyttjade den med sina 

förskolebarn. 

Efter rivningen så fick lekplats-området i princip förfalla. Sand och stora 

gropar i marken lämnades kvar och grönskan fick växa obehindrat. Efter 

påtryckningar från några personer i Runhöjdens Byalag och ett par 

tidningsartiklar så fick vi lite respons och marken jämnades ut, gräset 

klipptes och i det så kallade grönområdet ställdes två picknicbord ut. Detta 

ser vi mycket tacksamt på men det fyller ej vårt behov som lekplats för 

barnen.  
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Förslag 

Förslaget är att det återupprättas en lekplats med till exempel några gungor, 

en sandlåda och något slags klätterställning g där barnen kan aktivera sig och 

även fast installerade bänkar för vila. Med huvudsaklig grund i det ökade 

behovet från fler barn på området och langa distanser till närmsta lekplats. 

Jag har delat ut detta förslag till allaboende på Runhöjden och de står bakom 

den unisont.     

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställare 

Teknik-.fritid- och kulturnämnden 
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§ 249 Dnr 2019-000455 109 

Anmälan av medborgarförslag - bygg 
cirkulationsplatser vid trafikplats Ronneby väst, där 
avfarterna (56) från E 22 ansluter till väg 27 

Följande medborgarförslag lämnas om att bygga cirkulationsplatser vid 

trafikplats Ronneby väst, där avfarterna (56) från E 22 ansluter till väg 27: 

Sammanfattning  

Cirkulationsplatser vid trafikplats Ronneby väst, där avfarterna (56) från E 

22 ansluter till väg 27. Jag fick via tidningen reda på att man vid nämnda 

trafikplatser avser att bygga nya påfarter till E22. Passa då på att försöka få 

till att det byggs cirkulationsplatser där berörda avfarter ansluter till väg 27. 

Där blir man ofta stående länge, särskilt när folk slutar eller börjar arbetet. 

Därmed är det också en hel del chansningar ut på väg 27- tvinga andra 

personer att väja ut i vänsterfil, svänger ut trots att de har skymmande bilar 

till vänster m.m. Man har redan utvecklat och expanderat Sörby-

Viggenområdet, vilket väl även innebär att man önskar att fler folk tar sig 

dit. Då borde man även göra något åt trafiksäkerheten och smidigheten för 

att ta sig dit. Dylika ”rondeller” borde även kunna ta ner farten på sträckan, 

där det då går väldigt fort förbi avfarterna.  

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 250 Dnr 2019-000463 109 

Anmälan av medborgarförslag - att det planteras aller 
längs med Karlshamnsvägen från avfarterna från 
E22:an och fram till rondellen vid Minta 

Följande medborgarförslag lämnas om att plantera aller längs med 

Karlshamnsvägen från avfarterna från E 22an och fram till rondellen vid 

Minta: 

Sammanfattning  

Mitt förslag är att det planteras aller, med till det, lämpliga träd längs med 

Karlshamnsvägen från avarterna från E22:an och fram till rondellen vid 

Minta och Jem&Fix (där det redan finns träd sedan tidigare). Infarten ger 

idag ett bedrövligt trist första intryck för dem som besöker Ronneby första 

gången. En välkomnande alle där skulle markera Ronnebys position som en 

parkstad och samtidigt göra infarten och staden vackrare och 

Ronnebyborna glada.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 251 Dnr 2019-000464 109 

Anmälan av medborgarförslag- låt en fiskeförening 
eller privat aktör driva sportfisket i Skärsjön 

Följande medborgarförslag lämnas om att låta en fiskeförening eller privat 

aktör driva sportfiske i Skärsjön: 

Sammanfattning  

Låt en fiskeförening eller privat aktör driva sportfisket i Skärsjön. För nu är 

det omöjligt att fiska där på grund av att det saknas bryggor och inga båtar 

att hyra. Om kommunen planterar in ädelfisk och säljer fiskekort och 

annonserar om sportfiske så måste det också skötas och jag tror att en 

förening eller privat kan sköta det bättre. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 252 Dnr 2019-000489 109 

Anmälan av medborgarförslag - Förslag på skola för 
årskurs 4-9 

Följande medborgarförslag lämnas om förslag för skola årskurs 4-9: 

Sammanfattning  

Tycker man kan utnyttja den fastigheten före detta BTH som Miljöteknik 

samt Enkla Elbolaget använder, ca 150 meter från Svarven. Det handlar 

mycket om barnens säkerhet, med alla lastbilstransporter till och från Alfa 

Laval. Även busstransporter för barnen kommer att fungera med denna 

enkelriktade långa infart längsmed denna fastighet.  

Miljöteknik kan flytta till Sörby, så har man allt som går att flytta på samma 

ställe. Det finns ingen anledning att man sitter andra sidan staden. Det man 

behöver göra är att bygga ut befintlig fastighet i Sörby med ett nytt kontor. 

Det blir även en besparing för Miljöteknik med närhet till det mesta.  

Tycker inte man ska bygga om en av Blekinges finaste verkstadslokal till 

skola när det finns andra alternativ. Alfa Laval har ju motsatt sig detta. 

Troligtvis är de intresserade av att köpa denna fastighet, då bör man nog vara 

extra försiktig med att fatta ett sådant beslut.  

Jag tycker Ronneby kommun ska erbjuda Alfa Laval denna verkstadslokal, 

samt hägna in denna fastighet ihop med deras nuvarande fastighet så har man 

allt på samma industriområde, då slipper man korsa vägbanan. Den 

korsningen som finns idag vid Alfa Laval kommer att försvinna. Det man 

gör är att man bredda den gamla Angelskogsvägen som ligger bakom 

fastigheten svarven.           

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen  
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§ 253 Dnr 2019-000500 109 

Anmälan av medborgarförslag - Anlägg utegym som en 
slinga längs med elljusspåret i Brunnsskogen 

Följande medborgarförslag lämnas om att anlägga ett utegym som en slinga 

längs med elljusspåret: 

Sammanfattning  

Tar upp ämnet igen om ett utegym. men min tanke är att anlägga den 

som en slinga längs med elljusspåret i BBrunnsparken, och sprida ut 

redskapen/hindrena längs med slingan, och bara göra små avstick! då kan 

man när man gå/springer/cyklar på spåret bara vika av och göra dom hinder 

som man vill, och på så sätt utnyttja elljusspåret och att det används mer. 

tillgång till el, och man slipper leta efter en plats där man bara anlägger ett 

gym. den stora fördelen är ju också att för att kunna göra alla hinder så måste 

man förflytta sig dom 2.5 km som spåret är. Tänkte mig ca 10 

redskap/hinder.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 254 Dnr 2019-000501 109 

Anmälan av medborgarförslag - Inköp av 
avsaltningsmedel 

Följande förslag lämnas med anledning av inköp av avsaltningsmedel: 

Sammanfattning  

Med anledning av uppgift i “Uppdrag Granskning” 2019-08-10 (svt play.se 

tv 1 kl. 09:35) om att även vår kommun varit inblandade i de minst sagt 

suspekta upphandlingar, som många kommuner i landet också gjort, av 

”avsaltningsmedel” med leverans i brukform; hemställs härmed att; 

Ronneby kommuns utreder/offentliggör, i vilken omfattning kommunen har 

deltagit i liknande inköp.  

Vilken verksamhet som eventuellt har varit inblandad. Vilka brister i våra 

rutiner har möjliggjort detta och vilka åtgärder har vidtagits för att förhindra 

liknande misstag i framtiden med mera.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar på att kommunfullmäktige avvisar frågan så 

som medborgarförslag då presidiets bedömning är att den inte uppfyller 

formkraven för medborgarförslag.         

Propositionsordning 

Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa frågan så som medborgarförslag då 

presidiets bedömning är att den inte uppfyller formkraven för 

medborgarförslag. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 255 Dnr 2019-000545 109 

Anmälan av medborgarförslag - Utveckling av hur 
gemensamma grönytor används 

Följande medborgarförslag lämnas om utveckling av hur gemensamma 

grönytor använts: 

Sammanfattning  

Hur vi använder gemensamma grönytor: 

1. Större variation behövs för bin, fjärilar, och andra polloniatörer. 

Spana in naturskyddsföreningen hemsida och annan info om 

biologisk mångfald och låt parkförvaltningen komma med idéer om 

hur delar av grönområdet kan omvandlas från gräsmattor till ängar. 

Blir finare mångfald, färre arbetstimmar och färre klippningar och 

mindre bensinåtgång.  

2. Anlägg ätbara trädgårdar. Som är till för alla, kanske kan även 

trädgårdsintresserade medborgare vara med och bidra till odlingarna. 

3. Börja använd Bokashi i kommunens egna arbete med att ta om hand 

hushållsavfall. www.bokashi.se, det kan sedan användas som 

jordförbättrare i ovanstående ordlingar.         

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

 

http://www.bokashi.se/
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§ 256 Dnr 2019-000522 109 

Anmälan av medborgarförslag - 
Övergångsställe/hållplats för buss i Viggenområdet 

Följande medborgarförslag lämnas om att anlägga ett 

övergångsställe/hållplats för buss i Viggenområdet: 

Sammanfattning  

Borde man inte fixa ett övergångsställe eller en hållplats för buss ute vid 

Mekonomen/Max har varit där och kört ofta och det är nästan alltid barn och 

ungdomar som springer över vägen i rondellen från ÖB sidan. Detta kan ju 

sluta illa.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 257 Dnr 2019-000523 109 

Anmälan av medborgarförslag - 
Uppmärksamhetslampa eller trafikljus vid rondell 
Järnvägsgatan/Karlskronavägen 

Följande medborgarförslag lämnas om en uppmärksamhetslampa eller 

trafikljus vid rondellen Järnvägsgatas/Karlskronavägen: 

Sammanfattning  

Övergångsställe rondell vid bron Karlskronavägen/Järnvägsgatan där 

skulle behövas uppmärksamhetslampa eller trafikljus det är dålig sikt åt 

höger om det kommer gående eller cyklister när du kommer från 

Järnvägsgatan.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 258 Dnr 2019-000528 109 

Anmälan av medborgarförslag - fritidsfiske i Ronneby 
kommun 

Följande medborgarförslag lämnas om fritidsfiske i Ronneby kommun:  

Sammanfattning  

Ronneby kommun har fantastiska fiskevatten, som enligt min mening inte 

utnyttjas tillräckligt. Fisket bör ses som en resurs för att öka besöksnäringens 

attraktivitet, men också vara en tillgång för oss som bor i kommunen Det 

skall vara enklare att köpa fiskekort och hyra utrusning. Priserna bör säsongs 

anpassas och möjligheten att hyra fiskeguide, båt och utrustning bör utökas. 

Jag föreslår därför följande: 

 

1. Säsongsanpassa fisket i Ronnebyån, så att det blir fritt fiske under Juni, 

Juli och Augusti. 

 

2. Ge bättre och fler pris till dem som deltar i premiärfisket i 

Ronnebyån.  Det bör finnas ett storlekspris (största/tyngsta fisken). Ett 

ungdomspris (pris till alla ungdomar under 13 år, som dessutom bör fiska 

gratis i målsmans sällskap). 

 

3. Sälj paket med fiskekort, guidning, hyra av utrustning, boende och 

säsongsanpassade rabatter till dem som bokar och köper aktiviteter. Det bör 

vara möjligt att köpa ett fiskekort som omfattar fiske i alla vatten inom 

kommunen. All försäljning och bokning bör göras tillgänglig dygnet runt via 

Ronneby.se eller annan webbplats. 

 

4. Upprätta en plan för hur inplantering av fisk kan öka fångsten och 

fiskeintresset.  

 

5. Tillsätt i nära samverkan med fiskevårdsföreningar och 

fiskerättsinnehavare en fiskenämnd med uppgift att utveckla fritidsfisket i 

kommunen, såväl till havs, som i andra tillgängliga vatten. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 259 Dnr 2019-000399 109 

Anmälan av medborgarförslag - rusta upp den gamla 
tennisplanen på östra Hulta 

Följande medborgarförslag lämnas om att rusta upp den gamla tennisplanen 

på Östra Hulta: 

Sammanfattning  

Rusta upp den gamla tennisplanen på östra Hulta så barn och ungdomar kan 

använda den. T.ex. bygga en sån plan som finns på Fredriksbergsskolan.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik- fritid- och kulturnämnden  
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§ 260 Dnr 2019-000452 194 

Fråga från Sune Håkansson (RP) ställd till 
socialnämndens ordförande Therese Åberg (M) med 
anledning av socialnämndens förslag till 2020 års 
budget 

Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till socialnämndens ordförande 

Therese Åberg (M): 

Sammanfattning  

Socialnämnden har den sannolikt omöjliga uppgiften att föreslå åtgärder för 

att inte behöva äska mer medel inför budgetåret 2020. Då gäller det att ha 

fantasi. Jag ifrågasätter likväl om inte den eniga nämnden går ett steg för 

långt. Kanske flera steg för långt. Jag har inte haft tid att läsa igenom hela 

förslaget. Jag konstaterar också att nämnden väljer att inte rangordna sina 

förslag. Detta kan betyda att det finns ”värre” förslag.  

 

En möjlig tolkning är att nämnden, liksom tjänstemännen, inser det omöjliga 

i uppgiften. 

 

Likväl: Nämnden föreslår att minska socialnämndens kostnader för 

ekonomiskt bistånd med fem miljoner kronor, genom att erbjuda alternativ 

försörjning. 

 

Detta föreslås ske genom att anställa 100 personer i kommunal tjänst, utöver 

dagens nivåer. 

 

Kommunens kostnader beräknas till 17 miljoner kronor. Men det beräknas 

inte drabba socialnämndens konto. Det förutsätts att alla de 100 personerna 

har rätt till olika former av anställningsstöd. 

 

Skrivningen kan tolkas som att det blir kostnader på kringsvid 35 miljoner 

kronor, men att det skulle utgå statsbidrag med 18 miljoner kronor. 

 

Förvisso kan det vara tillåtet med skämtsamma förslag. Om förslaget är av 

denna storleksordning bör man, enligt min uppfattning, komma med 

förslagen den 1 april. 

 

Frågan till socialnämndens ordförande:  

Kan några delar av nämndens förslag inför 2020 års budget antas vara 

allvarligt menat? Om det är så, borde detta då inte ha angivits i beslutet? 
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Therese Åberg (M) besvarar frågan muntligen.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M) och Sune Håkansson (RP). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar frågan och att den besvarats till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 261 Dnr 2019-000569 101 

Fråga från Amani El-Ali Mazioum (S) ställd till 
kommunfullmäktiges ordförande Nils-Ingmar Thorell (L) 
angående talarordningen under budgetdebatterna 

Amani El-Ali Mazloum (S) ställer följande fråga till kommunfullmäktiges 

ordförande Nils Ingmar Thorell (L): 

Sammanfattning  

Jag har full respekt för talarordningen vi har under budgetdebatterna men är 

den rättvis? 

Nej, inte enligt min mening.  

 

Idag gör vi på följande sätt: Först talar alla gruppledare i tur och ordning och 

under tiden en gruppledare talar så kan endast en annan gruppledare trycka 

in för replik. Om minnet inte sviker mig så har vi endast vid en budgetdebatt, 

under åren jag suttit med i denna församling har alla ledamöter fått 

möjligheten att replikera den gruppledare som talar just då. Rätta mig gärna 

om jag har fel. 

 

I två eller tre år i rad har jag och många andra tryckt in oss för att tala sen 

tidig förmiddag men inte fått komma till tals förens sen eftermiddag/kväll. 

Och det är inte alltid man trycker in sig för ett långt tal, ibland så handlar det 

endast om en kort replik på något som har sagts 9 timmar tidigare vilket 

känns så inaktuellt och debatten slocknar. 

Och lycklig lottad är man om man ens får komma till tals innan man blir 

tvungen att lämna debatten för att hämta sitt barn eller för att byta av den 

andra föräldern som ska bege sig till jobbet.  

 

Min fråga: Kan vi tänka om gällande talarordningen? Att man får replikera 

den person som talar där och då?  

För som sagt, ofta handlar det om en replik, inte ett långt föredrag och då är 

det så trist att behöva vänta flera långa timmar för att få säga några få 

meningar. 

 

Detta är en väldigt viktig debatt där det är viktigt att alla som vill tala hinner 

göra det. 
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Då Nils Ingmar Thorell (L) anmält frånvaro till detta och nästa sammanträde 

väljer Amani El Ali Mazloum (S) att istället ställa frågan till presidiet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lennarth Förberg (M), Amani El Ali Mazloum (S) och 

Roger Fredriksson (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar att frågan ska besvaras av presidiet vid nästa 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 262 Dnr 2019-000420 193 

Interpellation från Sune Håkansson (RP) till 
socialnämndens ordförande Therese Åberg (M) 
angående statsbidrag och invandringens kostnader för 
kommunen 

Sune Håkansson (RP) lämnar följande interpellation ställd till 

socialnämndens ordförande Therese Åberg (M): 

Sammanfattning  

Innebär flyktinginvandringen till vår kommun en ekonomisk belastning för 

vår oss? Frågan diskuteras ofta, kanske beroende på att det inte har 

redovisats några beräkningar. En ekonomisk kalkyl torde inte vara helt lätt 

att utföra, men Socialnämnden torde ha vissa möjligheter vad det gäller 

nämndens verksamhetsområde. Till viss del bör kontakter tas med 

utbildningsförvaltningen. Vilka kostnader, och vilka statsbidrag, finns där? 

Svaren torde också bero på tidsperspektivet. Min uppfattning är att 

statsbidragen någorlunda täcker kostnaderna på kort sikt, men inte på lång 

sikt. Avsikten med denna interpellation är att ge ett bättre underlag för 

framtida debatter. Jag har ingen kritik att rikta mot kommunens 

flyktingmottagande. 

Frågeställningen till Socialnämndens ordförande blir sålunda: Täcker 

statsbidragen kommunens kostnader.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att svar 

lämnas vid nästa sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Therese Åberg  

Sune Håkansson  
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§ 263 Dnr 2019-000566 059 

Interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) 
från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) 
angående kommunens tillämpning om Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) 

Willy Persson (KD) lämnar följande interpellation ställd till kommunalrådet 

Roger Fredriksson (M): 

Sammanfattning  

En fråga som har diskuterats ett antal gånger i kommunfullmäktige är hur 

kommunen tillämpar Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Näringslivsenheten har haft flera informationskvällar angående hur 

kommunen skall arbeta med offentlig upphandling. Tjänstemän har varit 

inbjudna till Företagarna på informationskvällar där även representanter från 

Konkurrensverket har deltagit. Vid dessa tillfällen har man ifrågasatt varför 

kommunen inte använder LOU istället för ramavtalet vid större markarbeten. 

Detta är naturligtvis inte bra. 

Nu är vi inne i ett besvärligt budgetläge där vi både har anställningsstopp 

och inköpsstopp i förvaltningarna. Vi pratar även om nedläggning av 

kulturskolan och andra besparingar i verksamhet som inte är lagstadgad. Det 

är ju inte bra att avveckla något positivt som vi har byggt upp genom åren. 

För att undvika nedläggningar och stora besparingar kan vi istället minska 

utgifterna genom att använda LOU istället för att använda ramavtalet på 

markarbeten. Vi har stora projekt som skall utföras framöver då stora 

besparingar kan göras om kommunen använder sig av LOU. 

Är kommunalrådet beredd att uppmana berörda förvaltningar och bolag att 

de skall använda Lagen om offentlig upphandling vid markarbeten?      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att svar 

lämnas vid nästa sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Willy Persson 

Roger Fredriksson 
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§ 264 Dnr 2019-000166 041 

Redovisning av kommunalt partistöd 2018 

 

Sammanfattning  

Partierna representerade i kommunfullmäktige i Ronneby redovisar sina 

respektive kommunala partistöd och användningen av detsamma.       

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Roger Fredriksson (M) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att kommunfullmäktige återremitterar ärendet 

till respektive parti för förtydligande och kompletteringar. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige godkänner 

redovisningarna. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige godkänner 

redovisningarna samt ger presidiet i uppdrag att arbeta fram en ny, 

sammanhållande och bättre mall för redovisning av partistöd.  

 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) förslag.       

Propositionsordning 1 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet ska avgöras idag.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om redovisningarna 

ska godkännas och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Propositionsordning 3 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om presidiet ska få i 

uppdrag att arbeta fram en ny, sammanhållande och bättre mall för 

redovisning av partistöd och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samtliga partiers redovisningar 

av det kommunala partistödet.  

Kommunfullmäktige ger presidiet i uppdrag att arbeta fram en ny, 

sammanhållande och bättre mall för redovisning av partistöd. 

________________ 

Exp: 

Presidiet  

Akten 
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§ 265 Dnr 2019-000132 115 

Val av nämndemän 2019  

 

Sammanfattning  

Valberedningen har upprättat förslag till nämndemän för mandatperioden 

2020-2023.  

Blekinge Tingsrätt har hemställt om att kommunfullmäktige i Ronneby 

förrätta val av 16 stycken nämndemän för mandatperioden 2020-2023.      

Valberedningens beslut 2019-09-16 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att förrätta val till nämndemän 

enligt nedan: 

1. Fogelberg Helene M 

2. Stenström Christer M 

3. Chen  Johannes  M 

4. Johansson Kjell GG M 

5. Valtersson Kristina  C 

6. Gustafsson Lennart  L 

7. Wildros Agnetha  S 

8. Olsson Lindis S 

9. Kronqvist Rune S 

10. Kazma  Sanella S 

11. Andersson Ulla Kerstin S 

12. Pettersson Martina V 

13. Oddsheden Anders SD 

14. Ronnestad  Mattias SD 

15. Olsson Sten Albert SD 

16. Hellberg Johansson  Gina  SD 

 

För mandatperioden 2020-2023. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M). 
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Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar bifall till valberedningens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser nämndemän till Blekinge Tingsrätt enligt 

följande: 

1. Fogelberg Helene M 

2. Stenström Christer M 

3. Chen  Johannes  M 

4. Johansson Kjell GG M 

5. Valtersson Kristina  C 

6. Gustafsson Lennart  L 

7. Wildros Agnetha  S 

8. Olsson Lindis S 

9. Kronqvist Rune S 

10. Kazma  Sanella S 

11. Andersson Ulla Kerstin S 

12. Pettersson Martina V 

13. Oddsheden Anders SD 

14. Ronnestad  Mattias SD 

15. Olsson Sten Albert SD 

16. Hellberg Johansson  Gina  SD 

 

För mandatperioden 2020-2023. 

________________ 
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Exp: 

Blekinge Tingsrätt 

Kanslienheten  
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§ 266 Dnr 2019-000530 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag som 
ordförande i Ronneby Miljö och Teknik AB och i 
Ronneby Miljöteknik Energi AB, Mats Paulsson (C) 

 

Sammanfattning  

Mats Paulsson (C) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ledamot och ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB 

och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

 

Valberedningen har behandlat frågan vid sitt sammanträde 2019-09-16 § 3. 

Valberedningen föreslår Kevin Ny (C) till ny ordförande i styrelsen för 

Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tim Svanberg (C). 

Yrkanden 

Tim Svanberg (C) yrkar bifall till valberedningens förslag med tillägget att 

Bo Karlsson (C) utses till ny ledamot i styrelsen för Ronneby Miljö och 

Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB.      

Propositionsordning 1  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige kan entlediga Mats Paulsson (C) från uppdragen som 

ledamot och ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB och 

Ronneby Miljöteknik Energi AB och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige kan utse Kevin Ny (C) till ny ordförande i styrelsen för 

Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 3 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige kan utse Bo Karlsson (C) till ny ledamot i styrelsen för 

Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Mats Paulsson (C) från uppdragen som ledamot och 

ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB och 

Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

2. Utse Kevin Ny (C) till ny ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö 

och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

3. Utse Bo Karlsson (C) till ny ledamot i styrelsen för Ronneby Miljö 

och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

________________ 

Exp: 

Mats Paulsson 

Kevin Ny 

Bo Karlsson 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ekonomienheten, att: Johan Sjögren  

Kanslienheten 

Personalenheten  
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§ 267 Dnr 2019-000540 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i AB Ronnebyhus styrelse, Mats Karlsson (S) 

 

Sammanfattning  

Mats Karlsson (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdrag som 

ledamot i AB Ronnebyhus styrelse.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att utse Bengt-Göran Peter Ohlsson (S) till 

ny ledamot i styrelsen för AB Ronnebyhus.       

Propositionsordning 1 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige kan entlediga Mats Karlsson (S) från uppdraget som 

ledamot i AB Ronnebyhus styrelse och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige kan utse Bengt-Göran Peter Ohlsson (S) till ny ledamot 

i AB Ronnebyhus styrelse och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Mats Karlsson (S) från uppdraget som ledamot i AB 

Ronnebyhus styrelse. 

2. Utse Bengt-Göran Peter Ohlsson (S) till ny ledamot i AB 

Ronnebyhus styrelse. 

________________ 

Exp: 

Mats Karlsson 

Bengt-Göran Ohlsson  

AB Ronnebyhus 

Ekonomienheten, att: Johan Sjögren  

Kanslienheten 

Personalenheten  
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§ 268 Dnr 2019-000372 023 

Val av ny ersättare i äldrenämnden, 
Socialdemokraterna 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige bordlade vid sammanträde 2019-06-19 § 211 fråga om 

val av ny ersättare till äldrenämnden efter entledigande av Malin Norfall (S).       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att utse Pia Zickbauer Svabre (S) till ny 

ersättare i äldrenämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Pia Zickbauer Svabre (S) till ny ersättare i 

äldrenämnden. 

________________ 

Exp: 

Pia Zickbauer Svabre 

Äldrenämnden 

Kanslienheten 

Personalenheten  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(72) 
2019-09-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 269 Dnr 2019-000548 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden, Lova Necksten (MP) 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdrag 

som ledamot i utbildningsnämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige kan entlediga Lova Necksten (MP) från uppdraget som 

ledamot i utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lova Necksten (MP) från uppdraget som 

ledamot i utbildningsnämnden. 

Val av ny ledamot bordläggs till nästa sammanträde.  

________________ 

Exp: 

Lova Necksten  

Utbildningsnämnden  

Kanslienheten 

Personalenheten  
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§ 270 Dnr 2019-000503 023 

Entledigande av ledamot, AB Ronneby 
Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen 2019-09-03 § 264 

Nicolas Westrup (SD) lyfter ett ärende om entledigande av ledamot Tomas 

Lund (SD) i styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronneby 

Brunn.  Detta med anledning av att Lund valts in av misstag på grund att ett 

fel i bilagan till kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-11 § 332.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att entlediga Tomas Lund 

(SD) från uppdraget som ledamot i styrelsen för AB Ronneby 

Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Nicolas Westrup (SD) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen 

förslag.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Tomas Lund (SD) från uppdraget som 

ledamot i styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronneby 

Brunn. 

Reservation  

Sune Håkansson (RP) och Tomas Lund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Tomas Lund  

AB Ronneby Industrifastigheter  

Kommunjurist, Mathias Kågell 

Ekonomichef, Johan Sjögren 

Kanslienheten  

Personalenheten  
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§ 271 Dnr 2019-000504 101 

Val av ny ledamot, AB Ronneby Industrifastigheter och 
AB Ronneby Brunn 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen 2019-09-03 § 265 

Då det i föregående ärende föreligger ett förslag om entledigande krävs ett 

nytt förslag på en ny ledamot i styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter 

och AB Ronneby Brunn.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Bengt Åke 

Johansson (SD) till ny ledamot i styrelsen för AB Ronneby 

Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn efter Tomas Lund (SD). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Bengt Åke Johansson (SD) till ny ledamot i 

styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronneby Brunn efter 

Tomas Lund (SD). 

________________ 

Exp: 

Bengt Åke Johansson 

AB Ronneby Industrifastigheter  

Kommunjurist, Mathias Kågell 

Ekonomichef, Johan Sjögren 

Kanslienheten  

Personalenheten 
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§ 272 Dnr 2019-000349 310 

Flytt av den digitala infartsskylten vid väg 27 

 

Sammanfattning  

Placeringen av den digitala infartsskylten vid väg 27 har anmälts till 

Länsstyrelsen av Trafikverket som varande trafikfarlig. Trafikverket kräver 

att skylten flyttas utanför vägens säkerhetszon (10 meter från asfaltskant).  

 

Efter att ha gått igenom ursprungliga ansökningar och tillstånd har 

Kommunikationschefen och Kommunjuristen kommit fram till att skylten 

verkligen är felplacerad. Trafikverket har gått med på att dra tillbaks sin 

anmälan om skylten flyttas skyndsamt och Kommunen har yrkat på att 

Länsstyrelsen avskriver ärendet. Besked om detta väntas inom en månad. 

 

En flytt av skylten är förstås behäftat med kostnader som idag inte finns 

budgeterade. Baserat på kostnaderna för att montera skyltarna äskas därför 

200 000 kr för flytt av skylten.  

Bedömning 

Länsstyrelsens beslut (bilaga 1) från 2014-07-04 avseende skylten på väg 27 

är formulerat som följer:  

Gällande skylten på riksväg 27, norr om Ronneby, har länsstyrelsen vid 

besök på platsen uppfattat det som att den skylt som finns uppsatt idag byts 

mot den digitala skylten. I sådant fall anser inte länsstyrelsen att skyltens 

placering kommer att störa trafiken. Vidare står den inte vid en komplicerad 

trafiksituation, t.ex. korsning eller cirkulationsplats. Ej heller kan 

landskapsbilden anses påverkas på sätt som medför att tillstånd inte kan ges. 

 

I platsbeskrivningen har dock kommunens tjänsteman (2015-06-25) visat på 

en annan plats – se bilaga 2. I den bilagan finns följande bild: 
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I bilden syns den befintliga skylt (vid pilen) där den digitala infartsskylten nu 

är placerad 

 

Det förefaller troligt att Trafikverket sett och accepterat placeringen som 

föreslås i bilaga 2, vilket i sin tur har lett fram till anmälan då skylten faktiskt 

nu är placerad på en annan plats och i allra högsta grad inom vägens 

säkerhetszon. 

 

Detta innebär att Länsstyrelsen har underlag för att undanröja det befintliga 

tillståndet om ärendet går vidare. För att undvika en långdragen process med 

ansökan av nytt tillstånd har samtal förts med Trafikverket som även besökt 

platsen tillsammans med tjänstemän från Kommunen. I diskussionen med 

Trafikverket, efter deras anmälan, har Kommunen anvisats en plats som 

ligger i linje med Kommunens eget initiala förslag. Där är även elskåpet som 

försörjer skylten placerat.  

 

Om en flytt sker skyndsamt drar Trafikverket tillbaks sin anmälan vilket gör 

att Länsstyrelsen kan avskriva ärendet. 

 

Tjänstemännens bedömning är att en flytt av skylten bör initieras så fort som 

möjligt.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anslå 200 000 kronor i 

investeringsmedel för flytt av den digitala infartsskylten vid väg 27.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 200 000 kronor i 

investeringsmedel för flytt av den digitala infartsskylten vid väg 27. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Amani El Ali Mazloum (S) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anslår 200 000 kronor i investeringsmedel för flytt av 

den digitala infartsskylten vid väg 27. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunikationsenheten, Torbjörn Lind  

Kommunjurist, Mathias Kågell   

Ekonomienheten  
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§ 273 Dnr 2019-000438 140 

BID Ronneby - Avsiktsförklaring för platsutveckling 

 

Sammanfattning  

2017 beslutade Kommunstyrelsen att näringslivskontoret skulle genomföra 

en BID-process under ledning av Svenska Stadskärnor för att Ronneby 

skulle få en affärsplan med tillhörande handlingsplan och budget som 

Ronneby Kommun, Fastighetsägarna Ronneby samt Ronneby Handel- och 

intresseförening gemensamt kunde stå bakom. Arbetet har bl a utmynnat i ett 

förslag till en avsiktsförklaring mellan parterna så att affärsplanen ska ha en 

ägare efter BID-processen som kan vara drivande i att genomföra de 150 

punkter som framkommit i den gemensamma handlingsplanen.   

 

Ändamålet för samverkan är att genom långsiktiga planer och åtgärder verka 

för att Ronneby utvecklas i syfte att öka dess attraktionskraft, skapa levande 

miljöer och växande handel- och besöksområden med fokus på varumärke, 

utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet. 

 

När samverkan nu blir mer formell och avsiktsförklaring ska skrivas mellan 

de olika parterna 190916 är förslaget att Kommunstyrelsen stöttar denna 

enligt bilaga. Kostnader kopplade till avsiktsförklaringen äskas av 

näringslivskontoret i ordinarie budgetprocess. 

 

Till dagens sammanträde har en reviderat version av avsiktsförklaringen 

arbetats fram. Den reviderade versionen innehåller förändringarna föreslagna 

av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-19.      

Förslag till beslut 

Att godkänna avsiktsförklaringen för platsutveckling mellan Ronneby 

kommun, Fastighetsägarna Ronneby och Ronneby Handel- och 

intresseförening.       

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade 

versionen av avsiktsförklaringen för platsutveckling mellan Ronneby 

kommun, Fastighetsägarna Ronneby och Ronneby Handel- och 

intresseförening. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner den reviderade versionen av 

avsiktsförklaringen för platsutveckling mellan Ronneby kommun, 

Fastighetsägarna Ronneby och Ronneby Handel- och intresseförening. Till 

detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Angelica Coleman, näringslivsutvecklare 
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§ 274 Dnr 2019-000387 041 

Budget fjärrvärme 2020 

 

Sammanfattning  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till 

budget för fjärrvärme 2020. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna den föreslagna budgeten.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna 

budgeten för fjärrvärme 2020. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M) och Sune Håkansson 

(RP). 

Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna budgeten för fjärrvärme 

2020. Till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

Deltar ej i beslutet  

Sune Håkansson (RP) deltar ej i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 275 Dnr 2019-000414 287 

Ombyggnation av två korridorer i Stadshuset  

 

Sammanfattning  

Behovet av nya arbetsplatser i Stadshuset är stort. I Miljö- och 

byggandsförvaltningens korridor samt korridoren där teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen och Utbildningsförvaltningen sitter finns två större rum 

som används till obokade möten och fikarum. Dessa två rum skulle med 

mindre medel kunna göras om till minst 4 arbetsplatser.      

Bedömning 

Det finns ett stort behov av fler arbetsplatser i Stadshuset. Det finns två 

korridorer där det finns större rum som används till obokade möten och 

fikarum. Dessa finns i Miljö- och byggandsförvaltningens korridor samt 

korridoren där TFKF, MEX och Utbildningsförvaltningen sitter. Dessa två 

rum skulle med mindre medel kunna göras om till minst 4 arbetsplatser. 

 

Ombyggnationen av två korridorer är kostnadsberäknad till totalt 180 000 

kronor. I det ingår allt såsom el, golv, dörrar, måleri, undertak mm. 

Samordningsvinster finns genom att göra båda korridorsombyggnationerna 

samtidigt.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

tillföra medel för ombyggnation enligt förslaget.      

Kommunstyrelsens förslag 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsmedel 

om totalt 180 000 kronor till mark- och exploateringsenheten för 

ombyggnation enligt förslaget. Finansiering sker via extern upplåning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.         
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Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel om totalt 180 000 kronor till 

mark- och exploateringsenheten för ombyggnation enligt förslaget. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 

Ekonomienheten 
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§ 276 Dnr 2019-000378 019 

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet 
i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam, har inkommit med förslag till 

reviderad förbundsordning.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade 

förbundsordningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen. Till 

detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam 
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§ 277 Dnr 2019-000353 042 

Årsredovisning/revisionsberättelse för prövning av 
ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region Blekinges 
styrelse 2018 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Region Blekinge har inkommit med årsredovisning och 

begäran om prövning av ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region 

Blekinges styrelse 2018. 

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen för år 2018 att 

regionfullmäktige och respektive kommunfullmäktige godkänner 

årsredovisningen samt beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna årsredovisningen för år 2018. 

2. I enlighet med revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för 

kommunalförbundet Region Blekinges styrelse samt de enskilda 

ledamöterna i den samma..  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna årsredovisningen för år 2018. 

2. I enlighet med revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för 

kommunalförbundet Region Blekinges styrelse samt de enskilda 

ledamöterna i den samma. 

Jäv 

Följande ledamöter anmäler jäv. 

Lennarth Förberg (M), Anders Lund (M), Tommy Andersson (S) och Roger 

Fredriksson (M). 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Vice ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Vice ordförande Bo Johansson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna årsredovisningen för år 2018. 

2. I enlighet med revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för 

kommunalförbundet Region Blekinges styrelse samt de enskilda 

ledamöterna i den samma. 

________________ 

Exp: 

Region Blekinge och dess medlemmar 
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§ 278 Dnr 2019-000380 730 

Plan för verksamheter inom vård- och omsorgsboende 
under en längre tid av värmebölja 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-05-22 § 89 

Kommunfullmäktige beslutade § 292/2018 som uppdrag till Äldrenämnden 

att 

Presentera en plan för hur vi klarar att hantera våra verksamheter inom 

vård- och omsorgsboende under en längre tid av värmebölja. Uppdraget ska 

redovisas i juni månad.  

Inledningsvis kan sägas att äldreförvaltningen följer dokumentet Information 

och checklistor vid värmebölja. Dokumentet är beslutat av LSVO. 

Enhetscheferna planerar för bl. a information och fortbildning inför 

sommaren för att uppdatera kunskap och eventuella behov av åtgärder till 

följd av dokumentet. En del åtgärder är redan vidtagna medan andra är under 

planering. T ex har redan fler fläktar köpts in.  

Äldreförvaltningen har samrått med tekniska förvaltningen och Ronnebyhus 

som förvaltar de fastigheter där vård- och omsorgsboendena är belägna. 

Lokalerna är inte utrustade med kylanläggning. 

Äldreförvaltningen gör bedömningen att det skulle kunna vara rimligt att se 

till att det går att hålla behaglig temperatur i åtminstone en 

gemensamhetslokal vid varje bostadsgrupp i de olika vård- och 

omsorgsboendena samt i dagcentraler/dagverksamheter. Det skulle innebära 

inköp av ca 40 portabla AC-anläggningar.  

Vidare bedömer äldreförvaltningen att inköp ska göras av olika kylprodukter 

för enskildas användning.  

Vad avser eventuell vattenbrist så följer äldreförvaltningen nödvattenplanen. 

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är prioriterade områden. 

Beroende på vattentillgången får insatser och arbetsuppgifter anpassas efter 

rådande läge.  

Vid extrem värme under längre kan det vara nödvändigt att inte utföra mer 

än de absolut nödvändigaste arbetsuppgifterna. 

De samlade kostnaderna för beskrivna åtgärder motsvarande 408 tkr bedöms 

finansieras inom ramen för inventarier och som driftkostnader. Utöver detta 

tillkommer i förekommande fall ökade driftskostnader för att tillföra kyla.  
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Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att 

notera redovisningen av plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids 

värmebölja.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade § 292/2018 som uppdrag till Äldrenämnden 

att 

Presentera en plan för hur vi klarar att hantera våra verksamheter inom 

vård- och omsorgsboende under en längre tid av värmebölja. Uppdraget ska 

redovisas i juni månad.  

Inledningsvis kan sägas att äldreförvaltningen följer dokumentet Information 

och checklistor vid värmebölja. Dokumentet är beslutat i LSVO 2013-09-02 

och reviderat 2015-09-02 och 2017-06-26 och gäller för Region Blekinge 

och de fem kommunerna i länet. Enhetscheferna planerar för bl. a 

information och fortbildning inför sommaren för att uppdatera kunskap och 

eventuella behov av åtgärder till följd av dokumentet. Dokumentet bifogas 

som bilaga 1. Äldreförvaltningen avser kommunicera det behov av stöd som 

kan behövas från andra förvaltningar, t ex ska kostenheten tillskrivas för att 

försäkra att det finns en beredskap att kunna leverera lämplig mat och dryck 

vid varmt väder.  

 

Boendemiljö - Lokaler  

Äldrenämndens vård- och omsorgsboende med korttidsverksamhet uppgår 

till ca 300 lägenheter. Äldreförvaltningen har samrått med tekniska 

förvaltningen och Ronnebyhus som förvaltar de fastigheter där vård- och 

omsorgsboendena är belägna. Lokalerna är inte utrustade med 

kylanläggning. Enligt uppgift finns det inte inlagt i planering för att på sikt 

kunna tillföra kyla i lokalerna.  

För att kunna hålla behaglig temperatur i vissa lokaler skulle alternativ 

kunna vara att införskaffa portabla AC-anläggningar.  

Skulle det finnas tillgång till portabla AC-anläggningar till samtliga 

lägenheter och gemensamhetsutrymme skulle det innebära behov av cirka 

350 AC-anläggningar.  

Det är svårt att bedöma behov och nytta.  

Äldreförvaltningen gör bedömningen att det skulle kunna vara rimligt att se 

till att det går att hålla behaglig temperatur i åtminstone en 

gemensamhetslokal vid varje bostadsgrupp i de olika vård- och 

omsorgsboendena samt i dagcentraler/dagverksamheter. Det skulle innebära 

inköp av ca 40 portabla AC-anläggningar. Prisexempel ca 7 000 kr styck. 

Total kostnad för AC-anläggningar ca 280 tkr.  
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Till detta kan kompletteras med inköp av mindre AC-anläggningar att 

använda vid behov i enskilda boendes lägenheter. En per bostadsgrupp 

skulle innebära en kostnad om ca 50 tkr.  

En del fläktar har redan inhandlats. Ytterligare kompletterande inköp av 

fläktar i varierande storlek och prisgrupper om 50-talet fläktar skulle 

innebära en kostnad om ca 25 000 kr.  

 

Vattentillgång 

Vad avser eventuell vattenbrist så följer äldreförvaltningen nödvattenplanen. 

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är prioriterade områden. 

Beroende på vattentillgången får insatser och arbetsuppgifter anpassas efter 

rådande läge.  

 

Produkter för svalka för enskild person 

På marknaden finns ett allt större utbud av produkter som kan svalka på 

olika sätt. Exempel på sådana är kylbandana, kylhalsdukar, kylarmband och 

kylfilt.  

Vid inköp av t ex 60 stycken av varje av de fyra ovan nämnda produkterna 

skulle det uppgå till en kostnad av ca 48 tkr utifrån inhämtade prisexempel.  

Erfarenheterna av produkter av sådant slag är begränsad. Vidare upplever 

olika personer olika lindring från värme genom olika produkter och metoder.  

Äldreförvaltningen bedömer därför att vid eventuellt köp att det behöver 

finnas olika typ av produkter för att kunna tillgodose behov på olika sätt.  

I sammanhanget kommer frågan i vilken mån den enskilde ska ansvara för 

inköp och själv bekosta nämnda produkter.  

Äldreförvaltningen bedömer att förvaltningen ska göra inköp motsvarande 

det ovan beskrivna och som kan lånas ut vid behov vid enheterna.  

 

Arbetsmiljö 

Vid extrem värme under längre tid kan det vara nödvändigt att inte utföra 

mer än de absolut nödvändigaste arbetsuppgifterna. T ex kan beslut fattas om 

att endast utföra hygienstäd. En sådan åtgärd kan vidtas, dels för att 

underlätta arbetet för våra medarbetare, dels för att frigöra arbetstid för att 

istället kunna ha tätare tillsyn och utföra insatser till vårdtagare i form av t ex 

extra dusch eller extra mellanmål som dryck, glass och frukt. Vidare pågår 

diskussioner om eventuella behov av ytterligare åtgärder för medarbetare vid 

extrem värme.  
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Kostnader 

De samlade kostnaderna enligt ovanstående motsvarande 408 tkr bedöms 

finansieras inom ramen för inventarier och som driftkostnader. Utöver detta 

tillkommer i förekommande fall ökade driftskostnader för att tillföra kyla.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att 

notera redovisningen av plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids 

värmebölja.  

Äldrenämndens beslut 2019-05-22 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

notera redovisningen av plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids 

värmebölja. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen av 

plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids värmebölja till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.      

Propositionsordning 

Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen av plan för vård- och 

omsorgsboende vid längre tids värmebölja till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden  
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§ 279 Dnr 2019-000377 299 

Byte av tätskikt Kallinge simhall 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden § 68 

I budget för 2019 ligger 8 miljoner kr för byte av tätskikt i Kallinge simhall. 

Efter planeringsmöte har ett förslag ritats fram. De åtgärder som planeras för 

omklädningsrummen inklusive duschar och bastu beräknas kosta 2,6 

miljoner. Förslaget innefattar nytt kakel, 5 duschar på var avdelning varav ett 

par i varje avdelning är avskärmade, en RWC-toalett på varje avdelning samt 

renovering av bastu (se planritning). När det gäller själva simhallen finns två 

alternativ:  

 En plastkonstruktion, kallad liner, kostar 600 000 till 800 000 kr 

och beräknas hålla 15 år. 

 En rostfri form som appliceras i bassängen som kostar mellan 2,4 

och 3 miljoner kr och beräknas hålla 15-25 år.  

Skulle man sätta nytt kakel i bassängområdet beräknas detta kosta 6-7 

miljoner kronor eller 14800 kr m2. Den avsatta budgeten räcker inte för 

denna lösning om renovering av omklädningsrum ingår. 

En ny reningsanläggning är redan installerad och i drift..  

Bedömning 

Bedömningen som gjordes på uppstartsmötet den 20 mars var att förorda 

lösningen med rostfritt enligt punkt 2. Huvudskälet var den längre 

hållbarheten samt minskat underhåll av själva bassängdelen. Totalt skulle vi 

klara den kostnadsram som är lagd på 8 miljoner, som bedömningen är idag. 

Den andra lösningen med liner är billigare, men har en kortare 

hållbarhetstid..  

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta om byte av ytskikt i Kallinge 

simhall genom lösningen med en rostfri form samt helhetsmässigt enligt 

bifogad planritning.  
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-05-16 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna byte 

av ytskikt i Kallinge simhall genom lösningen med en rostfri form, nytt kakel i 

omklädningsrummen, 5 duschar på var avdelning varav ett par i varje avdelning 

är avskärmade, en RWC-toalett på varje avdelning samt renovering av bastu. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna byte av ytskikt 

i Kallinge simhall genom lösningen med en rostfri form till en kostnad av 

3 000 000 kronor. Vidare föreslås kommunfullmäktige ta tillbaka de 

5 000 000 kronor som kvarstår i budgetposten om totalt 8 000 000 kronor för 

ovan nämnd investering. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lena Mahrle (L) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner godkänna byte av ytskikt i Kallinge simhall 

genom lösningen med en rostfri form till en kostnad av 3 000 000 kronor. 

Vidare tar kommunfullmäktige tillbaka de 5 000 000 kronor som kvarstår i 

budgetposten om totalt 8 000 000 kronor för ovan nämnd investering. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 280 Dnr 2019-000356 179 

Uppräkning av sotningstaxa 2019 samt hemställan om 
täckning för ökade kostnader 2020 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har inkommit med 

hemställan om täckning för ökande kostnader En beslutad uppräkning av 

sotningstaxan bifogas för kännedom.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera beslutet om den 

uppräknande sotningstaxan till protokollet. 

 

Kommunstyrelsen hänskjuter hemställan om täckning för ökade kostnader 

2020 till budgetberedningen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S) och Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar beslutet om den uppräknande sotningstaxan till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
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§ 281 Dnr 2019-000388 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019 

 

Sammanfattning  

Utdrag från socialnämnden 2019-05-28 § 96 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Det finns inga ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 

§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 

rapportering enligt 16 kap 6 § att rapportera för perioden 2019-01-01 till 

2019-04-30. 

Socialnämnden beslutar att notera rapporteringen till dagens protokoll och 

att översända densamma till kommunstyrelsen och därefter 

kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 282 Dnr 2019-000437 100 

Avsiktsförklaring gällande hyreskontrakt för ett utbyggt 
arkivcentrum i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till avsiktsförklaring i syfte att träffa avtal gällande 

hyreskontrakt för ett utbyggd arkivcentrum i Bräkne-Hoby mellan Ronneby 

kommun och Sydarkivera.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna avsiktsförklaringen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

avsiktsförklaringen. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen i syfte att träffa avtal 

gällande hyreskontrakt för ett utbyggd arkivcentrum i Bräkne-Hoby mellan 

Ronneby kommun och Sydarkivera. Till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlqvist, kommundirektör 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef  

Sydarkivera  
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§ 283 Dnr 2019-000376 816 

Gamla Rådhuset -renovering 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet gällande föreslagen 

renovering av Gamla Rådhuset 2019-06-10 § 282. 

 

Nuvarande förslag till färdigställande av Gamla Rådhuset är för att 

möjliggöra kommunens egna verksamheter att flytta in från externa lokaler, 

senast i början av 2020. Tidsplanen har tidigare blivit fördröjd på grund av 

att insatser i fastigheten har krävt bygglov samt att brandskyddet behöver 

förbättras. Vidare har behov av tillgänglighetsanpassning konstaterats. Allt 

detta gör att vi ser behov av medel för åtgärderna enligt följande kalkyl 

framtagen av fastighetsförvaltaren.  

 

Moment Kostnader Betalt 

Brandlarm 300000 206000 
Brandkonsult 40000 14000 

Hissar  300000   
Inbrottslarm 60000   
Vent  250000 100000 
Brandtrappa 200000   
Brandglas 40000   
EL  200000   
VVS  50000   
Snickare  400000 170000 
Brandåtgärder 100000   
Undertak  80000   
Målning  70000   
Mattläggare 100000   
Nya väggar 200000  

Övrigt  150000   

        
Totalt   2 540 000 490000 
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Bedömning 

Inför hösten 2019 behöver projektet äska ytterligare 1 540 000 kronor utöver 

befintliga medel för att verkställa renovering och kunna genomföra 

föreslagna åtgärder. Övrig finansiering sker sedan genom bidrag på 500 000 

kronor från Tillväxtverket 2019 och samma summa 2020, även det från 

Tillväxtverket.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås bevilja Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

1 540 000 kronor för färdigställande av Gamla Rådhuset till kontor, och 

därmed möjliggöra inflyttning från externa lokaler.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-, fritid- och 

kulturnämnden 1 540 000 kronor i investeringsmedel för färdigställande av 

Gamla Rådhuset till kontor, och därmed möjliggöra inflyttning från externa 

lokaler. Finansiering sker via extern upplåning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar teknik-, fritid- och kulturnämnden 1 540 000 

kronor i investeringsmedel för färdigställande av Gamla Rådhuset till kontor, 

och därmed möjliggöra inflyttning från externa lokaler. Finansiering sker via 

extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 284 Dnr 2019-000425 041 

Begäran om äskande avseende datorer årskurs 1 
gymnasieskolan 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-06-24 § 86 

Förvaltningschef Tobias Ekblad anför följande i sin tjänsteskrivelse; 

”Inför läsåret 2014/2015 inhandlades/leasades datorer till samtliga elever 

inom gymnasieskolan. Utvecklingen inom det digitala området går väldigt 

fort och livslängden samt leasingtiden är satt till tre år. Efter dessa tre år ser 

vi att merparten av datorerna är slitna och illa medfarna samt att de inte har 

kapacitet att hantera de nya verksamhetssystem som nu finns inom 

förvaltningen. Vi leasar redan nu datorer för åk 2 och 3 men än så länge är 

vissa leasade på ett halvår då vi jobbar i läsår.  

 

Den plan gällande kostnader för full utbyggnad har varit kommunicerad 

sedan tidigare. Viktigt i sammanhanget är att de datorer som kan användas 

plockas in och återanvänds i de verksamheter där det är möjligt. För att 

kunna erbjuda datorer till blivande årskurs 1 så äskades medel inför läsåret 

2019/2020.  

 

Anledningen till äskandet var dels att leasingtiden gått ut som nämnts ovan 

men också att kostnaderna för leasing samt licensavgifter och inköp ökat 

under dessa tre år.  Äskandet utöver de medel som redan fanns avsatta för en 

uppdatering av datorparken beräknades till 803 tkr. ”  

Bedömning 

Konsekvensen av att inte kunna erbjuda årskurs 1 datorer inom 

gymnasieskolan medför i sig stora kostnader. Till exempel Elprogrammet 

har numera digitala läromedel och en förutsättning är att samtliga elever kan 

ta del av dessa. Något som inte är möjligt utan datorer. Därmed måste då 

traditionella läromedel köpas in. Finns inte heller i budget.  

I och med de nya verksamhetssystemen sker både kommunikationen mellan 

pedagog och elev men också mellan pedagog och vårdnadshavare via det 

digitala systemet V-klass. Denna kommunikation bygger av naturliga skäl på 

att respektive elev har en dator tillgänglig för att kunna ta till sig både 

information men framförallt använda till lektionsplanering, läxor, stöd etc.  

Om inte datorer köps in kommer det naturligtvis innebära stora konsekvenser 

för både pedagoger och elever i form av ökad arbetsbörda, 

likvärdighetsproblem och stora pedagogiska utmaningar. För Ronneby 

kommun innebär det sannolikt minskad attraktivitet.  
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För att inte hamna i den situation som beskrivs ovan behövs ett tillskjutande 

av medel med 803 tkr. Tilläggas bör att en beställning i juni innebär en trolig 

leverans i september och utdelning till eleverna efter höstlovet.  

Kostnaderna totalt är ca 2.2 miljoner vid full utbyggnad. Det är då vi har 

treårsleasing på samtliga datorer. Detta sker under 2020. Därefter beräknas 

kostnaden ligga på den nivån under förutsättning att inte elevantalet ökar..  

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag gällande 

tilläggsanslag på 803 tkr samt föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslaget.  

Utbildningsnämndens beslut 2019-06-24 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag gällande tilläggsanslag på 

803 tkr samt föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

bevilja tilläggsanslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 803 000 kronor. Finansiering sker 

via den extra reserv som finns på centrala konton. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 

803 000 kronor. Finansiering sker via den extra reserv som finns på centrala 

konton. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Ekonomienheten  
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§ 285 Dnr 2019-000426 630 

Reviderade avgifts- och tillämpningsregler förskola- 
fritidshem (exkl. taxor) 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-06-24 § 97 

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde kort för historiken i ärendet och 

ref. till kommunjurist Mattias Kågells skrivelse.  

Några förändringar har inte skett i nedanstående förslagstext sedan 

utbildningsnämndens beslut i maj men då ärendet ska hänskjutas till 

Kommunfullmäktige för beslut, tas ärendet upp ånyo med ny 

beslutsformulering; 

 

”De gällande avgifts- och tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisk omsorg 

och fritidshem uppdaterades senast 2015-10-01. I det reviderade förslaget har 

några korrigeringar gjorts, vilka beskrivs nedan under rubriken bedömning.  
 
Layouten har gjorts om och några rent språkliga korrigeringar har gjorts.  

Innehållsmässigt är följande förändringar gjorda:  

- Ett förtydligande har gjorts att kommunen ska erbjuda fritidshem till och med 

vårterminen det år då en elev fyller 13 år.  

 

- Administrationsavgiften vid utebliven inkomstuppgift tas bort, med anledning 

av att den är för kostsam att administrera.  

 

- Brytdatum för när fritidshemstaxan och taxan för den allmänna förskolan har 

fastställts till den 15 augusti. I de nuvarande tillämpningsreglerna står det 

enbart fr.o.m läsårets start samt fr.o.m höstterminen. Detta får till följd att 

avgiften måste beräknas manuellt utifrån varje läsårs skolstartsdatum.  

 

- En punkt har tillkommit (punkten 6): Om en förskoleplats utan särskilda skäl 

inte har nyttjats under två månaders sammanhängande tid (tre månader 

under sommaren), kan platsen sägas upp av kommunen med omedelbar 

verkan. Vårdnadshavaren kontaktas alltid innan uppsägning. Detta för att 

kunna erbjuda en outnyttjad plats till barn som är i behov av förskoleplats.  

 

Ingen förändring är gjord i avgiftstabellen då den baseras på ett redan taget 

beslut i kommunfullmäktige.”  
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Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta de reviderade avgifts- och tillämpningsreglerna för 

förskola, pedagogisks omsorg och fritidshem.  

Utbildningsnämndens beslut 2019-06-24 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

anta de reviderade avgifts- och tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisks 

omsorg och fritidshem. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de reviderade avgifts- 

och tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisks omsorg och fritidshem. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunfullmäktige antar de reviderade avgifts- och tillämpningsreglerna för 

förskola, pedagogisks omsorg och fritidshem. Till detta protokoll bifogad bilaga 

5. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  
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§ 286 Dnr 2019-000568 179 

Anmälan av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup (SD) 
angående Räddningstjänstens rätt till utjämningsmedel 

Nicolas Westrup (SD) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Regeringen avser att under 2020 lämna förslag om att kommunerna 

kontinuerligt ska upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. 

Regeringen beräknar därför att kommunerna i enlighet med den kommunala 

finansieringsprincipen kommer att kompenseras genom att anslaget 1,1 

kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag 

kommer att ökas med 45 000 000 kr. 

 

Idag måste räddningstjänsten äska dessa medel från kommunen vilket 

innebär att det inte är säkert att räddningstjänsten får ta del av de medel som 

direkt är riktade till räddningstjänsten. 

 

Räddningstjänsten i Ronneby kämpar med en äldre fordonspark som måste 

förnyas omgående, en brandstation som idag inte är funktionell och där det 

handlar bara om tid innan det sker en olycka, utrusning som behövs för att 

rädda liv men som måste nedprioriteras då medel saknas. 

 

Det finns många områden i en kommun där det råder lagkrav och som 

innebär att dessa högprioriteras när medel saknas.  

 

För oss Sverigedemokrater är det en självklarhet att blåljuspersonal som tar 

hand om oss när vi är illa ute ska högprioriteras. 

 

Sverigedemokraterna yrkar därför att:  

de medel som skickas från MSB till Ronneby kommun inte ska behövas 

äskas av räddningstjänsten utan att kommunen per automatik och 

skyndsamt omdisponerar dessa medel till räddningstjänsten.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen  

 



Bilaga A

Kommunfutlmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 26 september 2019, kl". 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset,
Ronneby för behandting av föl"jande ärenden:

1. Val. av justerare

2. Anmälan av medborgarförslag - angående förbättrad insyn i handel.spLats
Viggenområdet

3. Anmälan av medborgarförslag - om lekplats/samlingspl"ats på Runhöjden

4. Anmälan av medborgarförslag - bygg cirkutationsplatser vid trafikplats
Ronneby väst, där avfarterna (56) från E 22 ansluter titl" vä{ 27

5. Anmälan av medborgarförslag - att det planteras al.ter Längs med
Karlshamnsvägen från avfarterna frän E22:an och fram titt rondel.len vid
Minta

6. Anmätan av medborgarförslag- tåt en fiskeförening e[[er privat aktör driva
sportfisket i Skärsjön

7. AnmäLan av medborgarförslag - Förslag på skol.a för årskurs 4-9

8. Anmätan av medborgarförslag - AnLägg utegym som en slinga längs med
eLLjusspåret i Brunnsskogen

9. Anmä[an av medborgarförslag - lnköp av avsaltningsmedel

10. Anmälan av medborgarförstag - Utveckling av hur gemensamma grönytor
används

11. Anmälan av medborgarförsLag - övergångsstäl"Le/hål.l.pl.ats för buss i

Viggenområdet

12. Anmälan av medborgarförslag - Uppmärksamhetslampa e[[er trafikl.jus
vid rondeLl. J ärnvägsgatan/Karlskronavägen

13. Anmälan av medborgarförslag - fritidsfiske i Ronneby kommun

14. Anmätan av medborgarförslag - rusta upp den gamta tennisplanen på
östra Hulta

15. Medborgarförslag

16. Fråga från Sune Håkansson (RP) til.l. sociaLnämndens ordförande Therese
Åberg (M) med antedning av socialnämndens försl.ag til.l. 2O2O års budget

17. Frägor
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18. lnterpellation från Sune Håkansson (RP) til.L social.nämndens ordförande
Therese Åberg (M) angående statsbidrag och invandringens kostnader för
kommunen

19. lnterpellationer

20. Redovisning av kommunalt partistöd 2018

21. Val. av nämndemän 2019

22. Anhåtlan om entl.edigande från uppdrag som ordförande i Ronneby Mil.jö
och Teknik AB och i Ronneby Mil.jöteknik Energi AB, Mats Pautsson (C), samt
fy[[nadsvaI

23. Anhåttan om entLedigande från uppdraget som ledamot i Ronnebyhus
styrelse, Mats KarLsson (S)

24. Yal, av ny ersättare i ä[drenämnden, Socialdemokraterna

25. Anhå|,[an om entl.edigande från uppdrag som ledamot i

utbil.dningsnämnden, Lova Necksten (MP)

26. Entledigande av tedamot, AB Ronneby lndustrifastigheter och AB
Ronneby Brunn

27.Yal. av ny ledamot, AB Ronneby lndustrifastigheter och AB Ronneby
Brunn

28. Fl.ytt av den digital.a infartsskylten vid vä{ 27

29. BID Ronneby - Avsiktsförktaring för platsutveckl.ing

30. Budget fjärrvärme 2020

31. Ombyggnation av två korridorer i Stadshuset

32. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Bl.ekinge

33. Ärsredovisning/revisionsberättelse för prövning av ansvarsfrihet för
kommunalförbundet Region Btekinges styrelse 2018

34. P[an för verksamheter inom vård- och omsorgsboende under en längre
tid av värmebölja

35. Byte av tätskikt Kallinge simhall

36. Uppräkning av sotningstaxa 2019 samt hemstätlan om täckning för
ökade kostnader 2O2O
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37. Socialnämndens ej verkstäl.tda beslut enl.igt 95 och rapportering entigt
28 f-g 55 tag om stöd och service titt vissa funktionshindrade samt 4 kap 1

9 och rapportering enligt 16 kap 6 S socialtjänsten 2019

38. Avsiktsförklaring gätl.ande hyreskontrakt för ett utbyggt arkivcentrum i
Bräkne-Hoby

39. GamLa Rådhuset -renovering

40. Begäran om äskande avseende datorer årskurs 1 gymnasieskolan

41. Reviderade avgifts- och ti[l'ämpningsregler förskoLa- fritidshem (exk[.
taxor)

42. Anmälan av motioner

Uppdaterad: 201 9-09-1 B
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RvsrrrsrönKtARtNG

Platsutveckling Ronneby kommun

Vision

Tillsammans skapar vi Ronneby den moderna kurorten - en stark, attraktiv, välkomnande och
konkurrenskraftig kommun med livskvalit6 i fokus.

Syfte

Syftet med platsutvecklingen är att genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer utveckla
miljöer och boende. Syftet är också att fcirstärka den lokala konsumtionen av platsens varor,
tjänster, upplevelser och kultur inom det geografiska området. Ytterligare är det att ge Ronnebys

förenings- och näringsliv tillsammans med kommunen ännu bättre förutsättningar att växa inom den
egna verksamheten vilket leder till ökad stolthet bland invånarna.

MåI

Målet är att skapa en attraktiv plats för fler besökare, bättre lönsamhet för företag i handel- och
besöksnäring, hållbara etableringar, nya arbetstillfällen och en trivsam miljö att verka och bo i. Det
övergripande målet är att bidra till en levande miljö med ett attraktivt och rikt utbud av shopping,
mat, fika och upplevelser. Resultatet av arbetet ska bli att vi har en god service i en trivsam och trygg
miljö samt god tillgänglighet.

Tillsammans ska vi årligen ta fram en gemensam affärsplan med handlingsplan och finansiering som

bidrar till detta och som är hållbar över tid. Affärsplanen beskriver Ronneby Kommuns
utvecklingsmöjligheter på kort- och lång sikt. Planen ska vara ledande i det gemensamma arbetet.

Samarbetspartners

- RonnebyKommun, 21.20OO-0837

- RonnebyHandel-ochlntresseförening,835600-5440
- Ronneby Fastighetsägargrupp (ideell förening under bildande)

Ramar för samarbetet

Gemensamma åtaganden:

Bilda en gemensam ideellförening
Ärligen revidera den gemensamma affärsplanen med handlingsplan för platsutvecklingen

som ska godkännas av föreningens styrelse

Ta initiativ för att utveckla platsen

Stärka platsvarumä rket
Bidra till förutsättningar för etableringar av verksamheter
Möjliggöra för att evenemang genomförs

Löpande omvärldsbevakning kring frågor som är relevanta för platsens utveckling
Löpande dialog mellan parterna för att bibehålla och skapa samsyn

Sprida kännedom om föreningen och avsiktsförklaringen
Bidra till platsutvecklingsfonden

Ronneby Kommuns åtaganden:

1.V ,t/,t o\
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Sprida kännedom om avsiktsförklaringen och den gemensamma affärsplanen med

handlingsplan till berörda nämnder, förvaltningar och dotterbolag
Skapa ett arbetssätt för tydlig och effektiv samverkan med Ronneby Handel- och

I ntressefören i ng och Ron neby Fastighetsäga rgru pp

Föreslå personer som ska ingå i föreningens styrelse och fokusgrupper för platsutveckling

Upprätthålla en organisation vars uppgift är att arbeta enligt syfte och målen i avtalet och
utifrån gemensam handlingsplan för platsen

Tillsätta en platsutvecklare

Ronneby Handel- och lntresseförenings åtaganden

Vara en länk mellan aktörer i handel-/besöksnäring och Ronneby Kommun
Sprida kännedom om samarbetet och gemensamma projekt
Vara remissinstans för platsens utveckling
Föreslå personer som ska ingå i föreningens styrelse och fokusgrupper för platsutveckling

Vara en aktiv part kring evenemang och platsutvecklingsprojekt

Gemensamt med Ronneby kommun och Ronneby Fastighetsägargrupp starta och driva en
platsutvecklingsfond

Genom medlemsföretagens engagemang utveckla erbjudanden
Utse representant till kommunens näringslivsråd

Ronneby Fastighetsäga rgrupps åtaga nden:

Vara en länk mellan fastighetsägare och Ronneby Kommun

Sprida kännedom om samarbetet och gemensamma projekt
Vara remissinstans för platsens utveckling
Vara en aktiv part kring etableringar och platsutvecklingsprojekt
Arbeta med ett klustra verksamheter (klusterutveckling)

Gemensamt med Ronneby Kommun och Ronneby Handel- och lntresseförening starta och
d riva en platsutvecklingsfond

Föreslå personer som ska ingå i föreningens styrelse och fokusgrupper för platsutveckling

Uppmuntra hyresgäster att bidra till den gemensamma utvecklingen av platsen

Utse representant till kommunens näringslivsråd

Organisation:

För ledning av platsens utveckling skall det bildas en gemensam förening med en styrelse bestående
av representanter från parterna i avsiktsförklaringen. I föreningens stadgar ska det framgå att
ordförande i styrelsen utses av näringslivsrepresentanterna. Respektive part föreslår tre
representanter till styrelsen. Styrelsen utser en kommitt6 vars uppgift är att besluta om ekonomisk
tilldelning till de medlemsföretag i Ronneby Handel- och lntresseförening och Ronneby
Fastighetsägargrupp som söker medel för platsutveckling som leder till fler besök i Ronneby och att
fler Ronnebybor använder platsens handel och besöksföretag. Juridisk person för
platsutvecklingsfonden ä r den gemensam ma föreningen.

Styrelsen har övergripande ansvar för de fem fokusgrupperna inom platsens utveckling: Varumärke,
Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet. I övrigt ska samverkansgrupper och projektgrupper
bildas enligt platsens affärsplan med tillhörande handlingsplan.

Ronneby Kommuns Platsutvecklare rapporterar löpande tillföreningens styrelse och enligt
kommunens styrdokument som tjänsteperson anställd på näringslivskontoret.
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Föreningen gör årlig uppföljning av den gemensamma affärsplanen för platsutveckling som
platsutvecklaren rapporterar till Kommunstyrelsen.

Andra politiskt beslutade styrdokument, direktiv och planer som gäller för kommunens
platsutveckling ska beaktas.

Finansiering

Ronneby Kommun åtar sig att tillsätta en platsutvecklare som ingår i Näringslivskontorets
organisation som samordnar arbetet med platsutvecklingen. Utöver finansiering av platsutvecklare

åtar sig Ronneby Kommun from 2020 att erlägga 100.000 kronor årligen till en platsutvecklingsfond

som ska användas för att stärka platsen Ronneby kommun. Ansökningar till denna fond kan göras

från medlemsföretag i Ronneby Handel och/eller Ronneby Fastighetsägargrupp. Till denna fond
bidrar ingående föreningar med: medfinansiering via de aktörer som har nytta av platsens utveckling.
Vid varje utnyttjande av fonden bidrar sökande aktör med minst hälften av de kostnader som

uppstår. Målsättningen är att det till fonden årligen avsätts minst 500.000 kr.

Denna avsiktsförklaring innebär att parterna gemensamt ska arbeta för att sluta ett avtal som syftar
till att reglera samarbetet mellan parterna.

Avsiktsförklaringen har upprättats i tre (3) exemplar av vilka Parterna har tagit var sitt.

Ronneby 2019-09-16

För Ronneby Kommun För Ronneby Handel- och lntresseförening

Roger Fredriksson

Komm unstyrelsens ordförande

För Ronneby Fastighetsägargrupp

XXXXX XXXXXX

Styrelseordförande

Ronny Johannesson

Styrelseordförande
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Ronneby Miljö och Teknik AB
Värme inktinternt
Resultatredovisning
Kkr

Utfall
2018

80725
2

16

Brånsle
Driftskostnader
Personalkostnader

-31 183
-17 563

-8 980

Nettoomsåttning
Aktiverat arb egen räkning
Övriga intäkter

BUDGET

Avskrivningar
Finansnetto

-16 582
-9 248

-17 750
-3 620

-16 859
-2325

Prognoe
2019

79 560
500

16

-28 87s
-18 260

-8 575

Budgrt
2020

80 100
100

16

-31 875
-17 468
-8 685

Plan
2021

80 100
100

16

0
-32 513
-17 817
-8 859

0
-16 859
-2 325

Plan
2022

80 100
100

16
0

-33 163
-18174
-9 036

0
-16 859
-2 325

Rea före dlsp
Koncernbidrag
Res efter koncernbidrag

Balanserad ställning

Anläggningstillg.

-2812 2 996 3 004

-2812 2 996 3 004

Budget
2020

228,7

Progoos
2019

235,6
2018-12-31

243,5

1 843

1 843

2017-12-31
228,9

2016-12-31

229,9

659

659

I

7,1

8,0
0,0

224,4

I
209,4

I

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långa skulder

N yc he lta l/ve rk s a m h ets m ätt

Neltoomsåttning
Res före boksl disp
Balansomslutning
Tillförd energi(cwh)
Producerad värme (GWh)
Såld värme (GWh)
Nätförlust (%)

lnvesteringsbudget

8,0

Prognos
2019

79 560
2 996
261,5

Prognos
2019

9 800

1,1

12,1

0,0
241,1

15,1

269,4

2018

80 725
-2812
269,4
144,9
137,2
121,6

11,40/o

8,0
8,0
0,0

230,7
8,3

255,0

9,0
0,0
0,0

235,6
13,2

256,9

2016

79 880
8 877
256,8
't43,4
136,9
119,4

12,9o/o

4,

234,3
1

,5

0,0

1

Budget
2420

80 100
3 004
254,6

Utfall
2018

21 002

2011

80 048
8 013
255,0
143,9
139,5
120,6

12,9o/o

Fönleg
2020

10 000

Plan för
2021

10 000

Plan för
2022

10 000

LpWU
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Somordnlngslötbundel i Bl€klnge

Dnr.05-2019 l(4)

Version 2019-05-23

Förbundsordning ftir Samordningsförbundet i Blekinge län

Samordningsftirbundet har inrättats med stöd av Lag (SFS nr: 2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.

1$

Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsforbundet i Blekinge län.

2$
Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Karlskrona.

3$
Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Region Blekinge, Arbetsformedlingen, Försäkringskassan samt
kommunerna i Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg, Olofström och Ronneby.

4$
Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom Blekinges geografiska område svara ltir en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan ovan nämnda medlemmar i syfte att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas
ftir samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller forbättra
sin örmåga att utftira forvärvsarbete.

5 $ Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen Samordningsftirbundet skall ledas av en styrelse.

Förbundsstyrelsen skall bestå av ätta ledamöter och åtta ersättare. Varje ftrbundsmedlem
utser vardera en ledamot och en ersättare enligt gallande Lag (SFS nr: 2003:1210)

Ledamöter och ersättare väljs for fyra år. Mandattiden räknas från och med den 1 april året
efter det år då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

Valbar till samordningsförbundets styrelse är:
. Ledamot eller ersättare iregion- eller kommunfullmäktige
. Anställd vid Försäkringskassan
. Anställd vid Arbetsformedlingen

Alla styrelseledamöter och ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Förbundsstyrelsen utser ordftirande ftir mandatperioden

Vid lika röstetal gäller ordforandens utslagsröst.

L{, Wt U
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6$
Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsfor när minst två tredjedelar av parterna är tjänstgörande.

Förbundet har till uppgift att:

-besluta om mål och riktlinjer ftir den finansiella samordningen,

-stödj a samverkan mel lan samverkansparterna,

-finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller ftirbättrar sin
formåga att utfora förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande
parternas samlade ansvarsområde,

-besluta på vilket säff de medel som står till örfogande ftir finansiell
samordning skall användas,

-svara lor uppftiljning och utvärdering av den finansiella samordningen samt

-upprätta budget och årsredovisning lor den finansiella samordningen

Ett samordningsft)rbund ftir inte besluta i frågor om formåner eller rättigheter for enskilda
eller vidta åtgarder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser
tillhandahållande av tjänster avsedda flor enskilda.

7$

Personal
Förbundsstyrelsen skall utse ett kansli/tjänsteman, som har att leda arbetet inom lorbundet
enligt styrelsens anvisningar.

Styrelsen har därutöver rätt att anställa personaliköpa tjänster som erfordras lor att utöra
administrativa uppgifter.

8S

Initiativrätt
Medlem i ftirbundet har rätt att väcka ett ärende i ftrbundsstyrelsen enligt respektive
huvudmans beslutsordning.

e$

Samråd
Styrelsen skall se till att medlemmarna fiir ta ställning innan sådana beslut i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Styrelsen har rätt att från
fiirbundsmedlemmarna ffi de yttranden och upplysningar som behövs for att styrelsen ska
kunna fullgöra sina uppgifter.

1*, rAAÅ Cå
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10s
Kungörelser
Justering av protokoll tillkännages på kommunemas officiella anslagstavla samt på Region
Blekinges officiella anslagstavla. Region Blekinges anslagstavla är även den officiella
anslagstavlan for Samordningsfilrbundet i Blekinge län.
Försäkringskassan och Arbetsformedlingen foljer sina rutiner vid hantering av ft)rbundets
dokument.

11$
Andelar i tillgångar och skulder samt ftirdelning av kostnader
Medlemmarnas andel i ftirbundets tillgångar och skulder lordelar sig enligt foljande: Staten,
det vill säga Försäkringskassan och Arbetsftirmedlingen hälften, Region Blekinge en fiärdedel
och kommunerna en fiärdedel. Kommunernas andel ftirdelar sig enligt sedvanlig
fordelningsnyckel (40,20,20,10,10). Samma ftirdelning gäller ftr atttäckakostnaderna ftir
forbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.

12$
Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppftiljningar med helårsprognos for verksamheten
och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen till
medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
För denna forbundsordning skall samtidigt gälla2 Kapitlet Tryckfrihetsforordningen (TF) och
sekretesslagens (SFS 1980: 100) regler.

Samordningsftirbundet ffir inte ingå borgen. Förbundet är inte heller sätta sig i skuld utöver
när det gäller sedvanliga krediter for verksamheten.

13$
Budget
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan for ftirbundets verksamhet och ekonomi lor
de nästftiljande tre åren. För det ftirsta av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget som åtloljas av mål fiir verksamheten. Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30
november budgeten fiir nästkommande kalenderår (SFS nr: 2003:1210). Desslorinnan ska
Förbundsstyrelsen samråda med forbundsmedlemmarna om budgeten.

14$
Uppftiljning
Alla insatser som finansieras av ftlrbundet ska registreras och foljas upp via det gemensamma
systematiska uppftiljningssystemet, SUS.
Varje insats ska vara dokumenterad på så sätt att den är möjlig att ölja upp och värdera i
ftrhållande till uppsatta måI. Insatserna ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt
att återanvända vunna kunskaper och erfarenheter i parternas ordinarie verksamhet.

1ss
Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens forvaltning skall granskas av en
revisor ftir staten, en revisor for Region Blekinge och lor samtliga medlemskommuner utses
en gemensam revisor i den kommunen där lorbundet har sitt säte, dvs Karlskrona. För varje
revisor utses en ersäffare. Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i enlighet med
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bestämmelsemai25 $ i lagen om finansiell samordning (SFS nr:2003:7210) av
rehabiliteringsinsatser mellan ft)rsäkringskassan, arbetsformedlingen, region och kommun.

Vid revision tillämpas bestämmelsemai26 $ i lagen om finansiell samordning (SFS 2003:
1210) av rehabiliteringsinsatser mellan ftirsäkringskassa, arbetsftirmedlingen, kommun och
Region Blekinge. Revisorer väljs ftir en mandattid som är densamma som fiir
styrelseledamöter enligt $ 5 i denna ft)rbundsordning.

16$
Utträde
En örbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur florbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år. Vid utträde skall medlemmamas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet
med vad som sägs i S I l.

17S

Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet.

När forbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter
skall kvarvarande tillgångar och skulder ftirdelas enligt principerna i $ 11.

Förbundsstyrelsen svarar ftr likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning ftir sin förvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en forvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, forsäljning av egendom och skiftet av därefter
resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar for hela likvidationen

18$
Tvister
Tvist angående tolkning av avtalet eller varje annat rättsftirhållande som uppkommer i
avtalsrelationen skall, om inte forhandlingar leder till en överenskommelse, lösas av svensk
allmän domstol vid Blekinge tingsrätt med tillämpning av svensk rätt.

les
Ersättning till ledamöter och ersättare
Arvoden och ersättningar till ledamöter i samordningsforbundet utbetalas enligt gällande
arvoden ftir ledamöter inom Region Blekinges fullmäktige.

20s
Arkivtillsyn
Ansvaret for tillsynen av att samordningsörbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen
(1990:782) åvilar arkivmyndigheten i Karlskrona kommun.

21$
Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den27 november 2006 under forutsättning att samtliga medlemmar då
har godkänt denna ftirbundsordning. Förbundet anses utökat 2012-01-01 med Ronneby
kommun som medlem under ftirutsättning att samtliga medlemmar då har godkänt denna
forbundsordning.

V,
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AVSIKTSTönKLARING

1. Parter
Ronneby Kommun (212000-0837), Karlshamnsvägen 4, 372 80 Ronneby och Sydarkivera (222000-3103)
("Parterna") har inlett förhandlingar i syfte att träffa avtal gällande hyreskontrakt för ett utbyggt arkivcentrum i

Bräkne-Hoby.

2. Definition
Denna avsiktsförklaring innebär inte att ett avtal kommit till stånd mellan Parterna. Det utgör däremot en
förpliktelse att Parterna skall ha som syfte att förhandla i ändamålet att försöka få till stånd eft avtal. Parterna
binds därför först når ett slutligt avtal undertecknas. Exklusivitetsklausulen har dock bindande verkan.

3. Bakgrund
Kommunen äger marken i anslutning till Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. Angränsande mark ägs av Region
Blekinge och markköp kan visa sig krävas när projekteringen om läge kommit längre.

Parterna har fört diskussioner hur en satsning på Blekingearkivet kan gynna Ronneby Kommun och dess
kommuninvånare och besökare. Blekingearkivet år en unik och strategisk tillgång för kommunen. Viljan att
fortsätta utveckla Blekingearkivet är viktigt för Ronneby Kommun.

4. Syfte
Parternas syfte med denna Avsiktsfdrklaring ar att möjliggöra en utveckling och forbättring av
Blekingearkivet. Målet är ett utbyggt arkiv med en av södra Sveriges bästa arkivförvaring där Sydarkivera har
ett hyreskontrakt.

5. Avtal
Parterna ska under förhandlingsperioden föra förhandlingar i syfte att traffa hyresavtal

6. Exklusivitetsklausul
Parterna förbinder sig att under perioden 2019 inte förhandla parallellt med någon annan Part angående
samma avtalsobjekt. Om en Part önskar frånträda förhandlingarna under denna period ska detta omgående
meddelas den andra Parten.

7. Lagval och fuistelösning
Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk räit i svensk domstol,

8. Kostnader och ersäftning
Vardera part ska stå sina egna kostnader som uppstår i samband med denna avsiktsförklaring, framtida
förhandlingar samt vid upprättandet, slutförandet och undertecknandet av avtalet. lngen part har rätt till
ersättning för skada, förlust, kostnad eller utlägg om denna avsiktsförklaring inte skulte leda till ingående av
avtal.

9. Överlåtetelse
lngen part får varken överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt denna avsiktsförklaring utan den andra
partens skriftliga medgivande.
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10. Förpehåll för giltighet
Kommunens ingående av det avtal som anges i punkt 5 (Avta| är villkorade av ett lagakraftvunnet
godkännandebeslut från kommunfullmäktige.

Avsiktsförklaringen har uppråttats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt

Datum och ort Datum och ort

ÅLvr.t[u A'olq -o{-21

Underskrift Ronneby Kommun

Avsiktsförklaringen bevittnad av:

Avsiktsförklari ngen bevittnas av:
Datum och ort

underskrift

N amnförlydl iga ndo

U n de rskri ft

N a mnförtyd lig an d e

Underskrift Kommunalförbundet Sydarkivera

Mats Porskbv
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KOMMUN

Avgifts- och tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem

Vem har rätt till fiirskola, pedagogisk omsorg och fritidshem?
Rätten till fiirskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i skollagstiftningen och omfattar bam i
åldrarna I år till vårterminen det år då en elev fyller 13 år. år. Folkbokföring i kommunen ger rätt till
bamomsorg nåir:

a) vårdnadshavaren arbetar eller studerar
b) bamet har ett eget behov av barnomsorg
c) barnet har behov av särskilt stöd
d) föräldern är arbetslös (plats i förskola 15 tim/vecka)
e) ftiräldern är foräldraledig med yngre bam (plats i ftirskola 15 tim/vecka).
0 barnet fyller 3 år erbjuds en plats fr om höstterminen, i allmän ftjrskola 525 tim/är

Avgiftsregler
g) Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifts- och tillämpningsregler.
h) Månadsavgift fastställs enligt avgiftstabell.
i) För bruttoinkomst understigande l0 000 krimånad utgår ingen avgift.
j) Man abonnerar på sin plats och betalar fortlöpande 12 månader per år som abonnemang.
k) Hushållets bruttoinkomst, barnets placering i syskonskaran och i verksamhetsform utgör

utgångspunkt ftir beräkningen. Som bam I räknas det yngsta bamet i verksamheten.

D Bamomsorgstaxan utgår från hushållet. Med hushåll avses båda vårdnadshavarna eller
ensamstående vårdnadshavare och eventuell make/maka/partner/sambo som är folkbokftird på
samma adress. När vårdnadshavarna inte bor tillsammans och har gemensam vårdnad är båda
solidariskt betalningsansvariga för avgiften.

m) Vid delad vårdnad, bamet/barnen bor våixelvis i båda hushållen, beräknas avgiften utifrån
respektive hushåll enligt punkt k.

n) Om särskilda skäl ftireligger kan fiirvaltningschefen besluta om individuell prövning av avgiften.
o) Innehavare av barnomsorgsplats åir skyldig att lämna korrekta inkomstuppgifter och att

uppgift erna uppdateras om inkomsten förändras.
p) Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift.
q) Kommunen kan efterdebitera tre år tillbaka i tid.
r) Kommunen kan reglera for högt uttagen taxa med återbetalning högst tio år tillbaka i tiden.

Avgiftsgrundande inkomst
Den samlade bruttoinkomsten för varje hushåll ligger till grund ftir avgiftssättningen.
Med bruttoinkomst avses lön ftlre skatt och andra skatteplihiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt

överskott i inkomstslaget nåiringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret

Ersättningar och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst:
Lön och andra ersättningar i anslutning till
anstiillning Vårdbidrag ftir barn till den del det utgör
Inkomst från näringsverksamhet arvode (ersättning ftir merutgifter ska inte tas
Familjehemsföräldrars arvodesersättning med)
Pension (ej barnpension) Sjukbidrag
Livränta{vissa undantag finns) Sjukpenning
Föräldrapenning Arbetslöshetsersättning
Dagpenning vid repetitionsutbildning för Utbildningsbidrag avseende
vämpliktiga m.m. arbetsmarknadsutbildning

1
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Tillämpningsregler
l. Fast avgift uttas 12 månader per år vid fortlöpande placering.
2. Behovet av plats under en normalvecka, dvs. helgfri mån-fre är schemagrundande. Vid

fastställande av bamets placeringstid fiir inte semester, ferier och lov räknas in i
vårdnadshavarens arbetsschema.

3. När en placering påbörjas eller avslutas under en månad utgår avgift med 1/30 av
månadsavgiften per kalenderdag.

4. Förändringar av omsorgsbehovet, ändrad inkomst eller ändrade familjeftirhållanden skall
snarast göras i "e-service fdrskola & fritidshem" eller meddelas handläggare.

5. Uppsägningstiden för barnomsorgsplats åir en månad. Anmälan skall göras skiftligt i "e-
service ftirskola & fritidshem" eller till berörd handläggare.

6. Om en förskoleplats utan s2irskilda skäl inte har nyttjats under två månaders sammanhängande
tid (re månader under sommaren), kan platsen sägas upp av kommunen med omedelbar
verkan. Vårdnadshavaren kontaktas alltid innan uppsägning.

7. Fritidshemstaxa tillämpas fr.o.m. den l5:e augusti, det år bamet börjar i ftirskoleklass. Detta
gäller endast om barnet fyller 6 år under kalenderåret.

8. För 3-5 åringar i frrskola utgår avgiftsreducering med 30 % av ftirskoletaxan fr.o.m. den l5:e
augusti det år bamet ffller 3 år. (Allmän ftirskola)

9. Förskolebarn, som enligt beslut, har rätt till avgiftsfri tid l5 Vv (barn i behov av sarskilt stOd

enl. Skollagen 8 kap $ 7) avgiftsberåiknas enl. taxa ör skolbarn.
10. Bam med rätt till ftrskoleplacering l5 tim/v anvisas tid ftir denna verksamhet.
1 l. Verksamheten har rätt aff stiinga 4 dagar per år ftir fortbildning. Vårdnadshavarna meddelas

senast 2 månader i ftirväg och erbjuds vid behov annan placering.
12. Om särskilda skäl ftireligger kan Utbildningsnämnden besluta om undantag eller annan

tillämpning från dessa bestämmelser.
13. Taxan tillämpas fortlöpande. Det innebär att vid uppsägning av plats debiteras ftir tid i

mellanperioden, om denna understiger 90 dagar från sista placeringsdatum till nytt
placeringsdatum fiir bamet.

Avgiftstabell: (uppdaterad 201 9-01-01)

Förskola eller pedagogisk omsorg oavsett antal timmar

Avgiftstak Högsta avgift/mån
2019, kr

Bam I 3% 1425

Bam2 2Yo 950

Bam 3 lVo 475

Bam 4 Ingen avgift Ingen avgift
Fritidshem eller pedagoqisk omsorg G12 är oavsett antal timmar

Avgiftstak Högsta avgift/mån
2019. kr

Bam I 2% 9s0

Bam2 l% 475

Bam 3 I o/o 475

Bam 4 Ingen avgift Ingen avgift

Inkomsttaket är enligt Skolverket fr o m 2019-01-01: 47 490kr
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