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 133 Dnr 2018-000039 101 

Val av justerare och godkännande av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i 

socialnämnden, Sylvia Edwinsson (MP) lyfts in efter ärende fem på 

dagordningen. 

Malin Månsson (S) och Roger Gardell (L) föreslås att jämte ordförande 

justera kvällens protokoll. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen samt utser Malin Månsson (S) 

och Roger Gardell (L) till att jämte ordförande justera kvällens protokoll. 

________________ 
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§ 134 Dnr 2018-000368 109 

Anmälan av medborgarförslag - Plats att sätta upp 
affischer i stadskärnan 

Följande medborgarförslag lämnas om plats för att sätta upp affischer i 

stadskärnan: 

Sammanfattning  

Vi anser att det är alldeles för få stället runt om i stadskärnan där man kan 

sätta upp affischer m.m. 

Vi har vid ett antal tillfällen gått igenom stan och kan inte hitta några 

ställningar där inbjudningar, konsertnyheter, kulturnyheter eller 

föreningsnyheter kan sättas upp. 

Varför saknas detta så mycket i stadskärnan? Det borde ju finnas åtminstone 

3 sådana ställningar där det är fritt att sätta upp affischer. 

Vi hoppas detta förbättras samt vem som har ansvar över de olika områdena 

för som i nuläget vet verken Ronneby kommun, trafikverket eller 

Blekingetrafiken vilka områden som de äger verkar det som. 

Om ni har frågor på det senaste yttrandet så är det bara till att fråga så har vi 

ett antal exempel. 

Det är bedrövligt att inte kommunen kan eller vill verka för föreningslivet.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 135 Dnr 2018-000369 109 

Anmälan av medborgarförslag - Förbud att röka på 
kommunala badplatser och lägga in förbudet i den 
lokala ordningsstadgan för Ronneby kommun 

Följande medborgarförslag lämnas om att införa rökförbud på kommunala 

badplatser: 

Sammanfattning  

Har besökt badplatsen i Ekenäs, Ronneby, under senare delen av maj månad 

och till min förfäran funnit massor med cigarettfimpar slängda, såväl på 

marken som i det öppna utrymmet i byggnaden som rymmer 

omklädningsrummen. Har sett nerborrade cigarettfimpar i sanden intill 

grillplatserna! 

I Olofström har beslut tagits om att införa förbud mot rökning på kommunala 

badplatser. Föreslår att kommunfullmäktige beslutar om förbud att röka på 

kommunala badplatser i Ronneby kommun och inför denna bestämmelse i 

den lokala ordningsstadgan för Ronneby kommun.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 136 Dnr 2018-000013 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare 

medborgarförslag lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 137 Dnr 2018-000361 101 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden, Julia Gustafsson (L) 

 

Sammanfattning  

Julia Gustafsson (L) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att utse Lars-Olof Wretling till ny ersättare i 

utbildningsnämnden.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Julia Gustafsson (L) från uppdraget som 

ersättare i utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Lars-Olof Wretling till ny ersättare i 

utbildningsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Julia Gustafsson 

Lars-Olof Wretling 

Utbildningsnämnden 

Personalenheten 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 138 Dnr 2018-000392 101 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden, Sylvia Edwinsson (MP) 

 

Sammanfattning  

Sylvia Edwinsson (MP) anhåller om entledigande från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar på att utse Mia Persson till ny ersättare i 

Socialnämnden.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Sylvia Edwinsson (MP) från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige utser Mia Persson till ny ersättare i socialnämnden.  

________________ 

Exp: 

Sylvia Edwinsson 

Mia Persson 

Socialnämnden 

Personalenheten 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 139 Dnr 2018-000404 194 

Fråga från Nicolas Westrup (SD) ställd till 
kommunalrådet Roger Fredriksson (M) om hur många 
enheter/platser Ronneby kommun har avtal med 
Migrationsverket om 

Nicolas Westrup (SD) ställer följande fråga till Roger Fredriksson (M): 

Sammanfattning  

Måndagen den 18 juni kunde vi på Olofströmssidorna i tidningen Sydöstran 

läsa följande rubrik och text:   

 ”Alla asylboenden i kommunen ska stängas”   

Magnus Petersson, enhetschef på Migrationsverket i Karlskrona säger att alla 

boenden i Olofström ska avvecklas under året och att man redan sagt upp 

hälften av alla lägenheterna. Enligt Magnus Petersson finns det två skäl till 

att Migrationsverket nu väljer att stänga boendena i Olofström. Dels så har 

flyktingströmmen minskat och man vill inte ha en massa tomma lägenheter 

och den andra faktorn är att man vill koncentrera verksamheten.  

Karlskrona och Ronneby blir samlingsplatser för alla asylsökanden i 

fortsättningen säger Magnus Petersson.  

Sverigedemokraterna anser att Ronneby kommun redan tagit emot alldeles 

för många flyktingar och att kommunen omgående tar kontakt med 

Migrationsverket och säger upp samtliga avtal med Migrationsverket.  

Hur många enheter/platser har Ronneby kommun avtal med 

Migrationsverket -och hur tänker kommunalrådet agera i frågan?     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får framställas samt att svar lämnas 

på sammanträdet i augusti 2018. 

________________ 

Exp: 

Nicolas Westrup 

Roger Fredriksson 
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§ 140 Dnr 2018-000287 040 

Tertialrapport 2018-04-30 

 

Sammanfattning  

Härmed avges tertialrapport per 2018-04-30. Rapporten indikerar ett positivt 

årsresultat om strax under 10,8 mkr, vilket är 7,7 mkr bättre än budget.  

 

Centrala konton och förutsättningar 

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 17,5 mkr. 

Detta förutsätter att den budgeterade extra reserven om 20,0 mkr inte 

behöver användas. 

 

Nämnderna 

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskridande med 9,8 mkr mot 

budget. Det är utbildningsnämnden och socialnämnden som står för de 

största negativa budgetavvikelserna i kronor räknat. 

 

För mer information om nämnderna se tertialrapporten och nämndernas 

rapporter.   

Bedömning 

Vid tertialuppföljning 2018-04-30 finns osäkerhet i prognoserna då en stor 

del av året återstår.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Redovisningen av särskilda uppdrag noteras till protokollet.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(79) 
2018-06-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden är kallade till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i augusti 2018 för att 

redovisa åtgärder mot uppvisade skillnader  i förhållande till budget. 

 

Redovisningen av särskilda uppdrag noteras till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Sune Håkansson 

(RP), Tommy Andersson (S) och Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att Ronneby Miljö & Teknik vid 

sammanträdet med kommunfullmäktige i augusti 2018 ska redovisa den 

revisionsrapport som omnämns i bolagets tertialrapport.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Sune Håkanssons (RP) yrkande och 

bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 1  

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

(RP) yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar tertialrapporten jämte nämndernas rapporter 

samt redovisningen av de särskilda uppdragen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Samtliga kommunala nämnder och bolag 

Ekonomienheten  
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§ 141 Dnr 2018-000288 040 

Information om kommunens krediter 2018-04-30 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2018-04-30 till 246 (266) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2017-12-31. 59 (64) % av kommunens 

lånestock om 548 (620) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 20 (27) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Riksbankens styrränta låg per 2018-04-30 oförändrat på -0,50 % (-0,50 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens beslut jämte 

sammanställning över ränteregleringstidpunkter till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 142 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan 2035 

 

Sammanfattning  

Planförslaget, upprättat april 2017 och reviderat december 2017, har varit 

utställt under tiden 2017-12-27 till 2018-02-28. De äldre planhandlingarna 

finns på www.ronneby.se/oversiktsplan. 

Under utställningstiden inkom sammanlagt 28 yttranden, varav 6 stycken 

inte framfört några synpunkter på utställningsförslaget. Synpunkterna gällde 

i huvudsak kommentarer på enskilda områden samt förtydligande 

förklaringar till innehållet i dokumentet. Synpunkterna presenterades och 

diskuterades på styrgruppsmötet 2018-03-12. Därefter har samtliga 

synpunkter sammanfattats och bemötts i ett särskilt utlåtande. I utlåtandet 

beskrivs även vilka förändringar de eventuellt medfört.  Länsstyrelsens 

granskningsyttrande återges i sin helhet.       

Bedömning 

De inkomna synpunkterna har föranlett minder justeringar i dokumentet. I 

dokumentet är revideringar och ändringar markerade i rött eller överstrukna. 

Dessa markeringar tas bort inför antagandet av planen i KS/KF.   

 

Synpunkterna gällde i huvudsak följande: 

 På området Ro-01 inkom flertalet synpunkter gällande att området är 

ett rekreationsområde med värdefull natur. Enskilda markägare och 

boende i områdena Ro-05, Ro-15, Li-02, Er-02 motsätter sig 

föreslagen exploatering med hänsyn till jord- och skogsbruk.  

 Synpunkter har inkommit gällande område Br-04 och 05 som 

motsätter sig att området utvecklas till verksamhetsområde.  

 Flera samhällsföreningar har inkommit med kompletterande 

information och förslag på vidareutveckling av respektive samhälle.  

 Strandskydd ges en egen rubrik under Allmänna intressen.  

 Förtydligande görs kring vissa kommunikationsstråk, framförallt 

gällande gång- och cykelvägar, sjöfart och TEN-T. 

 Försvarsmaktens Riksintresse har uppdaterats.  

 Geotekniska förhållande beskrivs ytterligare inom fler områden.  
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 Förtydligande görs gällande risk och säkerhet. Dessutom utvecklas 

texten kring leder för farligt gods.  

Inga principiella ändringar har gjorts vad gäller inriktning och mål för 

översiktsplanen. Därför anses inte att översiktsplanen förändrats så mycket 

efter utställningen som föranleder behov av ny utställning. Förslaget till 

översiktsplanen är därmed slutligt justerats och klart för antagande.      

Förslag till beslut 

Att översiktsplanens styrgrupp godkänner att förslaget till Översiktsplan för 

Ronneby kommun – Ronneby 2035 justeras enligt beskrivet i det särskilda 

utlåtandet och därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.      

Styrgruppen för översiktsplanens beslut 2018-04-16 

Styrgruppen för översiktsplanen godkänner att förslaget till Översiktsplan för 

Ronneby kommun – Ronneby 2035 justeras enligt beskrivet i det särskilda 

utlåtandet och därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta översiktsplanen. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

Översiktsplan för Ronneby kommun – Ronneby 2035. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Peter 

Bowin (V), Willy Persson (KD) och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att följande ändringar görs: 

1. Sista meningen, fjärde stycket på sida 31 får följande lydelse: 

”Äldre dammar kan samtidigt ha höga värden knutna till sig och det är 

viktigt att en avvägning görs mellan natur-, kultur-, och rekreationsvärden. 

Kommunen verkar för att vattenlevande djur ska kunna röra sig i 

vattendrag.” 

2. Ovan ändring noteras även i det särskilda utlåtandet. 

 

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ges i uppdrag att 

ändra följande: 

1. Formulera om texten på sidan 29 under rubriken ”sjöfart” med anledning 

av det beslut kommunfullmäktige avser fatta under ärende 17 på dagens 

föredragningslista om att avveckla Ronneby Hamn så som en ISPS-hamn. 
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Peter Bowin (V) yrkar på följande ändring: 

1. Formuleringen ”till Spjälkö” på sida 60 under rubriken 

”kommunikationer” stryks ej. 

 

Willy Persson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt de 

förändringar som föreslagits ovan.      

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på de delar där det 

inte föreligger några ändringsyrkanden, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) yrkande om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

formulera om texten på sidan 29 under rubriken ”sjöfart” med anledning av 

det beslut kommunfullmäktige avser fatta under ärende 17 på dagens 

föredragningslista om att avveckla Ronneby Hamn så som en ISPS-hamn, 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Roger 

Fredrikssons (M) yrkande om att sista meningen, fjärde stycket, på sida 31 

får följande lydelse ”Äldre dammar kan samtidigt ha höga värden knutna till 

sig och det är viktigt att en avvägning görs mellan natur-, kultur-, och 

rekreationsvärden. Kommunen verkar för att vattenlevande djur ska kunna 

röra sig i vattendrag.”, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 

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

yrkande om att formuleringen ”till Spjälkö” på sida 60 under rubriken 

”kommunikationer” ej stryks, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Översiktsplan för Ronneby kommun – Ronneby 

2035, till detta protokoll bifogad bilaga 1, med följande förändringar: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att formulera om texten på sidan 29 under 

rubriken ”sjöfart” med anledning av det beslut kommunfullmäktige avser 

fatta under ärende 17 på dagens föredragningslista om att avveckla Ronneby 

Hamn så som en ISPS-hamn. 

2. Sista meningen, fjärde stycket på sida 31 får följande lydelse ”Äldre 

dammar kan samtidigt ha höga värden knutna till sig och det är viktigt att en 
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avvägning görs mellan natur-, kultur-, och rekreationsvärden. Kommunen 

verkar för att vattenlevande djur ska kunna röra sig i vattendrag.” 

3. Formuleringen ”till Spjälkö” på sida 60 under rubriken 

”kommunikationer” stryks ej. 

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, planarkitekt 
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§ 143 Dnr 2018-000327 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Järnavik gällande vatten och spillvatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om en utökning av 

verksamhetsområdet för Järnavik gällande vatten och spillvatten. 

I området Järnavik byggs det under 2018 ledningsnät för vatten och 

spillvatten enligt Ronnebys VA-plan. Påkoppling av fastigheter till det nya 

ledningsnätet kan ske under andra hälften av 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 

förslaget från Ronneby Miljö & Teknik AB med tillägget att fastighet 

Björstorp 1:46 tillförs verksamhetsområdet. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

beslut.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Ronneby Miljö & Teknik AB anhållan om 

en utökning av verksamhetsområdet för Järnavik gällande vatten och 

spillvatten, till detta protokoll bifogad bilaga 2, med tillägget att fastighet 

Björstorp 1:46 tillförs verksamhetsområdet. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik  
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§ 144 Dnr 2018-000312 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Risatorp 1:39 m.fl. 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde för fastigheter i Risatorp enligt bifogad 

fastighetsföreteckning.  

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är den nya bebyggelsen som är på gång på fastigheten 

Risatorp 1:39. Risatorp 1:39 ska införlivas i verksamhetsområde för vatten, 

spill och dagvatten. Övriga fastigheter enligt bifogad fastighetsförteckning 

ska in i verksamhetsområdet för vatten och spill. Samtliga fastigheter ligger 

inom samlad bebyggelse.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för dagvatten och 

VA enligt bifogad lista.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka 

verksamhetsområdet för dagvatten och VA enligt bifogad lista. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för dagvatten och VA 

enligt bifogad fastighetsförteckning, till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Exploateringschefen 
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§ 145 Dnr 2018-000311 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde norra 
viggen 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik Ab har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde (vatten och spill) för del av Sörby 5:17 där ny detaljplan 

pågår samt Sörby 5:12 på västra viggen som idag inte ingår i 

verksamhetsområde.  

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är pågående detaljplan för området som ska tillåta 

handelsverksamhet. Området ligger inom samlad bebyggelse. Kommunen 

ansvarar för dagvatten i området varpå det är aktuellt med endast vatten och 

spill i utökningen. Sörby 5:12 ligger inom befintlig detaljplan och inom 

samlad bebyggelse men utanför verksamhetsområde. Fastigheten bör 

införlivas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA gällande 

Sörby 5:12 och del av Sörby 5:17.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka verksamhetsområdet för VA gällande 

Sörby 5:12 och del av Sörby 5:17. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att utöka verksamhetsområdet för VA 

gällande Sörby 5:12 och del av Ronneby 22:1.     

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för VA gällande Sörby 

5:12 och del av Ronneby 22:1, till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Exploateringschefen  
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§ 146 Dnr 2018-000302 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spill Aspanområdet 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde för nybildade fastigheter på Aspan enligt bifogad lista 

gällande vatten och spill.  

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är ny bebyggelse inom gällande detaljplan. Området 

ligger inom sammanhållen bebyggelse.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA på Aspan 

enligt bifogad lista.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka 

verksamhetsområdet för VA på Aspan enligt bifogad lista. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområdet för VA på Aspan enligt 

bifogad lista, till detta protokoll bifogad bilaga 5. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Exploateringschefen  
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§ 147 Dnr 2018-000212 253 

Ansökan om markköp - Simmaren och Orienteraren 

 

Sammanfattning  

Bostadsrättsföreningen Knut Hahn önskar köpa mark från Ronneby 24:16 

samt Orienteraren 2 för att kunna förbättra sin utemiljö och förändra trafiken 

inom området.  

Bedömning 

Bostadsrättsföreningen Knut Hahn har varit i kontakt med kommunen och 

framfört sin önskan att få köpa mark från Ronneby 24:16 samt Orienteraren 

2 för att kunna förbättra sin utemiljö och förändra trafiken inom området. På 

området finns idag ett miljöhus som står på arrenderad mark. Föreningen 

planerar anlägga boulebana och ny utemiljö samt nya parkeringsplatser. 

 

Aktuellt område är i detaljplan kvartersmark och något hinder mot en 

fastighetsreglering föreligger inte. Området har varit föremål för diskussion 

ihop med gata/park samt plan och ingen har haft något att invända mot en 

eventuell försäljning.  

 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat. Pris enligt antagna riktlinjer. 

Köparen får stå för förrättningskostnaden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

upprättat köpekontrakt. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 6. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen 
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§ 148 Dnr 2018-000336 260 

Sörby 5:17 - Äska pengar till omläggning av 
kulvertledning  

 

Sammanfattning  

Kulvertledning på fastigheten Sörby 5:17 som går från järnvägen ner mot 

Sörbybäcken håller på att rasa ihop och behöver bytas ut.      

Bedömning 

Kulvertledning som går från järnvägen ner mot Sörbybäcken på fastigheten 

Sörby 5:17 håller på att rasa ihop och behöver bytas ut. De gamla 

cementrören smulas sönder. En sträcka på upp mot 2 kilometer (fågelvägen) 

kan komma att behöva bytas. Mest akut är det på ca 400 meter strax söder 

om Hobyvägen. 

 

Då rören är söndriga rinner avvattningsvatten ut på åkrarna och förstör 

skördarna. Kulverten är sammankopplad med system kring Sörbybäcken, 

dagvattendammen på viggen östra och befintliga diken i närheten. Då 

kulverten renoveras kommer det att öka vattenflödet ner till Sörbybäcken 

och konsekvensen kan bli stora nere i rondellen vid Jem och Fix där 

Sörbybäckens kulvertledning börjar. För stort vattenflöde kan orsaka 

översvämning och måste hanteras ihop med det utflöde av dagvatten som ska 

komma från dagvatten på Viggenområdet. Samordning mellan renovering av 

kulvertledning, nyanläggning av dagvattendammar på östra viggen samt 

Sörbybäcken är nödvändig.  

 

Kostnaden ligger på ca 1700 kronor/meter.  

 

Arbetet måste utföras i slutet av augusti (efter skörden).        

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avsätta 3 500 000 kronor i investering för utbyte av 

kulverten.       
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Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avsätta 3 500 000 

kronor i investering för utbyte av kulverten. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avsätter 3 500 000 kronor i investering för utbyte av 

kulverten. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  

Tekniska förvaltningen, Eva Lydin 

Exploateringschef 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(79) 
2018-06-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 149 Dnr 2018-000300 012 

Västra Piren- ISPS 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har de senaste åren redovisat kraftiga underskott 

gällande Ronneby hamns ekonomi. Som trenden ser ut kommer underskottet 

att öka betydligt eftersom all verksamhet på Östra Piren som genererat 

intäkter upphör som följd av ändrad inriktning av områdets användning och 

utveckling. Till detta ska även minskande anlöp av gods på Västra piren 

läggas. Under 2017 var det noll anlöp och hittills i år noll anlöp. 

Västra piren har också ett gynnsamt läge för utveckling av verksamheter som 

harmoniserar med Östra Pirens utveckling.  

Bedömning 

Ronneby kommun har höga kostnader och kommer att få allt högre 

kostnader för att behålla statusen och klassningen som en ISPS-Hamn. 

Tekniska förvaltningen har därför tagit fram en kostnadskalkyl för drift av 

Ronneby hamn 2018-2017 med hjälp av WSP för att opartiskt belysa 

hamnens kostnader för fortsatt drift eller eventuell nedläggning.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att föreslå KS att föreslå KF ett 

inriktningsbeslut för framtida drift och klassning av Ronneby hamn.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att inriktningen, med 

beaktande av utredningen ”kostnadskalkyl för drift av Ronneby hamn 2018-

2027” (2018) , ska vara att avveckla Ronneby Hamn så som en ISPS-hamn 

samt att säga upp det avtal som idag finns med Karlshamns hamn. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att inriktningen, med beaktande av 

utredningen ”kostnadskalkyl för drift av Ronneby hamn 2018-2027” (2018) , 

ska vara att avveckla Ronneby Hamn så som en ISPS-hamn samt att säga 

upp det avtal som idag finns med Karlshamns hamn. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Patrik Hellsberg  
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§ 150 Dnr 2018-000195 253 

Risatorp 1:39 markköp 

 

Sammanfattning  

Möllan Fastigheter önskar köpa Risatorp 1:39 för att bebygga fastigheten 

med 24 marklägenheter i hyresrättsform.  

Bedömning 

Tidig höst 2017 påbörjades arbetet med att ta fram detaljplan för fastigheten 

Ristorp 1:10 m.fl. Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden den 25 

april och medger bostadsbebyggelse enligt det som Möllan Fastigheter 

planerar på området (24 marklägenheter i hyresrättsform). Köpekontraktet är 

villkorat med att detaljplanen ska vinna laga kraft. 

 

Från Risatorp 1:10 avstyckades en exploateringsfastighet som i kommande 

detaljplan består av kvartersmark (Risatorp 1:39). Det har genomförts 

markundersökningar som visade på saneringsbehov av den gamla 

stadsdeponin som finns på platsen innan ett bostadsbyggande kan bli 

aktuellt. Marksanering enligt Sweco´s åtgärdsförslag C (miljöundersökning, 

riskbedömning samt åtgärdsförslag upprättad av Sweco januari 2018) har 

påbörjats i slutet av april och beräknas ta två månader. Köpekontraktet är 

villkorat med att marksaneringen genomförs och slutbesiktning sker.  

 

Förslag till köpekontrakt med en köpesumma om 1 001 400 kronor finns 

upprättat. Ristaorp 1:39 är totalt 10114 kvm.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

upprättat köpekontrakt.  

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      
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Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 7.  

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen  
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§ 151 Dnr 2018-000293 289 

Skogsgårdsskolan- Rivning alternativt ombyggnad  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige tog 2017-09-28 (§ 310, Dnr 2017. 000502 001) beslut 

gällande projektet ”Framtidens skolor”. Ett av delbesluten gällde 

ombyggnad, alternativt rivning och nybyggnation, av Skogsgårdskolan, och 

då till en modern miljöanpassad förskola 10 -12 avdelningar. 

Utbildningsnämnden behandlade frågan gällande 10 alternativt 12 

avdelningar vid nämndsmötet 2018-02-22 (§ 24, Dnr 2018-000073 678) 

Utbildningsnämnden förordar en förskola med 12 avdelningar inklusive 

anpassade lokaler för Nattis. Enligt Tekniska förvaltningen är en byggnation 

i denna storlek inte möjlig att genomföra genom enbart genom renovering.  

Bedömning 

Med hänvisning till rapport C 217 290, Skogsgårdsskolan, inventering 

avseende fukt och inomhusmiljö, kostnadsberäkning, rivning alternativt 

ombyggnad, samt till Utbildningsnämndens beslut 2018-02-22, föreslås 

härmed att Skogsgårdsskolans rivs och att en ny modern miljöanpassad 

förskola med 12 avdelningar inklusive nattis byggs.  

Utbildningsnämnden beslöt också att det skall undersökas om fastigheten 

Björken, som idag är en del av förskolan, kan vara kvar eller inte. Marken 

där fastigheten Björken finns, bör användas till ute- och lekmiljö till 

förskolebarnen, då den nya förskolan är klar. 

Yttrandet är framtaget i samråd med Tekniska förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan yttrande samt     

       föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Skogsgårdsskolan 

och Björken rivs och att en ny modern miljöanpassad förskola, med 

utgångspunkt i Ronneby kommuns generella kvalitetsprogram för planering 

och byggande, med 12 avdelningar inklusive nattis byggs. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Hillevi Andersson (C), Peter Bowin (V) och Willy Persson 

(KD)  

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Skogsgårdsskolan och Björken rivs och att 

en ny modern miljöanpassad förskola, med utgångspunkt i Ronneby 

kommuns generella kvalitetsprogram för planering och byggande, med 12 

avdelningar inklusive nattis byggs. 

________________ 

Exp: 

Kommunstrateg, Tommy Ahlquist           

Monica Sjövind, projektledare  
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§ 152 Dnr 2018-000289 630 

Behov av nya förskoleplatser i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-04-19 § 55 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till insatser då det 

gäller behovet av nya förskoleplatser i Ronneby kommun. I sin 

förslagsskrivelse anför Hjort följande; 

 

”Förskolecheferna i Ronneby och Kallinge har tillsammans presenterat 

underlag som visar på stor platsbrist uppkommen sedan hösten 2017. 

Aktuella siffror från förskolecheferna visar att 49 barn inom Ronneby och 

Kallinge förskoleområden inte kommer att kunna placeras inom 4 månader. 

Situationen inför hösten är särskilt problematisk i Kallinge tätort. 

Utbildningsnämnden fick information om läget i förskolan vid sammanträdet 

i mars 2018.  

 

Vi lägger förslag på insatser som ger förskoleplats inom önskad tid, dvs. 

2 månader och med utbildningsnämndens mål om max 12 barn i 

småbarnsgrupp och max 15 barn i syskongrupp.  

 

Insatserna är kortfattat förslag till:  

A. Personalförstärkningar - insatser för personalförsörjning 

B. Byggnationer - paviljonger - förskoleprojekteringar 

C. Längre sikt projekteringar - strukturinsatser 

 

De kortsiktiga, provisoriska lösningar som förskolan tvingats till för att klara 

efterfrågan under de senaste årens utökning av antalet barnfamiljer i 

kommunen, behöver arbetas bort med mer kostnadseffektiva lösningar - som 

även ger bättre lärmiljöer för barnen och bättre arbetsmiljö för personal och 

chefer.  

Rekryteringen kommer att underlättas och vikariebehoven kommer inte att 

vara akuta - med nya, större förskolor byggda för ändamålet ges en större 

flexibilitet att klara tillfälliga vikariebehov.  
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Skolinspektionen har i sin granskning pekat på förskolechefernas bristande 

möjlighet att sätta samman barngrupper på ett bra sätt.  

De långsiktiga lösningarna behöver prioriteras, samtidigt som nedläggning 

sker av verksamhet i de lokaler som använts som provisorier under flera år. I 

den ”Strategiska planen för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun” 

beräknades behoven av utbyggnad till 42 förskoleavdelningar fram till 

2021. I dagsläget ser vi inget som pekar på att behoven är lägre än vad som 

prognosticerades 2017. Snarare tvärtom.  

 

Under 2017 har förskolan i kommunen fått ett tillskott med 7 avd.  

Backaryd förskola har utökats med 1 avd. och Hallabro förskola har utökats 

med 1 avd.  Hulta förskola i Ronneby har tillkommit med 6 avd. men med 

Igelkottens avd. överflyttad är nettot 5. Ingen minskning/nedläggning har 

kunnat genomföras av de provisoriska förskolorna, vilket betyder ett faktiskt 

tillskott motsvarande 7 avd.  

 

Behoven ökar - inflyttning- ökade födelsetal- yngre barn.  

De behov som nu påvisas genom att fler väljer att lämna barn till förskolan 

redan vid 1 års ålder, sker samtidigt som vi ser ett ökat födelsetal ger behov 

av ökat antal platser.   

 

I den ”Strategiska planen för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun” 

var beräkningen att 85 % av samtliga 1-3 åringar behöver förskoleplats. Den 

siffran behöver justeras till 100 % om målet - plats i förskola på önskad tid 

ska hållas.   

 

Samtidigt behöver så små barn, vara färre än 12 (jfr småbarnsgrupp 1-3 år) 

vilket ger behov av fler småbarnsavdelningar. Yngre barn kräver mindre 

barngrupp med samma personaltäthet och lokalyta. Om delningstalet sätts 

vid 11 barn ger beräkningen matematiskt ett behov av ytterligare 

avdelningar. Se tabell.  

 

Tabellen är justerad med prognos för perioden 2018- 2023. Prognosen är 

densamma som används i planering för skolbehov i kommunen. I siffrorna är 

inte nedläggning av befintliga avd. inräknad.  
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Tabell 1 prognos 2018-04-04 

                    

Prognos 

barnantal 

Fördelning 

antagande 

Behov av avdelningar mot mål   

  

ÅR 

1-5 

år 

Fristående 

förskola 

antal plac 

Kommunal 

förskola 

antal plac 

Behov 

småbarn 

40% 

Behov 

syskon 

60% 

Avd 

SmåbarnMax 

11  

Avd 

Syskon 

Max 

15 

Avd. 

Totalt 

behov 

Behov av 

utbyggnad 

(ber 87)*  

2018 

1 

722 250 1472 589 883 
54 59 112 

25 

2019 

1 

757 250 1507 603 904 
55 60 115 

28 

2020 

1 

768 250 1518 607 911 
55 61 116 

29 

2021 

1 

806 250 1556 622 934 
57 62 119 

32 

2022 

1 

838 250 1588 635 953 
58 64 121 

34 

2023 1846 250 1596 638 958 58 64 122 35 

    

*(dagsläget 87 förskoleavd. 2018-04-03) 

   

Vi ser behov av dels kortsiktiga lösningar i nuläget och långsiktiga, 

hållbara i linje med de som presenterats förra året 2017-02-06, i 

utredningen Strategisk plan för utbyggnad av förskolan i Ronneby 

kommun. De långsiktiga kräver ändå beslut om projektering i närtid.  

 

 

A. Förstärkning av förskolans personalresurs 2018 

Generellt bedömer vi att budgeten för förskolan behöver utökas för att 

förstärka med personal pga den ökade vårdtyngden genom barngruppernas 

nuvarande sammansättning. Möjligheterna att under en kortare tid klara flera 

barn i samma lokaler ökar genom fler anställda. Vi vill prioritera 

småbarnsavdelningarna. Parallellt med detta vill vi förbättra möjligheterna 

att anställa och rekrytera personal till förskolan.   
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B. ”Snabba lokallösningar” - paviljonger i anslutning till befintliga 

förskolor, där så är möjligt. Ronnebyhus har möjliga lokallösningar i 

Kallinge. Även byggnation och projektering kan inledas 2018 av 

lämpliga projekt. Se förslag på strategiska inriktningar.  

C. De långsiktiga lösningarna skulle förbättra barnens lärande och 

utveckling. De skulle förbättra arbetsmiljö för personal och 

förskolechefer, samt minska sårbarheten vid vikarie och 

personalrekrytering. Attraktiviteten att arbeta i Ronnebys förskolor 

ökar.  

 

 

A Personalresurs Beskrivning  Prel. kostnad 

1.  Personalinsatser 

 

 

Höjning av personal-

tätheten till 3.0 vid samtliga 

småbarnsavd.  

0,25 X 40 avd.  

4 mkr/år  

2 mkr för 2018  

 

2.  

 

Personalintroduktion 

Internutbildning 

Internutbildning av de 

vikarier som bedöms 

kompetenta för fasta 

tjänster  

Utbildningskostnader 

interna kurser under 

terminerna deltid. 

Kostnad inom ram.  

3.  Avlasta förskole-

chefers behov av 

vikarieanskaffning 

Förstärk resurser till 

personalpoolarbetet för att 

avlasta förskolechefer 

50 % tjänst 230 tkr   

 

B Snabba 

lokallösningar  

Beskrivning Prel. kostnad 

1.  Paviljonger  

 

 

Extra 

anpassningar i 

bef. lokaler eller 

utemiljöer 

Bygga ut bef. förskolor med 

paviljonger/moduler 

Ronnebyhus 2 avd. intill 

Mumindalen - bygglov 10 år. 

Tid 11 mån. färdigställande  

Mindre ombyggnader för att 

möjliggöra arbete med fler 

grupper i förskolan. 

Permanenta skärmtak ute ex. 

1 383 tkr/år (e u från 

Ronnebyhus)  

Personalkostnader 2 

avd. 6 åa utökad drift 

mm 3 000 tkr/år  

Investering/bygg 

utemiljö 500 tkr 
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2.  Byggnation 

Kallinge 

Utbyggnad av Junibacken 

med 2 -4  avd. enl. plan från 

2012. Ritningar av TF finns. Se 

UN 2012-06-14 § 84.  

Modulen 2 avd. behålls under 

en övergångsperiod.  

Ny förskola med 6 avd. byggs 

i Ellebäcken. Detaljplan 

medger skolbyggnation.  

Kostnader TF beräkna 

-Utbyggnad 

Ökad driftskostnad-

personal mm. 2 avd. 

ca 3 000 tkr/år 

Medel finns i budget. 

Referensobjekt 6 avd. 

Hulta 42 mkr - 

Backsippan 30 mkr. 

(ev avveckling 3 avd.-

drift -)  

3.  Byggnation 

central förskola 

Ronneby 

Utbyggnad av Espedalsskolan 

med fler förskoleavdelningar 

1-4 avd. Idag 5 avd. i 2 plan.  

(Utbyggnad 3-parallellig F-3 

skola för ca 100 elever i 

Framtidens skola- projektet)  

Kostnader TF beräkna 

-Utbyggnad 

Projektet ger flera 

fördelar - snabbare 

lösning för fler 

grundskoleelever bl. a  

 

Lokallösningar längre sikt 

Utöver detta finns behov av strategiska, hållbara lösningar för en bättre och 

mera effektiv utbyggnad av förskola i Bräkne-Hoby, Saxemara och i 

Johannishus. Se beskrivningar i ”Den strategiska planen”. I Bräkne-Hoby 

samt Johannishus är föreslagen utbyggnad kopplad till befintliga 

verksamheter för effektivitet och skalfördelar. Driftsmedel finns till viss del 

redan i budget.  

 

C Lokallösningar 

Längre sikt  

Beskrivning 

 

Prel. kostnad 

1.  Byggnation  

Bräkne- Hoby  

Tillbyggnad alt nybyggnation av 

Savannens förskola med 3- 4 

avd. inom befintlig tomt.  

Kostnader TF 

beräkna -

Utbyggnad  

2.  Byggnation 

Johannishus 

Avveckla Nyponhuset och bygg 

nya lokaler 4 avd. vid 

Prästgårdens förskola, inom 

befintlig tomt.  

Kostnader TF 

beräkna -

Utbyggnad  

3.  Byggnation Skogsgårdsskolan 12 avd. inkl. Ingår i beslut KF 

enl. Framtidens 
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Ronneby Nattis. skola  

4.  Byggnation 

Saxemara  

Skolan anpassas till F-3 inkl 

ökad kapacitet förskolan. 

Ingår i beslut KF 

enl. Framtidens 

skola 

5.  Byggnation 

Kalleberga 

Förskola 10 avd. i södra delen 

av Kallinge 

Ingår i beslut KF 

enl. Framtidens 

skola 

 

Förslag till beslut 

Föreslår att Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att begära 

driftsmedel av kommunfullmäktige med totalt 2 230 tkr för nödvändiga 

personalinsatser under 2018 samt investeringsmedel med 500 tkr samt att 

begära projektering av listade projekt med prioritering under 2018.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-04-19 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att begära driftsmedel av 

kommunfullmäktige med totalt 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 

under 2018 samt investeringsmedel med 500 tkr, samt att begära 

projektering av listade projekt med prioritering under 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja begärda 

driftsmedel om 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 2018 och att 

finansiering av detta sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

utgifter. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar av utbildningsnämnden begärda driftsmedel 

om 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 2018 och att finansiering av 

detta sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Utbildningsnämnden 

Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen  
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§ 153 Dnr 2018-000281 616 

Organisation av nyanländas lärande 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-04-19 § 53 

Förvaltningschef Tobias Ekberg anför följande i sin förslagsskrivele; 

Under ett antal år har Ronneby kommun haft ett stort inflöde av nyanlända. 

Detta har satt hela kommunen, och Utbildningsförvaltningen i synnerhet, på 

stora prov. Sedan 2015 har Utbildningsförvaltningen bedrivit Start Ronneby, 

vilket var en central mottagningsenhet där en inledande bedömning 

genomfördes i form av kartläggning och introduktion av nyanlända barn. Då 

inflödet av nya barn var så pass stort skapades 2016 ytterligare en 

verksamhet, en särskild undervisningsgrupp, kallad Start Soft. Här 

undervisades elever innan de sedan, utifrån ålder, placerades permanent på 

våra skolenheter. 

Då det stora inflödet minskade något under 2017 så avvecklades Start Soft 

som särskild undervisningsgrupp. Inför budget 2018 äskade 

Utbildningsförvaltningen medel för att få fortsätta verksamheten Start 

Ronneby då prognosen visade på ett fortsatt inflöde av elever till våra 

verksamheter. Dock föll äskandet när budget beslutades i fullmäktige. 

Det visade sig att den prognos som låg till grund för äskandet för Start 

Ronneby var helt korrekt.  

Då antalet nyanlända som inte är kartlagda fortfarande kommer till vår 

kommun har vi inom befintlig ram skapat utrymme för den kartläggning som 

måste genomföras. Detta har av naturliga skäl påverkat och kommer att 

påverka det ekonomiska utfallet på ett negativt sätt. Vi är dock skyldiga att ta 

emot dessa elever på det sätt som styrdokumenten kräver. 

Den introduktion som fanns inom Start Ronnebys regi har upphört på grund 

av det ekonomiska läget. Introduktionen måste nu hanteras av respektive 

skola när eleverna kommer ut i klass. Då verksamheterna är pressade finns 

risk att introduktionen därmed blir bristfällig. 

På grund av att vi med stor sannolikhet riskerar att bryta mot skollagen och 

inte placerar eleverna inom lagstadgad tid är det av högsta prioritet att hitta 

hållbara lösningar. Dock bör dessa vara lösningar som kan fungera på sikt 

och även integreras i befintlig verksamhet samt innehålla en flexibilitet om 

det sker förändringar i prognoserna.  
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Bedömning 

För att kunna möta det existerande behovet men också bygga en verksamhet 

som på sikt är hållbar och flexibel, samt möter våra nyanlända elevers behov 

på bästa sätt, föreslår vi därmed att vi skapar noder med så kallade 

förberedelseklasser. Detta är ett bättre alternativ jämfört med en centraliserad 

mottagningsenhet som Start Ronneby och en centraliserad särskild 

undervisningsgrupp som Start Soft. Fördelen med en förberedelseklass 

istället för en central mottagnings- och undervisningsgrupp är att elevernas 

delaktighet tas tillvara på ett bättre och tydligare sätt i ordinarie 

verksamheten. I en förberedelseklass ska den bedömning av elevens 

kunskaper som inledningsvis genomförs utgöra ett underlag för hur den 

fortsatta undervisningen kan organiseras, planeras och genomföras. 

 

Skolverket har fastslagit (Allmänna råden) att det som är avgörande för att 

lyckas gällande undervisningen av nyanlända är att samarbetet mellan 

personalen i förberedelseklassen och i den ordinarie undervisningsgruppen 

fungerar väl och det finns tydliga rutiner kan det påskynda elevens övergång. 

De lyfter också fram att undervisningen i förberedelseklassen ska så långt 

som möjligt, ifråga om såväl lokaler som verksamhet, bedrivas i nära 

anslutning till annan undervisning. Det är viktigt att lärare och övrig 

skolpersonal verkar för att den nyanlända eleven blir socialt delaktig, vilket 

skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande. Förutom den 

inledande bedömningen av elevens kunskaper (kartläggningen) så kan en 

nyanländ elev delvis ha sin undervisning i en förberedelseklass i upp till två 

år. I varje enskilt fall avgörs då hur mycket av undervisningen som ska ske i 

förberedelseklass och hur stor del som sker i ordinarie 

undervisningsgruppen. Undervisningen i förberedelseklassen ska upphöra så 

snart eleven bedöms kunna följa undervisningen i det ämnet i den ordinarie 

undervisningsgruppen. Det innebär att undervisningen i olika ämnen 

successivt flyttas över till den ordinarie undervisningsgruppen. Detta talar 

tydligt för att undervisningen av nyanlända bör göras i omedelbar närhet till 

en befintlig skolverksamhet. Det är då vi skapar de bästa förutsättningarna. 

Vi ser i nuläget att antalet nyanlända talar för att undervisningen organiseras 

i nära anslutning till fler än en skolenhet.  

 

Genom att införa förberedelseklasser ser vi också stora möjligheter att 

anpassa och organisera det behov av särskilt stöd som flera av dessa elever 

har, deras behov av studiehandledning på modersmålet samt undervisning på 

modersmålet.  

I skrivandets stund har Carina Ringtun, chef modersmålslärarna och 

mottagningsenheten, på uppdrag av förvaltningschefen påbörjat ett arbete i 
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att ta fram ett förslag på lämplig organisation och geografisk placering av 

förberedelseklasser. Uppdraget ska rapporteras till förvaltningschef i maj 

2018. 

Beräkning av kostnader 

Genom att införa förberedelseklasser anser vi att både kartläggningen och 

undervisningen (tidigare Start Ronneby och Start Soft) ska utföras inom den 

föreslagna verksamheten.  Kostnadsberäkningarna är genomförda med 

hänsyn tagen till styrdokumentens lagkrav men också till tidigare 

beräkningar för Start Ronneby och Start Soft. Dock är behoven och 

omfattningen av antalet elever avsevärt mindre i skrivandets stund och ligger 

stabilt kring 20 – 24 elever på kö. Dock är spridningen stor. Från 

förskoleklass till årskurs 9. 

För att kunna genomföra verksamheten på ett kvalitetssäkrat sätt behövs det 

en bemanning på sju personal, heltid. I denna personalgrupp behövs 

pedagoger, språkstödjare/studiehandledare på modersmålet och en pedagog 

som kartlägger nyanlända elever. Dessa ska sedan fördelas utifrån det förslag 

som tas fram av Carina Ringtun på förvaltningschefens uppdrag. 

Förutsättningen är att förberedelseklasserna startas upp i befintliga lokaler 

och att uppstart sker från och med juni 2018. 

Förutom personalkostnader ingår också kostnader för material, eventuella 

skolskjutskostnader och övriga kringkostnader.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden antar förslaget och föreslår;  

  

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra driftsmedel på 

2 700 tkr under 2018 för att organisera utbildningen av nyanlända enligt 

bifogat förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-04-19 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag gällande organisation av 

nyanländas lärande. 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att tillföra driftsmedel på 2 700 Tkr under 2018 för att 

organisera utbildningen av nyanlända enligt bifogat förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja begäran 

från utbildningsnämnden om driftmedel på 2 700 tkr under 2018 för att 

organisera utbildning av nyanlända. Finansieringen sker från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Nicolas Westrup (SD), 

Tim Svanberg (C), Lova Necksten (MP), Anna Carlbrant (RP), Lennarth 

Förberg (M), Malin Norfall (S),  Peter Bowin (V), Amani El-Ali (S) och 

Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

förändringen att begärda driftsmedel sänks motsvarande kostnaden för 2.0 

tjänster som modersmålslärare. 

 

Tim Svanberg (C), Lennarth Förberg (M),  Lova Necksten (MP), Anna 

Carlbrant (RP), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Amani El-Ali (S) och 

Margareta Yngvesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 

avslag på Nicolas Westrups (SD).      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Nicolas Westrup (SD), bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) förslag röstar nej.       

Omröstningsresultat 

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

(40) ja-röster, sju (7) nej-röster och två (2) är frånvarande, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar begäran från utbildningsnämnden om 

driftmedel på 2 700 tkr under 2018 för att organisera utbildning av 

nyanlända. Finansieringen sker från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Utbildningsnämnden 

Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen  
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§ 154 Dnr 2018-000278 738 

Förslag till hyreskontrakt avseende 
gemensamhetslokal vid Kallinge trygghetsboende 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag äldrenämnden 2018-04-18 § 55 

Ett nytt trygghetsboende planeras i Kallinge. Ritningsförslag på 

tillbyggnation/utformning av gemensamhetslokal samt kostnadskalkyl 

godkändes av ÄN 2017-04-12. 2017-06-21 beslutade kommunfullmäktige att 

godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med AB Ronnebyhus enligt 

förslag till preliminärt avtal, enligt bifogad bilaga 1. 

 

AB Ronnebyhus har inkommit till äldreförvaltningen med en hyresändring 

som innebär en höjning från tidigare förslag på avtal, från 435 000 kronor till 

567 578 kronor. För att kommande byggnation av gemensamhetslokal vid 

planerat trygghetsboende i Kallinge ska fortsätta enligt plan behöver 

hyresändringen godkännas. Nytt förslag på avtal bifogas i bilaga 2. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt 

avseende gemensamhetslokal vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 

2, mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus.  

Bedömning 

Ett nytt trygghetsboende planeras i Kallinge. Ritningsförslag på 

tillbyggnation/utformning av gemensamhetslokal samt kostnadskalkyl 

godkändes av ÄN 2017-04-12. 2017-06-21 beslutade kommunfullmäktige att 

godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med AB Ronnebyhus enligt 

förslag till preliminärt avtal, enligt bifogad bilaga 1. 

 

AB Ronnebyhus har inkommit till äldreförvaltningen med en hyresändring 

som innebär en höjning från tidigare förslag på avtal, från 435 000 kronor till 

567 578 kronor. För att kommande byggnation av gemensamhetslokal vid 

planerat trygghetsboende i Kallinge ska fortsätta enligt plan behöver 

hyresändringen godkännas. Nytt förslag på avtal bifogas i bilaga 2. 
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Vid äldrenämndens sammanträde planeras en föredragning av AB 

Ronnebyhus gällande principerna för hyressättning.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt avseende 

gemensamhetslokaler vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 2, 

mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus.  

Äldrenämndens beslut 2018-04-18 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt 

avseende gemensamhetslokaler vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 

2, mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus. Vidare påtalar äldrenämnden 

för kommunfullmäktige att avtalet bör innehålla möjligheter till 

omförhandlingar:  

- Kalkylräntan är 6 procent, vilket synes vara en ”grundränta” på 4 

plus ett ”risktillägg” på två procent. Det torde vara riskfritt att hyra ut 

till kommunen.  

- Avskrivningstiden är på 10 år. Då är hela investeringen betald. 

Kommunen bör ha möjlighet att förlänga avtalet, exempelvis fyra 

gånger om fem år. Under denna tid skall hyran utgå med 

förutsättningen att kapitalkostnaden är noll. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

upprättat förslag till hyreskontrakt avseende gemensamhetslokaler vid 

trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 2 i äldrenämndens protokoll, 

mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ställa sig bakom äldrenämndens 

påpekande likt nedan: 

”Vidare påtalar äldrenämnden för kommunfullmäktige att avtalet bör 

innehålla möjligheter till omförhandlingar:  

- Kalkylräntan är 6 procent, vilket synes vara en ”grundränta” på 4 

plus ett ”risktillägg” på två procent. Det torde vara riskfritt att hyra ut 

till kommunen.  

- Avskrivningstiden är på 10 år. Då är hela investeringen betald. 

Kommunen bör ha möjlighet att förlänga avtalet, exempelvis fyra 
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gånger om fem år. Under denna tid skall hyran utgå med 

förutsättningen att kapitalkostnaden är noll.” 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till hyreskontrakt avseende 

gemensamhetslokaler vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 2 i 

äldrenämndens protokoll, mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus. 

Hyreskontraktet biläggs detta protokoll genom bilaga 8. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden  

Förvaltningschef, äldreförvaltningen 
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§ 155 Dnr 2018-000275 042 

Årsredovisning/Ansvarsfrihet 2017 för regionstyrelsen, 
Region Blekinge 

 

Sammanfattning  

Region Blekinge har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

samt revisionsberättelse. Respektive förbundsmedlem har att ta ställning till 

fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

ansvarsfrihet för regionstyrelsen i Region Blekinge. 

I behandlingen av ärendet deltar inte följande ledamöter på 
grund av jäv 

Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Lennarth 

Förberg (M), Tomas Lund (M), Anders Lund (M) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen i Region 

Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Region Blekinge 

Samtliga medlemskommuner  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(79) 
2018-06-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr 2018-000318 042 

Årsredovisning Sydarkivera 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat årsredovisning inklusive 

förvaltningsberättelse för år 2017.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 

Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 och att 

förbundets årsredovisning godkänns.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera. 

I behandlingen av ärendet deltar inte följande ledamöter på 
grund av jäv 

Nils Ingmar Thorell (L), Lennarth Förberg (M) och Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Ålderspresident Ingrid Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ålderspresident Ingrid Karlsson (S) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i 

kommunalförbundet Sydarkivera. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Sydarkivera 

Samtliga medlemmar i kommunalförbundet 
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§ 157 Dnr 2018-000337 003 

Ändringar i kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av ändrad förvaltningsorganisation  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 december 2017, § 599, 

dnr 2017/722, att uppdra åt kommunjuristen att lämna förslag till ändringar i 

kommunstyrelsens reglemente med anledning av den nya kommunallagens 

bestämmelser om kommundirektörens och de anställdas ställning. 

 

Ett förslag med ändringar i styrelsens reglemente överlämnas. Utöver 

ändringar med anledning av arbetsutskottets uppdrag omfattar förslaget ett 

tillägg om styrelsens samordningsansvar för informationssäkerhets- och 

dataskyddsverksamhet samt för kommunens evenemangsverksamhet. Vidare 

föreslås redaktionella ändringar med anledning av kommunallagens 

ikraftträdande.  

Bedömning 

Kommunallagen (2017:725), som trädde i kraft den 1 januari 2018, 

innehåller nya bestämmelser om kommundirektören och dess ställning. 

Enligt 7 kap. 1 § ska styrelsen utse en direktör. Direktören ska ha den 

ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 

finns under styrelsen.  

 

Regeringen uttalar i förarbetena till kommunallagen att ha den ledande 

ställningen bland de anställda innebär att direktören inte kan underordnas 

någon annan anställd. Detta innebär emellertid inte något krav på att 

direktören ska vara chef för de övriga förvaltningscheferna. Med förvaltning 

under 

styrelsen avses den tjänstemannaorganisation som enligt fullmäktiges 

reglemente, instruktioner eller styrelsens beslut lyder under styrelsen (prop. 

2016/17:171 s. 194).  

 

Vidare anför regeringen att innebär förslaget en viss inskränkning av 

kommunernas och landstingens organisationsfrihet. Kommuner och 

landsting kan t.ex. inte längre tillsätta flera högre tjänstemän som delar på 

uppdraget att ha det formella chefskapet över förvaltningen under styrelsen. 
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Med hänsyn till vikten av transparens i den kommunala förvaltningen anser 

regeringen att detta utgör en nödvändig inskränkning av kommunernas och 

landstingens organisationsfrihet. Det bör vara tydligt för alla, inom och 

utanför den kommunala förvaltningen, vem som har den ledande ställningen 

och de ledande arbetsuppgifterna. Finns det endast en anställd som har den 

ledande ställningen bland de anställda undanröjer detta eventuella oklarheter 

(prop. s. 195).   

 

Förslaget förhindrar dock inte att direktören ges uppdrag av strategisk natur. 

För att förhindra att direktören får en alltför stor arbetsbörda kan t.ex. en 

biträdande chef utses, beslutanderätten i vissa ärenden kan delegeras till 

andra anställda och styrelsen kan också överlåta åt direktören att i sin tur 

besluta om vidaredelegation till en annan anställd. Vidare uppställs ingen 

begränsning när det kommer till att utse fler chefer under direktören inom 

förvaltningen under styrelsen. (prop. s. 196). 

 

Förvaltningschefs befogenheter är bl. a. av betydelse när det gäller rätten att 

vidaredelegera beslut. Av 7 kap. 6 § kommunallagen följer att om en nämnd 

med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 

verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 

förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 

eller landstinget att fatta beslutet. Även direktören omfattas av bestämmelsen 

i egenskap av chef för förvaltningen under styrelsen. Det är med de nya 

bestämmelserna följaktligen endast direktören som har rätten att under 

styrelsen vidaredelegera beslutsbefogenheter. 

 

Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är i dag uppdelad i två 

förvaltningar; kommunledningsförvaltningen för vilken kommundirektören 

är förvaltningschef och tekniska förvaltningen med särskilt förordnad 

förvaltningschef. Näringslivschefen med tillhörande 

tjänstemannaorganisation är underställd kommunstyrelsen och ingår inte i 

någon av styrelsens förvaltningar. 

 

Den nuvarande organisationen är inte förenlig med den nya kommunallagens 

bestämmelser eftersom kommundirektören, chefen för tekniska 

förvaltningen och näringslivschefen formellt har samma ställning under 

styrelsen. Kommunallagens krav på att direktören ska ges en ledande 

ställning bland de anställda och vara chef över förvaltningen under styrelsen 

medför att styrelsens reglemente behöver justeras. Begreppet tekniska 

förvaltningen utmönstras därför, jfr 2 kap. 4 § p. 10 och 9 kap. 6 § 
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reglementet. Vidare utmönstras beskrivningen av 

tjänstemannaorganisationen för näringslivsfrågor, se  

9 kap. 6 § reglementet. 

 

Den 25 maj 2018 träder den av EU beslutade dataskyddsförordningen i kraft 

och gäller från och med då som svensk lag. Dataskyddsförordningen ställer 

bl. a. krav på en tydlig beskrivning av ansvarsfördelningen i 

dataskyddsfrågor och för behandling av personuppgifter. Uppgiften att 

samordna informationssäkerhets- och dataskyddsverksamheten innehas idag 

av styrelsen. Det föreslås att detta ansvar förtydligas genom ett uttryckligt 

tillägg i reglementet om att dessa uppgifter ingår i styrelsens 

verksamhetsområde,  

se 2 kap. 4 § p. 9 reglementet. 

 

Samordningen av kommunens evenemangsverksamhet ligger numera under 

styrelsen. Ett förtydligande härom föreslås införas i 2 kap. 4 § p. 7 

reglementet. 

 

Den nya kommunallagens ikraftträdande medför även redaktionella 

ändringar i reglementet, se 1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § reglementet. 

 

Samtliga ändringar föreslås träda ikraft dagen för kommunfullmäktiges 

beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige att anta ändringarna i reglementet 

för kommunstyrelsen i enlighet med bilagan.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med förändringen 

att 9 kap. 6 § stryks, att anta ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen 

i enlighet med bilagan. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(79) 
2018-06-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ändringarna i reglemente för kommunstyrelsen i 

enlighet med bilaga, till detta protokoll bifogad bilaga 9, med förändringen 

att 9 kap. 6 § stryks. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristen  
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§ 158 Dnr 2018-000231 752 

Sesam - Utökning av verksamheten 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag socialnämnden 2018-03-27 § 43 

Sedan 2010 driver Ronneby socialförvaltning en verksamhet med stöd till 

personer utsatta för våld i nära relationer, Sesam. Verksamheten har från 

starten bestått av två personer som dels drivit ett skyddat boende med tre 

lägenheter dels gett praktiskt stöd och samtalsstöd individuellt . Antalet 

personer som söker hjälp av Sesam har ökat dramatiskt under 2017. En 

ökning av antalet inkomma ärenden på drygt 60 %. En stor del av ökningen 

kan hänföras till nyanlända personer. Det är en större andel av personerna 

som söker hjälp som är i behov av skyddat boende. Det har även blivit 

vanligare med behov av hjälp att flytta från kommunen ofta som en följd av 

hedersproblematik. Det ökade antalet ärende samt ett större skyddsbehov i 

många ärenden har lett till en kraftigt ökad arbetsbelastning för de två 

personer som arbetar på Sesam. Trots ett tillfälligt tillskott av timanställd 

personal är den höga arbetsbelastningen ett hot mot både personalens 

arbetsmiljö och kvalitén i verksamheten.  

Bedömning 

Enligt min bedömning behöver Sesam tillföras personalresurser för att 

upprätthålla kvalitét och erbjuda en rimlig arbetsmiljö för personalen. Det är 

inte möjligt att tillföra resurser från andra delar av Socialförvaltningen. 

Huvudorsaken till den ökade arbetsbelastningen är det ökade antalet 

nyanlända i behov av stöd från Sesam. Det är därför rimligt att Sesam tillförs 

resurser från de medel som kommunen erhåller för mottagande av flyktingar. 

Resursbehovet under 2019 och framåt får hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen.  

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel till 

utökning av personalen på Sesam under resterande del av 2018 med 410 tkr.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja medel 

om 320 000 kronor till utökning av personalen på Sesam under resterande 

del av året. Finansiering sker från balanskonto. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar medel om 320 000 kronor till utökning av 

personalen på Sesam under resterande del av året samt att finansiering sker 

från balanskonto. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Socialnämnden  

Förvaltningschef, socialförvaltningen  
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§ 159 Dnr 2018-000259 101 

Hemställan om undantag från valbarhetskravet, 
Christer Leksell (SD) 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) har inkommit med en skrivelse i vilken han begär att 

få behålla ett antal förtroendeuppdrag i Ronneby kommun mandattiden ut. 

Begäran grundar sig på att Leksell planerar att flytta till Karlskrona och 

därmed folkbokföra sig i Karlskrona kommun. 

 

Uppdragen som Leksell begär att få fortsätta besitta mandattiden ut är 

följande: 

Ledamot i kommunfullmäktige 

Ersättare i kommunstyrelsen 

Ersättare i fritid- och kulturnämnden  

Ledamot i valnämnden 

Ersättare i AB Ronneby Helsobrunn 

Nämndeman i Blekinge Tingsrätt (t.o.m. 2019)  

Bedömning 

Möjligheten att väljas och tjänstgöra som förtroendevald i 

kommunfullmäktige, nämnder och styrelse hänför sig till en persons 

valbarhet till dessa uppdrag. Ändras dessa förhållanden under mandattiden 

och ledamoten upphör att vara valbar ska även uppdragen upphöra, om inte 

fullmäktige, med vissa restriktioner, beslutar annat. 

 

I 1 kap. 7 § (2017:725, KL) regleras vem som har rösträtt vid val av 

ledamöter och ersättare i fullmäktige. Rösträtt har den som är folkbokförd i 

kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och 

1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare 

2. är medborgare i Island eller Norge, eller  

3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.  
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Valbarhet som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige fastställs i 4 kap. 

3 § första stycket KL. Här föreskrivs att en person som har rösträtt vid val till 

kommunfullmäktige också är valbar som ledamot och ersättare i fullmäktige. 

Vid val av ledamöter och ersättare i nämnderna och styrelsen krävs att 

villkoren i första stycket uppfylls vid tidpunkten för sådant val (4 kap. 3 § 

andra stycket KL).  

 

En förtroendevald upphör att vara valbar om förutsättningarna för rösträtt 

enligt 1 kap. 7 § KL inte längre är uppfyllda. Så är exempelvis fallet om den 

förtroendevalda flyttar och folkbokför sig i annan kommun. 

 Av 4 kap. 7 § KL följer att om en förtroendevald upphör att vara valbar ska 

uppdraget upphöra genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan dock, 

efter ansökan, besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 

återstoden av mandattiden.  

 

Sistnämnda bestämmelse gäller enbart förtroendevalda som utses av 

fullmäktige, och är inte tillämplig på fullmäktigeledamöter 

(Prop.2016/17:171 s 184). I förarbetena till den gamla kommunallagen 

(1991:900) återfinns resonemanget något mer utvecklat: 

 

”Det är endast förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar samt 

revisorer och revisorsersättare som kan ges denna möjlighet. Ledamöter i 

fullmäktige är utsedda direkt av väljarna i de kommunala valen och omfattas 

därför inte av denna möjlighet. Att ge fullmäktige möjlighet att besluta om 

dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter skulle strida mot 

väljarnas exklusiva rätt att utse fullmäktigeledamöter.(…)” 

(Prop. 2001/02:80 s 92). 

 

Enligt KL är det alltså inte förenligt med lag för fullmäktige att besluta om 

dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter. Däremot är det 

möjligt att bevilja dispens för uppdrag som den förtroendevalde valts till av 

fullmäktige, till exempel ledamot eller ersättare i en nämnd, styrelse eller 

fullmäktigeberedning.  

 

Vidare förtydligas det i förarbetena att bestämmelsen inte innebär någon 

rättighet för en förtroendevald att få ha kvar sina uppdrag. Syftet med 

bestämmelsen är att den som under en begränsad period är bosatt och 
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folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska kunna ges möjlighet att 

behålla sina uppdrag under resten av mandattiden. Det är fullmäktige, som 

efter en helhetsbedömning, avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina 

uppdrag. I bedömningen, bör vägas in om den förtroendevalde avser att 

flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande slutförts samt 

övervägas om den förtroendevalde har för avsikt, och reella möjligheter, att 

delta i sammanträdena i det organ i vilken den förtroendevalda behåller sitt 

uppdrag (Prop. 2016/17:171 s 184). 

 

Bedömning 

Fullmäktige saknar befogenhet att pröva frågan om att behålla uppdrag som 

fullmäktigeledamot under återstoden av mandatperioden. Christer Leksells 

ansökan i denna del ska därför avvisas. 

Vad avser ansökan om att under motsvarande tid få behålla uppdragen som 

ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i AB Ronneby Helsobrunn, ersättare i 

fritid- och kulturnämnden, ledamot i valnämnden och uppdrag som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt, görs följande bedömning.  

Christer Leksell har på förfrågan uppgivit att han inte har för avsikt att flytta 

tillbaka till Ronneby kommun i närtid. Han bedömer sig ha reella 

möjligheter och för avsikt att delta på de sammanträden som uppdragen 

avser.   

Eftersom avflyttningen till annan kommun sker för obestämd tid bör det, mot 

bakgrund av föreskrifterna i 4 kap. 7 § KL och vad som redovisats om syftet 

med bestämmelsen, anses att det saknas tillräckliga skäl att låta Christer 

Leksell kvarstå i uppdragen. Ansökningen i denna del bör därför avslås. 

 

Samråd och kontroll av detta ärende har skett med kommunjuristen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avvisa Christer Leksells ansökan om att få ha kvar sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige under återstoden av mandatperioden. 

 

att avslå ansökningen om att få behålla sina uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen, ersättare i Fritid- och kulturnämnden, ledamot i 

valnämnden, ersättare i AB Ronneby Helsobrunn och nämndeman i Blekinge 

tingsrätt.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Avvisa ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Avslå ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

3. Bevilja ansökningen i de delar som rör ansökningen om att få kvarstå som 

ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i fritid- och kulturnämnden, ledamot i 

valnämnden och ersättare i AB Ronneby Helsobrunn. 

Följande ledamöter deltar inte på grund av jäv 

Christer Leksell (SD) och Ros-Marie Leksell (SD). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L) 

och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag med 

förändringen att Christer Leksells ansökan om att kvarstå som nämndeman i 

Blekinge Tingsrätt beviljas till och med siste december 2018. 

 

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

Robertsson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

 Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.     

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på första att-satsen i 

kommunstyrelsen förslag om att avvisa ansökningen i den del som rör 

begäran om att få kvarstå som ledamot i kommunfullmäktige och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag från Nicolas Westrups (SD) yrkande avseende andra att-satsen som 

rör begäran om att få kvarstå som nämndeman i Blekinge Tingsrätt, bifall 

mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrups (SD) yrkande rösta nej. 

Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga C, avges fyrtio (40) ja-

röster, fem (5) nej-röster, och fyra (4) är frånvarande, varefter ordförande 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 4 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Malin Norfalls (S) yrkande avseende tredje att-satsen, bifall mot 

avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Avvisa ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Avslå ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

3. Bevilja ansökningen i de delar som rör ansökningen om att få kvarstå som 

ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i fritid- och kulturnämnden, ledamot i 

valnämnden och ersättare i AB Ronneby Helsobrunn. 

________________ 

Exp: 

Christer Leksell 

Kommunstyrelsen  

Fritid- och kulturnämnden 

Valnämnden 

Personalenheten 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 160 Dnr 2018-000258 101 

Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Rose-
Marie Leksell (SD) 

 

Sammanfattning  

Ros-Marie Leksell (SD) har inkommit med en skrivelse i vilken hon begär 

att få behålla ett antal förtroendeuppdrag i Ronneby kommun mandattiden 

ut. Begäran grundar sig på att Leksell planerar att flytta till Karlskrona och 

därmed folkbokföra sig i Karlskrona kommun. 

 

Uppdragen som Leksell begär att få fortsätta besitta mandattiden ut är 

följande: 

Ledamot i kommunfullmäktige 

Ledamot i fritid- och kulturnämnden  

Ersättare i Valberedningen 

Nämndeman i Blekinge Tingsrätt (t.o.m. 2019)  

Bedömning 

Möjligheten att väljas och tjänstgöra som förtroendevald i 

kommunfullmäktige, nämnder och styrelse hänför sig till en persons 

valbarhet till dessa uppdrag. Ändras dessa förhållanden under mandattiden 

och ledamoten upphör att vara valbar ska även uppdragen upphöra, om inte 

fullmäktige, med vissa restriktioner, beslutar annat. 

 

I 1 kap. 7 § (2017:725, KL) regleras vem som har rösträtt vid val av 

ledamöter och ersättare i fullmäktige. Rösträtt har den som är folkbokförd i 

kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och 

1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare 

2. är medborgare i Island eller Norge, eller  

3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.  

 

Valbarhet som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige fastställs i 4 kap. 

3 § första stycket KL. Här föreskrivs att en person som har rösträtt vid val till 

kommunfullmäktige också är valbar som ledamot och ersättare i fullmäktige. 
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Vid val av ledamöter och ersättare i nämnderna och styrelsen krävs att 

villkoren i första stycket uppfylls vid tidpunkten för sådant val (4 kap. 3 § 

andra stycket KL).  

 

En förtroendevald upphör att vara valbar om förutsättningarna för rösträtt 

enligt 1 kap. 7 § KL inte längre är uppfyllda. Så är exempelvis fallet om den 

förtroendevalda flyttar och folkbokför sig i annan kommun. 

 Av 4 kap. 7 § KL följer att om en förtroendevald upphör att vara valbar  ska 

uppdraget upphöra genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan dock, 

efter ansökan, besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 

återstoden av mandattiden.  

 

Sistnämnda bestämmelse gäller enbart förtroendevalda som utses av 

fullmäktige, och är inte tillämplig på fullmäktigeledamöter 

(Prop.2016/17:171 s 184). I förarbetena till den gamla kommunallagen 

(1991:900) återfinns resonemanget något mer utvecklat: 

 

”Det är endast förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar samt 

revisorer och revisorsersättare som kan ges denna möjlighet. Ledamöter i 

fullmäktige är utsedda direkt av väljarna i de kommunala valen och omfattas 

därför inte av denna möjlighet. Att ge fullmäktige möjlighet att besluta om 

dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter skulle strida mot 

väljarnas exklusiva rätt att utse fullmäktigeledamöter.(…)” 

(Prop. 2001/02:80 s 92). 

 

Enligt KL är det alltså inte förenligt med lag för fullmäktige att besluta om 

dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter. Däremot är det 

möjligt att bevilja dispens för uppdrag som den förtroendevalde valts till av 

fullmäktige, till exempel ledamot eller ersättare i en nämnd, styrelse eller 

fullmäktigeberedning.  

 

Vidare förtydligas det i förarbetena att bestämmelsen inte innebär någon 

rättighet för en förtroendevald att få ha kvar sina uppdrag. Syftet med 

bestämmelsen är att den som under en begränsad period är bosatt och 

folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska kunna ges möjlighet att 

behålla sina uppdrag under resten av mandattiden. Det är fullmäktige, som 

efter en helhetsbedömning, avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina 

uppdrag. I bedömningen, bör vägas in om den förtroendevalde avser att 
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flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande slutförts samt 

övervägas om den förtroendevalde har för avsikt, och reella möjligheter, att 

delta i sammanträdena i det organ i vilken den förtroendevalda behåller sitt 

uppdrag (Prop. 2016/17:171 s 184). 

 

Bedömning  

Fullmäktige saknar befogenhet att pröva frågan om att behålla uppdrag som 

fullmäktigeledamot under återstoden av mandatperioden. Ros-Marie 

Leksells ansökan i denna del ska därför avvisas. 

Vad avser ansökan om att under motsvarande tid få behålla uppdragen som 

ledamot i fritid-och kulturnämnden, ersättare i valberedningen, och uppdrag 

som nämndeman i Blekinge Tingsrätt, görs följande bedömning.  

Det framgår inte i ansökan att Ros-Marie Leksell har för avsikt att flytta 

tillbaka till Ronneby kommun i närtid. Att hon har reella möjligheter och för 

avsikt att delta på de sammanträden som uppdragen avser kan däremot antas 

stämma. 

Eftersom avflyttningen till annan kommun sker för obestämd tid bör det, mot 

bakgrund av föreskrifterna i 4 kap. 7 § KL och vad som redovisats om syftet 

med bestämmelsen, anses att det saknas tillräckliga skäl att låta Ros-Marie 

Leksell kvarstå i uppdragen. Ansökningen i denna del bör därför avslås. 

 

Samråd och kontroll av detta ärende har skett med kommunjuristen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avvisa Ros-Marie Leksells ansökan om att få ha kvar sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige under återstoden av mandatperioden. 

 

att avslå ansökningen om att få behålla sina uppdrag som ledamot i Fritid- 

och kulturnämnden, ersättare i valberedningen, och nämndeman i Blekinge 

tingsrätt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att  

1. Avvisa ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i kommunfullmäktige. 
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2. Avslå ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

3. Bevilja ansökningen i de delar som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i fritid- och kulturnämnden och ersättare i valberedningen. 

Följande ledamöter deltar inte på grund av jäv 

Christer Leksell (SD) och Ros-Marie Leksell (SD). 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Nicolas Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Avvisa ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Avslå ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

3. Bevilja ansökningen i de delar som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i fritid- och kulturnämnden och ersättare i valberedningen. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Valberedningen 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten  
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§ 161 Dnr 2018-000272 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag april 
2018 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige 

beslut som är tagna under 2010 – februari 2018 och som resulterat i ett 

uppdrag. Uppdragen har förts in i stratsys och utskick har gjorts till ansvarig. 

Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad som har skett i ärendet och 

bedömer status   ej påbörjad,   påbörjad, klar. 

Bedömning 

Kategori Ärende  Ej 

påbörjad 

Påbörjad  Klar 

Budget 2 1  1 

Övriga 

beslut 

65 8 44 13 

Totalt 67 9 44 14 

 

Av 67 redovisade ärenden har 58 ärenden status påbörjad alternativt  

klar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

återrapporteringen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Roger Fredriksson (M) 

och Tim Svanberg (C). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta 

rutiner så att kommunfullmäktiges beslut effektueras inom den tid som har 

beslutats samt att detta redovisas vid nästa redovisning. 
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Peter Bowin (V) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.        

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet samt uppdrar 

åt kommunstyrelsen att utarbeta rutiner så att kommunfullmäktiges beslut 

effektueras inom den tid som har beslutats. Detta ska redovisas vid nästa 

redovisning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 162 Dnr 2018-000209 101 

Lupp-enkäten 2017 

 

Sammanfattning  

 Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

genomfördes hösten 2017, under november och december månad, i Ronneby 

kommun. Enkäten innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola, inflytande, 

politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Syfte med enkäten är att skapa 

kunskap om unga och deras levnadsvillkor. Resultatet bör användas för att 

underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter 

samt skaffa underlag till beslutsprocesser som rör unga. 

 

Enkäten riktade sig till elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasiets 

årskurs 2. Svarsfrekvensen för elever i årskurs 8 var 76 procent (225 svar) 

och för elever i årskurs 2, 51 procent (163 svar). Då svarsfrekvensen för 

elever i gymnasiets årkurs 2 var låg bör resultatet tolkas med en viss 

försiktighet. 

 

Luppenkäten genomfördes för fjärde gången. De jämförelser mot tidigare år 

som görs avser främst 2012. Enkäten genomfördes vid samma tidpunkt i 

totalt 24 kommuner i Sverige. Därför har jämförelser gjorts mot 

genomsnittet för dessa kommuner. 

 

För analys av resultatet har det bildats en förvaltningsövergripande grupp. 

Gruppens specifika verksamhetskunskaper och erfarenheter har kompletterat 

enkätresultatet och genererat i fokusområden för fortsatt analys med unga i 

kommunen samt förslag till insatsområden för ett stärkt barn- och 

ungdomsperspektiv i Ronneby kommun. Se bifogad sammanställning.  

 

För resultatet i helhet har det skrivits en rapport.   

Bedömning 

 Föreslagna fokus- och insatsområden bör beaktas i kommande mål- och 

budgetprocesser för att stärka barn och ungdomsperspektivet i Ronneby 

kommun.   
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktig att notera den lämnade informationen till protokollet 

samt att föreslagna fokus- och insatsområden beaktas i kommande mål- och 

budgetprocesser för att stärka barn och ungdomsperspektivet i Ronneby 

kommun.    

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera den 

lämnade informationen till protokollet samt att föreslagna fokus- och 

insatsområden beaktas i kommande mål- och budgetprocesser för att stärka 

barn och ungdomsperspektivet i Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlson (V), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Roger 

Gardell (L), Tim Svanberg (C) och Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar den lämnade informationen till protokollet samt 

att föreslagna fokus- och insatsområden beaktas i kommande mål- och 

budgetprocesser för att stärka barn och ungdomsperspektivet i Ronneby 

kommun. 

________________ 

Exp: 

Folkhälsosamordnaren 
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§ 163 Dnr 2017-000404 109 

Besvarande av medborgarförslag - Att boken Ge ditt 
barn 100 möjligheter istället för 2 köps in och 
behandlas på förskolorna i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har 2017-06-21 (dnr 2017- 000404 109) beslutat att 

remittera rubricerade medborgarförslag till Utbildningsnämnden för vidare 

hantering.  

 

Signe Karlsson föreslår att boken ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 

2”, köps in och behandlas på förskolorna i Ronneby kommun. 

Medvetenheten om könsroller och de begränsningar det skapar för barnen 

behöver lyftas och personalen behöver fortbildning.  

 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 

och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.  

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 

verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa 

och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och 

synliggöras i verksamheten.  

 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den 

dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former 

och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen 

för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. 
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I förskolans läroplan är genusfrågan viktig - vi är eniga med förslagsställaren 

om detta. Arbetet med HUR, dvs. med vilka metoder och på vilket sätt och 

med vilka medel arbetet ska genomföras, ansvarar dock varje förskola för 

under ledning av förskolechefen.  

 

Förskolans läroplan är dessutom aktuell för en översyn under 2018. Detta 

kommer att innebära att förskolans kompetensutveckling inriktas på de 

förändrade skrivningarna i läroplanen under kommande år.  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget, med hänvisning till detta 

svar.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

75(79) 
2018-06-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 164 Dnr 2017-000421 109 

Besvarande av medborgarförslag - Flytta fram 
minnesmärken över Ronneby kommuns utländska 
vänorter i ljuset och solskenet 

 

Sammanfattning  

Gilbert Nilsson har inkommit med medborgarförslaget att flytta de befintliga 

minnesmärkena över de utländska vänorterna från Gamla Karlshamnsvägen 

bakom Stadshuset till de idag lediga befintliga gräsytorna vid den västliga 

entrén till Stadshuset. Detta för att både lokalbefolkning och turister lättare 

ska hitta platsen och kunna ta del av information om kommunens vänorter.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har ombetts yttra sig och har inkommit med följande 

remissyttrande: 

 

Vänortsparken finns idag placerad i mindre parkområde öster om Gamla 

Karlshamnsvägen strax norr om Norrebro. Området är naturmark enligt 

detaljplan men har iordningställts till parkkaraktär, troligen pga upprättandet 

av vänortsparken.  

 

Tekniska förvaltningen anser att befintlig placering av vänortspark är en 

tillgång för området. Däremot innebär placeringen och avsaknad av 

vägvisning till platsen att spontanbesök endast görs av förbipasserande. 

 

Medborgarförslaget önskar att vänortsparkens befintliga minnesmärken 

flyttas till befintligt gräsområde sydväst om stadshuset. Tekniska 

förvaltningen har inget att erinra mot föreslagen flytt. Kostnad för aktuell 

flytt, inkl. föreslagen ny skylt, bedöms till ca 30 tkr. Ett positivt beslut kring 

flytt bör dock kompletteras med inriktning kring skötsel av befintlig 

vänortspark. 

 

Utanför stadshusets huvudentré finns en större gräsyta med en hjärtformad 

blomsterplantering och bredvid den finns en stor gräsyta som skulle vara 

lämplig att placera minnesmärkena för vänorterna på. Intill gräsytan finns ett 

par parkbänkar placerade som en halvmåne framför den plats där 
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minnesmärkena lämpar sig. Genom en flytt av minnesmärkena till denna 

plats synliggörs kommunens vänorter bättre.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och att medel för 

flytt av minnesmärkena belastas kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

medel.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget och att medel 30 000 kronor finansieras från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader för att finansiera flytt 

av minnesmärkena. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och beviljar medel om 

30 000 kronor för finansiering från kommunfullmäktiges konto för 

oförutsedda kostnader för att finansiera flytt av minnesmärkena. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Ekonomienheten 

Tekniska förvaltningen  
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§ 165 Dnr 2018-000402 192 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Lova Necksten (MP) om införande av fler el-cykelpooler 
till våra kommunala verksamheter 

Följande motion lämnar om införande av fler el-cykelpooler i de kommunala 

verksamheterna: 

Sammanfattning  

För de som jobbar inom kommunen finns idag möjligheter att boka cykel/el-

cykel när man ska transportera sig under arbetstid. Dessa cyklar finns dock 

bara tillgängliga på stadshuset vilket gör det svårt för många verksamheten 

att utnyttja dem. För flera av de kommunala verksamheterna, som ligger 

placerade runt om i kommunen, blir det istället enklare att ta egen bil för att 

transportera sig även kortare sträckor i tjänsten. 

Enligt vårt miljöprogram siktar vi mot att Ronneby kommun ska bli 

fossilbränslefritt och att ”fler resor ska ske till fots, med cykel eller med 

kollektivtrafik”, men för att uppnå detta måste vi givetvis skapa bra 

förutsättningar för att även våra anställda ska kunna välja fossilfria 

transporter. 

Vi har som exempel flera verksamheter belägna på Soft Center samt förskole 

kansli m.fl. Som hade  kunnat välja bort bilen vid flertalet tillfällen om de i 

stället hade tillgång till egen el-cykelpool.  

 

Med bakgrund av detta föreslår vi: 

- Att det utreds vilka kommunala verksamheter, utanför stadshuset, 

som är i behov av tillgång till el-cyklar samt att de köps in ett 

anpassat antal el-cyklar till respektive verksamhet där behov 

föreligger. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren 
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§ 166 Dnr 2018-000403 192 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) om att polisanmäla 
ensamkommande vid misstänkt bidragsfusk  

Följande motion lämnas om att polisanmäla ensamkommande vid misstänkt 

bidragsfusk: 

Sammanfattning  

Ensamkommandes (EKB) ålder har sedan en längre tid varit en aktuell fråga 

i den politiska debatten. Många av dessa ungdomar saknar giltiga 

identitetshandlingar men har ändå hävdat att de är under 18 år och därmed 

skall bedömas som barn. I våra nordiska grannländer, som länge använt 

medicinsk åldersbedömning, har det visat sig att uppemot 80 procent av de 

som testats och uppgett sig för att vara minderåriga i själva Verket har varit 

vuxna. Så sent som i juni 2017 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att 

systematiskt fusk med åldersbestämning även finns i Sverige.  

Rättsmedicinalverkets 7858 genomförda medicinska åldersbedömningar 

fram tills oktober 2017 visar att 84 % av de som testats och påstått sig vara 

minderåriga bedömts vara 18 år eller äldre. l Ronneby kommun skall vi 

behandla alla lika. Redan idag polisanmäls per automatik personer som 

försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder. På motsvarande sätt 

menar Sverigedemokraterna att vi bör göra vad gäller personer som 

misstänkts ljugit om sin ålder. Att på detta sätt anmäla så kallade 

ensamkommande för brott mot bidragsbrottslagen är något som redan idag 

görs av b.la Mariestads kommun. Ensamkommande som uppgett fel ålder för 

att framstå som yngre än de i verkligheten är har inneburit stora 

extrakostnader för kommunerna och bidrag som utbetalats på felaktigt grund 

skall återkrävas. Enligt bidragsbrottslagen (2007:612) 6 § SKALL 

myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor göra anmälan till 

Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott 

enligt denna lag har begåtts.  
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Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna 

kommunfullmäktige besluta:  

- Att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheterna för Ronneby 

kommun att verka för att ensamkommande och andra nyanlända som 

misstänkts ljugit om sin ålder, systematiskt polisanmäls för bidragsbrott. 

- Att ge berörd nämnd i uppdrag att se över möjligheten att återkräva 

motsvarande summa som var och en kostat kommunen i extra utgifter 

kopplade till oegentlig status som barn, då det är konstaterat att de ljugit om 

sin ålder.     

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren  
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Kungörelse: kommunfullmäktige i Ronneby 2018-06-20 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 20juni 2018, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 

för behandling av följande ärenden: 

1. Val avjusterare 

2. Anmälan av medborgarförslag - Plats att sätta upp affischer i 

stadskärnan 

3. Anmälan av medborgarförslag - Förbud att röka på kommunala 
badplatser och lägga in förbudet i den lokala ordningsstadgan för 
Ronneby kommun 
4. Medborgarförslag 

5. Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden, Julia Gustafsson (L) 

6. Frågor 

7. Interpellationer 

8. Tertialrapport 2018-04-30 

9. Information om kommunens krediter 2018-04-30 
10. Översiktsplan 2035 

11. Anhållan om utökning av verksamhetsområde för .Järnavik gällande 
vatten och spillvatten 

12. Anhållan om utökning av verksamhetsområde för Risatorp 1:39 m.fl. 
13. Anhållan om utökning av verksamhetsområde norra Viggen



14. Anhâllan om utökning av verksamhetsområde för vatten och spill 
Aspanområdet 

15. Ansökan om markköp - Simmaren och Orienteraren 
16. Sörby 5:17 - Äska pengar till omläggning av kulvertledning 

17. Västra Piren- ISPS 

18. Risatorp 1:39 markkôp 

19. Skogsgårdsskolan- Rivning alternativt ombyggnad 

20. Behov av nya förskoleplatser i Ronneby kommun 
21. Organisation av nyanländas lärande 

22. Förslag till hyreskontrakt avseende gemensamhetslokal vid Kallinge 
trygghetsboende 

23. Årsredovisning/Ansvarsfrihet 2017 fôr regionstyrelsen, Region Blekinge 

24. Årsredovisning Sydarkivera 2017 

25. Ändringar i kommunstyrelsens reglemente med anledning av ändrad 
förvaltningsorganisation 

26. Sesam - Utökning av verksamheten 

27. Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Christer Leksell (SD) 
28. Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Rose-Marie Leksell (SD) 
29. Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag april 2018 

30. Lupp-enkäten 2017 

31. Besvarande av medborgarförslag - Att boken Ge ditt barn 100 
möjligheter istället för 2 köps in och behandlas på förskolorna i Ronneby 
kommun 
32. Besvarande av medborgarförslag - Flytta fram minnesmärken över 
Ronneby kommuns utländska vänorter i ljuset och solskenet 

33. Anmälan av motioner
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Anna Carlbrant 

Alla 
Alla 
Alla 
AIIa 
AIIa 

Alla 
Alla 

Alla 
Alla 
Alla 

Alla 
Alla 
Alla 

Alla 
Alla 
Alla 

Alla 
Nils Nilsson 

Alla 
Alla

X 

SUMMA: 40 

Justeringsmännens signatur: 

................... _. 

Sida 1 av 1
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till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omrôstningslista nr. 3 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2018 klockan 20:21:58. 

27. Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Christer Leksell (SD)

~ i 
‘ 

Ersättare — 

M VJa 
i .g§Nej Aîlët Eigânv 

(M) X 
Åsa Evaldsson (M) X 
Anders Bromée (M) X 
Lennarth Förberg (M) X 
Lena Karstensson (M) X 
Birgitta Lagerlund (M) X 
Magnus Persson (M) X 
Anders Lund (M) X 
Christer Stenström (M) X 
Kenneth Michaelsson (C) X 
Tim Svanberg (C) X 
Hillevi Andersson (C) X 
Kristina Valtersson (C) X 
Mats Paulsson (C) X 
Roger Gardell (L) X 
Nils lngmar Thorell (L) X 
Willy Persson (KD) X 
Malin Norfall (S) X 
Bo Johansson (S) X 
Malin Månsson (S) X 
Tommy Andersson (S) X 
Amani EIAIi (S) X 
Mikael Karlsson (S) X 
Annette Rydell (S) Alla Nils Nilsson X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla Margareta Yngvesson X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Österhof (S) Alla Rune Kronkvist X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla Ann-Margret Olofsson X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranisiav Miletic (S) Alla Johnny Håkansson X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla Sylvia Edwinsson X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Therese Lagerkvist (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Caribrant (RP) Alla X 

SUMMA: 40 5 0 4 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 1 av 1
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Fastighet, Järnavik-vatten 
BJÖRSTORP 2:4 
BJÖRSTORP 2:9 
BJÔRSTORP 2:10 
BJÖRSTORP 2:12 
BJÖRSTORP 2:13 
BJÖRSTORP 2:14 
BJÖRSTORP 2:15 
BJÖRSTORP 2:31 
FLAKARYD 1:4 
FLAKARYD 1:5 
FLAKARYD 1:6 
FLAKARYD 1:7 
FLAKARYD 1:8 
FLAKARYD 1:10 
FLAKARYD 1:12 
FLAKARYD 1:13 
FLAKARYD 1:14 
FLAKARYD 2:2 
FLAKARYD 2:4 
FLAKARYD 3:1 
JÄRNAVIK 1:2 
JÄRNAVIK 1:3 
JÄRNAVIK 1:4 
JÄRNAVIK 1:6 
JÄRNAVIK 1:9 
JÄRNAVIK 1:10 
JÄRNAVIK 1:11 
JÄRNAVIK 1:12 
JÄRNAVIK 1:13 
JÄRNAVIK 1:14 
JÄRNAVIK 1:15 
JÄRNAVIK 1:18 
JÄRNAVIK 1:19 
JÄRNAVIK 1:21 
JÄRNAVIK 1:22 
JÄRNAVIK 1:23 
JÄRNAVIK 1:24 
JÄRNAVIK 1:25 
JÄRNAVIK 1:26 
JÄRNAVIK 1:28 
JÄRNAVIK 1:29 
JÄRNAVIK 1:30 
JÄRNAVIK 1:31 
JÄRNAVIK 1:32 
JÄRNAVIK 1:33 
JÄRNAVIK 1:35



JÂRNAVIK 1:36 
JÄRNAVIK 1:37 
JÄRNAVIK 1:38 
JÄRNAVIK 1:39 
JÄRNAVIK 1:40 
JÄRNAVIK 1:41 
JÂRNAVIK 1:42 
JÄRNAVIK 1:43 
JÄRNAVIK 1:44 
JÄRNAVIK 1:45 
JÄRNAVIK 1:46 
JÄRNAVIK 1:47 
JÄRNAVIK 1:48 
JÄRNAVIK 1:49 
JÂRNAVIK 1:50 
JÂRNAVIK 1:51 
JÄRNAVIK 1:52 
JÄRNAVIK 1:53 
JÄRNAVIK 1:54 
JÄRNAVIK 1:55 
JÄRNAVIK 2:1 
JÄRNAVIK 2:2 
JÄRNAVIK 3:1 
TORP 14:2



Fastighet, Järnavik-spillvatten 
FLAKARYD 1:6 
FLAKARYD 1:12 
FLAKARYD 1:13 
FLAKARYD 1:14 
FLAKARYD 2:4 
FLAKARYD 3:1 
JÄRNAVIK 1:2 
JÄRNAVIK 1:3 
JÄRNAVIK 1:4 
JÄRNAVIK 1:6 
JÄRNAVIK 1:9 
JÄRNAVIK 1:10 
JÄRNAVIK 1:11 
JÄRNAVIK 1:12 
JÄRNAVIK 1:13 
JÄRNAVIK 1:14 
JÄRNAVIK 1:15 
JÄRNAVIK 1:18 
JÄRNAVIK 1:19 
JÄRNAVIK 1:21 
JÄRNAVIK 1:22 
JÂRNAVIK 1:23 
JÂRNAVIK 1:24 
JÄRNAVIK 1:25 
JÄRNAVIK 1:26 
JÄRNAVIK 1:28 
JÄRNAVIK 1:29 
JÄRNAVIK 1:30 
JÄRNAVIK 1:31 
JÄRNAVIK 1:32 
JÄRNAVIK 1:33 
JÄRNAVIK 1:35 
JÄRNAVIK 1:36 
JÂRNAVIK 1:37 
JÄRNAVIK 1:38 
JÄRNAVIK 1:39 
JÄRNAVIK 1:40 
JÄRNAVIK 1:41 
JÄRNAVIK 1:42 
JÄRNAVIK 1:43 
JÄRNAVIK 1:44 
JÄRNAVIK 1:45 
JÄRNAVIK 1:46 
JÄRNAVIK 1:47 
JÄRNAVIK 1:48 
JÄRNAVIK 1:49



JÂRNAVIK 1:50 
JÄRNAVIK 1:51 
JÄRNAVIK 1:52 
JÄRNAVIK 1:53 
JÄRNAVIK 1:54 
JÁRNAVIK 1:55 
JÄRNAVIK 2:1 
JÄRNAVIK 2:2 
JÄRNAVIK 3:1 
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Fastighet Gata/Väg Vatten Spillvatten 

LOGEN 1 LOGEVÄGEN 2, RONNEBY 
LOGEN 2 LOGEVÄGEN 4, RONNEBY 
LOGEN 3 LOGEVÄGEN 6, RONNEBY 
R|SATORP 1:39 ÖSTRA VAREVÄGEN 14, RONNEBY X X 
RISATORP 1:42 ÖSTRA VAREVÄGEN 22, RONNEBY X X 
R|SATORP 1:43 ÖSTRA VAREVÄGEN 18A, RONNEBY X X 
R|SATORP 2:4 ÖSTRA VAREVÄGEN 4, RONNEBY X X 
RlSATORP 2:8 ÖSTRA VAREVÄGEN 40, RONNEBY X 
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Fastighet Gata/Väg 
SÖRBY 5:12 SÖRBY INDUSTRIGATA 2, RONNEBY 

.. 

Det av Ronneby '3_1~‘\ 
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Vi/Epstart ¿[LA WL: ¡L 
”LO ¿y 156»? ë (‘î 

‘E 

Fastighet Gata/Väg Kommun 
LERÃKRA 2:60 VÃRVÄGEN 1, LISTERBY RONNEBY 
LERÅKRA 2:61 VÃRVÄGEN 3, L|STERBY RONNEBY 
LERÄKRA 2:62 VÃRVÄGEN 5, LISTERBY RONNEBY 
LERÄKRA 2:63 VÅRVÄGEN 11, LISTERBY RONNEBY 
LERÅKRA 2:64 VÃRVÄGEN 13, LISTERBY RONNEBY 
LERÃKRA 2:65 VÃRVÄGEN 15, LISTERBY RONNEBY 
LERÄKRA 2:66 VÃRVÄGEN 19, LISTERBY RONNEBY 
LERÄKRA 2:67 VÄRVÄGEN 17, LISTERBY RONNEBY 
LERÃKRA 2:68 VÂRVÂG EN 24, LISTERBY RONNEBY 
LERÄKRA 2:69 VÅRVÄGEN 22, LISTERBY RONNEBY 
LERÅKRA 2:70 VÄRVÄGEN 20, LISTERBY RONNEBY 
LERÄKRA 2:71 VÄRVÄGEN 18, LISTERBY RONNEBY 
LERÄKRA 2:72 VÂRVÂG EN 16, LISTERBY RONNEBY 
LERÅKRA 2:73 VÃRVÄGEN s, L|STERBY RONNEBY 
LERÃKRA 2:74 VÄRVÄGEN 6, LISTERBY RONNEBY 
LERÄKRA 2:75 VÂRVÂG EN 4, LISTERBY RONNEBY 
LERÅKRA 2:76 VÅRVÄGEN 12, LISTERBY RONNEBY 
LERÃKRA 2:77 RONNEBY 

i546.
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KÔPEKONTRAKT F ÔR ORIENTERAREN 2 SAMT DEL AV 
RONNEBY 24:16 

Parter 

Säljare: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel 1/ 1 

Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 00 
Org.nr: 212000-0837 

Köpare: Bostadsrättsföreningen Knut Hahn, nedan kallad köparen. Andel 1/1 
Adress: c/o Korsanäs redovisning och Förvaltning, Box 24, 372 21 Ronneby 
Telefon: O70 571 95 52 
Org nr: 735600-0864 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 
l.l Kommunen överlåter och försäljer härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby 

Ronneby 24:26 om ca 1200 kvm samt Orienteraren 2 om 950 kvm som markerats med 
rött på bifogad karta. Områdena omfattas av detaljplan. 

2 Köpeskilling 
2.1 Köpeskillingen på 164 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på 

tillträdesdagen. 

2.2 Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. När köpeskillingen 
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev. 

2.3 Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra 
handlingar jml 4 kap 20 § JB. 

3 Tillträdesdag mm 
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3 

vunnit laga kraft. 
Förtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskommelse efter det att Ronneby 
Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft. 

3.2 För att köpet enligt det här avtalet ska ske måste fastighetsreglering gällande Ronneby 
24:16 ske. 

\\ hä. " Wtwu-wt fly-LUM li/Lljiâ.



3.3 

6.2 

8.2 

8.3 

Gränsema kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen. 
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed 
biträds av kommunen. Köparen svarar för kostnaden för fastighetsbildningen. 

Fastighetens skick 
Köparen godtar F astighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon 
form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. 

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 
Kommunen. 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 
Köparen. 

Inskrivningsåtgärder mm 
Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och - 

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

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

Tvist 
Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol. 

Förutsättningar för avtalets giltighet 
För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige 
godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats, 
ska avtalet, under förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är 
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges 
justerade protokoll satts upp på anslagstavla. 

Avtalets giltighet förutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till 
grund för genomförande av fastighetsreglering. 

Om förutsättningarna enligt 8.1 och 8.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Återställning ska ske av marken på köparens 
bekostnad. 

Anslutningsavgifter 
Eventuella avgifter för anslutning till el, fiber, avlopp och fjärrvärme ingår ej i 

köpeskillingen och skall erläggas i särskild ordning enligt taxor.



l0 Avtalsexemplar 
10.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av Vilka parterna tagit varsitt. 

Sälj aren Köparen 

Ronneby den 

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 
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KÔPEKONTRAKT 

Parter 

Säljare: Ronneby kommun, nedan kallad säljaren. Andel 1/ 1 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 00 
Org.nr: 212000-0837 

Köpare: Möllan Fastigheter, enskild firma, nedan kallad köparen. 
Thomas Svensson pers.nr. 690112-3312 andel 1/2 
Annette Svensson per.nr. 690314-3367 andel 1/2 

Adress: Raskens väg 11, 372 94 Listerby 
Telefon: 0457 312 24 

1 Överlåtelseiörklaring och fastighetens omfattning 
Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen fastigheten Ronneby Risatorp 1:39 
som markerats med rött på kartan. 

2 Köpeskilling 
Köpeskillingen om enmiljonelvatusenfyrahundra kronor (1 011 400 kr) skall erläggas på 
tillträdesdagen (avser 10114 kvm á 100 kr/kvm). 

Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. När köpeskillingen 
är betalad, ska Säljaren omgående överlämna kvitterat köpebrev. 

Sälj aren ska till Köparen överlämna tillhöriga kartor och andra handlingar jml 4 kap 20 
§ JB. 

3 Tillträdesdag mm 
Tillträde till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Säljaren särskilt 
överenskommer, dock senast den 1 juli 2018. 

Parterna är överens om att äganderätten övergår till Köparen på tillträdesdagen enligt 1 

st under förutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet.



10 

Faran för fastigheten går över på tillträdesdagen. 

Fastighetens skick 
Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon 
form mot Sälj aren med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. Köparen 
är medveten om att fastigheten ligger på gammal stadsdeponi. Kommunen genomför 
under Våren 2018 marksanering av området. Slutbesiktning ska ske innan byggnation av 
fastigheten kan komma igång. Köparen ansvarar för de erforderliga geotekniska 
utredningar som kan krävas för fastighetens bebyggelse. Kommunen har inte gjort några 
utfästelser angående fastighetens geotekniska beskaffenhet. 

Exploateringsskyldighet 
Köparen skall exploatera fastigheten för byggande av hyreslägenheter. Uppförandet av 
husen skall till väsentliga delar ha skett inom 18 månader efter det att köparen har 
tillträtt fastigheten. 

Om Köparen inte exploaterar fastigheten skall densamme omgående meddela 
Kommunen sina avsikter. Kommunen har rätt att återköpa fastigheten för motsvarande 
köpeskilling enligt punkt 2. 

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter som löper på Fastigheten betalas av Säljaren i den mån de löper på eller är 
föranledda av tiden till och med tillträdesdagen. För tiden därefter betalas räntor, skatter 
och andra utgifter av Köparen. 
Motsvarande gäller fördelning av inkomster från Fastigheten. 

Nyttjanderätter mm 
Kommunen garanterar per tillträdesdagen att Fastigheten inte är belänad eller pantsatt, 
att Fastigheten inte är belastad med nyttj anderätter, inteckningar och andra inskrivningar 
och att det inte föreligger tvist eller process rörande Fastigheten. 

Inskrivningsåtgärder mm 
Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och - 

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

Genom att underteckna detta avtal biträder Sälj aren sådana åtgärder. 

Tvist 
Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av svensk allmän domstol. 

Giltighet 
Detta avtal förutsätter för sin giltighet att: 
o Ronneby kommuns kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet och att 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

. 

i, lit/ 
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o Pågående detaljplan för fastigheten vinner laga kraft. 

o Pågående marksanering genomförs füllt ut enligt åtgärdsförslag C från Sweco's 
miljöutredning och slutbesiktning sker. 

11 Avtalsexemplar 
Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 

Sälj aren Köparen 

Ronneby den Ronneby den 

§;;g‘;;is;;;{r;1;;;;;;1'1a;;;;1';i,;; "raggar" §4'n};e'&'e"sf'v'e'£1'sg'(;£{ 
""""""""""" " 

Thomas Svensson 

Sälj arens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Karta till kôpekontrakt Risatorp 1:39 
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HUN N Ë Ü V H U S Kök Överenskommelse hyresäntlring . 

Anläggning Trygghetsboende Kallinge 
Hyresgäst Ronneby kommun

i 

Hyresobjekt m' 22-0302 

_ 
Projekt nr I7I OS 

‘ ' ' ' " Atgfirdi‘--r;""~=.;», 
L i» 

' Om- ocäh tillbyggnad enl ritning "Ritning Plan l8-O2-I6"
l 

Ar 20 I8 

Iäeäkrivfiinigp; Hyran är baserad på en preliminär lcostnadsberäkning.
q 

g‘; lnvéâtering» T3725‘: 5=Zr.=‘r‘ï‘¡«"<’zd_¿ï"ï ÎnrÊ-"-'%3.800 000 Beloppet: är preliminärt beräknat ochltan komma att ändras. 

Linder-håll 

Avskrivningstid antal år IO 
I 

k 

Kalkylränta 6.0% 

z: Hyngeisändringlâr 567 578 Baserad på preliminära uppgifter 

z...‘ HJyr-‚esändring fr.o.m. Efcer godkänd slttbesiktning 

“ 
. Alternativ: Hyresâlgästen debiteras investeringen som engângsbelopp ~ 

¡Wii . .. Qyerenslçommelsen ar E3Frelimin51'r fljfilutlig 

_\ -_ 

Onfizhyfiesgästehuväljer att fråntr ida hyresavtalet före zxvskrivningscidens slut ska oavskriven 
delav investéringsbeloppet erläggas kontant till hyresvärden i samband med kontraktstldens 

mM%% 

p' Övriga villkor, utgång. i 

Datum Underskrifter 
. 

S"
. 

Underskrift hyresvärd 5 ¡‘P 

ABIN:/nnebyhus 

Underskrift hyresgäst
_ 

Ronneby kommun. Äldreomscrgen Namnförtydligande 

Underskrift hyresgäst 
Ronneby kommun, Kostenheten Namnförtydligande
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ROI l I leby zm g få) (3 A ¿Q REGLEMENTE FÓR 
KoMMuN ll?? KOMMUNSTYRELSEN~ 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen 
Gäller från och med: 
Antagen: KF 2017-06-21 § 187, dnr KS 2017/286 
Ändrad: KF 2017-11-30 § 374, dnr 2017/507 1a :- 

FÖRSLAG 
KSAU sammanträde 2018-05-28 

Reglemente för kommunstyrelsen 
1 kap. Inledande bestämmelser 

Allmänt om styrelsens uppgifter 
1 § 

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda 
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen ansvarar även för de uppgifter som framgår av 

'20 
I 
17357757, ¡‘La och annan lagstiftning.

~ 
kommunallagen
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2 kap. Ledning och styrning 
Strategiska uppgifter 
4§ 
I styrelsens ledningsfunktion ligger att särskilt leda och samordna bl.a.,

l 

2. 

3.

4 

.°‘.°‘ 

O0

~ 

3 kap. 

arbetsmarknadsbefrämj ande åtgärder av övergripande karaktär, 
den kommunala näringslivspolitiken, 
den översiktliga planeringen av mark och vatten, 

. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls 
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
energiplaneringen samt främja energihushållningen, 
trafikpolitiken samt att verka för en tillfredställande trafikförsörjning, 

,j:L^:L <:—_.§"e1y6n1:1‘:1gs\;* @1§l<_S'f,“gT1Jf1l§1 62165::~ frâgor som rôr '{—2.:5;:aa#:\-%— ._ _ kr _ ‚ 

kommuninformation av overgripande karaktär, 
övergripande frågor som hör samman med kommunens miljö- och naturvårdspolitik 
samt folkhälsoverksamhet, brottsförebyggande verksamhet, riskhantering, beredskaps- 

’ och annan ~ ~~ och säkerhetsverksamhet, 
liknande strategisk verksamhet, samt 

l-»_\VILL'11J.,WLLUQE Mirai, 77 ‚ 

Företag m.m. och kommunalförbund 
Företag m.m. 
1§ 
Styrelsen ska, 

l. 

ß 
„„/‚/‚4/ fi 

‘¡ÉL/Í ‚ é{'K/// 

ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men ocksâ i avseende på Övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen, 
ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 
ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna, 
löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i (:1, 

7:’ 

í. 
.i j. f? kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 

äger eller har intresse i, 
årligen, senast den 1 juli i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

2 (3) 

C75‘

~ 

~~~
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kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen 
att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i, samt 

7. utfärda instruktion till ombud utsedda av fullmäktige att representera Ronneby 
kommun i företag och stiftelser där kommunen har ett bestämmande inflytande. 

9 kap. Organisation 

~~ 

Personal 
6 § 

Den personal som ska biträda kommunstyrelsen vid fullgörandet av dess uppgifter ingâr i 

kommunledningsförvaltningen tigt; . 
~ ~ 

Reglementet träder i kraft den l juli 2017 då tidigare beslutat reglemente upphör att gälla. 

Ändringar beslutade den 30 november 2017 träder i kraft samma dag.
~ 
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