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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kallingesalen, kl. 09:00-14:30, ajournering för lunch 12:15-13:15.

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Tommy Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, måndag 2017-05-19 kl:16:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Christoffer Svensson
Ordförande

Roger Fredriksson
Justerare

Tommy Andersson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-09

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-22

Datum då anslaget tas ned

2017-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Christoffer Svensson
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande
Åsa Evaldsson (M)
Lennarth Förberg (M)
Roger Gardell (L)
Tommy Andersson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Malin Månsson (S)
Ola Robertsson (S)
Peter Bowin (V)
Lova Necksten (MP)
Nicolas Westrup (SD)
Tomas Lund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Silke Jacob (C) tjänstgör istället för Tim Svanberg (C)
Bo Johansson (S) tjänstgör istället för Malin Norfall (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Lena Karstensson (M)
Nils Ingmar Thorell (L)
Willy Persson (KD)
Anna Carlbrant (RP)
Martin Moberg (S)
Bengt Johansson (SD)
Christer Leksell (SD)

Tjänstemän

Magnus Widén, kommundirektör
Christoffer Svensson, kommunsekreterare
Torbjörn Lind, näringslivschef §§ 133, 160
Helena Revelj, stadsarkitekt §§ 134-135
Jonas Persson, verksamhetsutvecklare §§ 139-142
Magnus Graad, förvaltningschef §§ 143, 148
Eva Lydin, fastighetsförvaltare §§146-147
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Johan Sjögren, ekonomichef § 151
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§ 132

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare och förändring av dagordningen
Sammanfattning
Ärendet gällande förändring av delegationsordningen för kommunstyrelsen
avseende formerna för disciplinär åtgärd lyfts in som ärende 43 på dagens
föredragningslista.
Tommy Andersson (S) utses att justera dagens protokoll.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet gällande förändring
av delegationsordningen för kommunstyrelsen avseende formerna för
disciplinär åtgärd lyfts in som ärende 43 på dagens föredragningslista.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet gällande förändring av delegationsordningen för
kommunstyrelsen avseende formerna för disciplinär åtgärd lyfts in
som ärende 43 på dagens föredragningslista.
2. Tommy Andersson (S) utses att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
________________
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§ 133

Dnr 2017-000004 101

Information från näringslivschefen
Näringslivschef Torbjörn Lind ger information i ärendet.
Sammanfattning
Informationen berör:
-

Ronneby kommuns näringslivsplan.

-

Etableringssituationen i kommunen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (L) samt ersättare Anna Carlbrant (RP).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Torbjörn Lind, näringslivschef
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§ 134

Dnr 2016-000397 4013

Detaljplan för Bökevik 1:131 mfl.
Sammanfattning
Adress: Vitaskärsvägen, Blysängen, Håanabbsvägen
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-01-25, § 15 att skicka ut
planförslaget för Bökevik 1:131 m.fl. på granskning. Kommunstyrelsen
behandlade ärendet 2017-03-07, § 73. Det har i efterhand upptäckts fel i
plankartan, bl.a. saknades förklaring för en del bestämmelser i legenden. På
grund av detta genomförs nu granskningen på nytt och ett nytt yttrande
behövs från kommunstyrelsen.
Planarbetet bedrivs enligt ett enkelt planförfarande. Planen har tidigare varit
ute på samråd. Planförslaget innebär bl.a. att två tomter som bedöms vara
olämpligt placerade flyttas, att äldre planbestämmelser uppdateras med
främsta syftet att tillåta en större exploatering av tomter samt att ytterligare 6
tomter för bebyggelse skapas.
Bedömning
Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i en
samrådsredogörelse. Länsstyrelsen anser bl.a. att planbestämmelserna
avseende byggteknik inom områden under 3 meter över havet behöver
justeras. Länsstyrelsen anser också det positivt ifall lokaliseringen av ny
tomtmark inom planområdet anpassas och genomförs på ett sådant sätt att
identifierade livsmiljöer och spridningsvägar för sandödla och hasselsnok
säkras. Ett antal fastighetsägare är negativa till 175 kvm som byggnadsarea
och anser att områdets nuvarande karaktär av fritidshusområde ska behållas.
Ett antal fastighetsägare är positiva till ändringsförslaget.
Med hänsyn till inkomna synpunkter föreslås bl.a. att planbestämmelserna
avseende byggteknik justeras. Ett nytt avsnitt om fridlysta arter införs i
planbeskrivningen. Plankartan revideras avseende spridningskorridoren för
sandödla och hasselsnok söder om muren intill tomt 7 och 8. Inga ändringar
föreslås avseende bestämmelserna för byggrätt m.m

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(99)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-09

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-01-27
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ändra planförslaget samt ge plan- och
byggenheten i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att vidhålla att planen ska genomföras
med enkelt planförfarande, men att beslut om antagande av planen ska tas av
kommunfullmäktige då ärendet är av principiell art.
Tidplanen för detaljplanen ska revideras utifrån miljö- och byggnadsnämndens
beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
1. Inte ha något att erinra mot förslaget.
2. Detaljplaneförslaget inte är av principiell natur och att beslut om
antagande av planen därför kan tas av miljö- och byggnadsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Ola
Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
Ola Robertsson (S) yrkar på att andra att-satsen i arbetsutskottets beslut
utgår.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(99)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-09

Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Inte ha något att erinra mot förslaget.
2. Detaljplaneförslaget inte är av principiell natur och att beslut om
antagande av planen därför kan tas av miljö- och byggnadsnämnden.
________________
Exp:
Helena Revelj, miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 135

Dnr 2017-000257 011

Information gällande överklagad detaljplan för Väby 5:3
m.fl.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade anta detaljplanen för Väby 5:3 m.fl. 2015-0924, § 230. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som gav kommunen rätt.
Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen
(MMD) som i sin dom 2016-11-30 upphävde kommunens beslut att anta
detaljplanen. Kommunen beslöt att överklaga domen till Mark- och
miljööverdomstolen (MÖD).
Innan ett ärende prövas av Mark- och miljödomstolen skall man få
prövningstillstånd. Detta prövningstillstånd har kommunen nu fått genom
beslut av MÖD 2017-03-07.
I sin överklagan av MMDs beslut yrkade kommunen…
i första hand att MÖD fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta planen.
i andra hand att planbestämmelsen a3 (anledningen till att MMD upphävde
planen) undantas och att planen fastställs med denna justering.
i tredje hand att vattenområdet D i planen (som innehåller bestämmelsen i
fråga, lokalisering i nordöst) undantas och att planen fastställs med denna
justering.
i sista hand att MÖD återförvisar målet till MMD för fortsatt handläggning.
Detta då kommunen under MMDs handläggning av ärendet inte fick någon
information om att de ämnade pröva planbestämmelsen i fråga och det
fråntog kommunen möjligheten att överväga om man var villig att medge
ändringar av planen.
Nästa steg i ärendet är att invänta MÖDs beslut.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen tar ärendet som information
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen noterar
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Helena Revelj, miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 136

Dnr 2017-000234 041

Räddningstjänsten Östra Blekinge
förvaltningsberättelse med årsbokslut 2016
Sammanfattning
Årsbokslut med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för år 2016
har inkommit från Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2016

-

godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning för år
2016.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för år 2016.
2. Godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning för år
2016.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 137

Dnr 2016-000141 866

Flödet - gatukonstfestivalen i Ronneby
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-03-16 § 56
Flödet - Gatukonstfestival i Ronneby återremitterades från
kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2017. Det framgår inte vad
återremissen avser.
Enhetschef Kirsti Emaus har lämnat följande tjänsteförslag:
En reviderad budget för två fasader som är tänkbara för målning under 2017
bifogas (till handlingarna). Tänkta fasader är Panncentralen på Hjorthöjden
och parkeringshuset på Älgbacken.
Totalsumman för två fasader blir 185 600 Varav Ronnebyhus betalar
materialet/graffitifärgen som beräknas till 19 000 kronor. Ronneby kommuns
kostnad blir då 166 000 kr.
Ronnebyhus år tillfrågat om de kan ta mer av kostnaden, exempelvis
kostnaderna för lift och byggnadsställning som kan uppgå till en summa av
totalt 30 000.
Om inte medel för två fasader beviljas föreslås att Panncentralen på
Hjorthöj den målas 2017 och att det större projektet flyttas fram till 2018 om
medel beviljas.
Kostnad för målning av Panncentralensfasad beräknas till totalt 55 000
kronor.
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19
Fritid- och kulturnämnden beslutar att två nya fasader, panncentralen,
Hjorthöjden och p- huset på Älgbacken samt Sockerbruket och
Biblioteksväggen målas i samband med konstrundan 2017 under
förutsättning att finansiering om ca 40 000 kronor samt projektledarlön om
ca 50 000 kronor utöver Ronnebyhus och Kulturcentrums insats kan lösas.
Att hos kommunstyrelsen åska medel, 190 000 kr för genomförandet av
Gatukonstfestivalen Flödet.
Att temat på målningarna ska vara Hälsa och Friskvård.
Att genomföra det beslut om målning i Sporthallar som förvaltningen fått i
uppdrag av kommunstyrelsen, enligt motion från Malin Norfall (S).
Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att arbeta i ett brett samarbete
med övriga förvaltningar gällande Flödet.
Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut 2017-02-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till fritidoch kulturnämnden.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-03-16
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt
svar på återremissen från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
1. Ställa sig positiv till att projektet genomförs inom befintlig budget.
2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå tilläggsäskandet från
fritid- och kulturnämnden för genomförandet av gatufestivalen
Flödet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lova
Necksten (MP), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) samt ersättare Nils
Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ställa sig positiv till att projektet genomförs inom befintlig budget.
2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå tilläggsäskandet från
fritid- och kulturnämnden för genomförandet av gatufestivalen
Flödet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 138

Dnr 2017-000235 049

Delägarskap i Inera AB
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankringsoch beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli
delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska
företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre
tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg
och samhällsbyggnad.
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Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Bedömning
Utveckling av e-tjänster är en viktig del för att öka tillgänglighet och
servicenivå för kommuninvånare. Genom att offentlig verksamhet samverkar
om utvecklingen av e-tjänster kan man förvänta sig en lägre kostnad över tid
och snabbare utveckling av tjänster.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Till ordinarie ombud på bolagsstämma och ordinarie representant på ägarråd
utses tills vidare ekonomichef Johan Sjögren. Till dennes ersättare utses
controller Peter Nordberg.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Till ordinarie ombud på bolagsstämma och ordinarie representant på
ägarråd utses tills vidare ekonomichef Johan Sjögren. Till dennes
ersättare utses controller Peter Nordberg.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric
Wildros (S), Lennart Förberg (M), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V)
samt ersättare Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med
aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
3. Till ordinarie ombud på bolagsstämma och ordinarie representant på
ägarråd utses tills vidare ekonomichef Johan Sjögren. Till dennes
ersättare utses controller Peter Nordberg.
Aktieöverlåtelseavtal (Dnr: 2017-000235 049 nr.57917)
Aktieägaravtal (Dnr: 2017-000235 049 nr. 57919)
Anslutningsavtal Inera AB (Dnr: 2017-000235 049 nr. 57918)
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 139

Dnr 2016-000757 101

Internkontrollplan 2017 Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på internkontrollplan
2017
Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2017 för
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2017 för
kommunstyrelsen (exklusive tekniska)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar påföra resepolicyn på
internkontrollplanen 2017 och därefter föreslå kommunstyrelsen att fastställa
kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2017 för
kommunstyrelsen (exklusive tekniska).
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson
(S), Malin Månsson (S) samt tjänstgörande ersättare Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa förslag till
internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen (exklusive tekniska) med
följande tillägg:
1. Avvikelserna för år 2016 läggs till och följs upp i 2017 års
uppföljning.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inför 2018 års
internkontrollplan se över frekvenserna av kontrollmomenten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(99)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-09

Kommunstyrelsen

3. Ändra benämningen vid ansvarig från namn till titulatur.
Peter Bowin (V) yrkar bifall till Roger Fredriksson (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa internkontrollplan 2017 för
kommunstyrelsen (exklusive tekniska) med följande tillägg:
1. Avvikelserna för år 2016 läggs till och följs upp i 2017 års
uppföljning.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att inför 2018 års
internkontrollplan se över frekvenserna av kontrollmomenten.
3. Ändra benämningen för ansvarig från namn till titulatur.
________________
Exp:
Jonas Persson, verksamhetsutvecklare
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§ 140

Dnr 2016-000706 101

Medborgarundersökningen 2016
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ronneby kommun genomförde perioden 22 september – 8 november 2016,
tillsammans med 80 andra kommuner i landet, SCB:s
Medborgarundersökning. Under en rad år har kommunen genomfört
Medborgarundersökningen årligen. 2015 gjorde vi dock ett uppehåll.
Målgruppen för Medborgarundersökningen är kommunens medborgare i
åldrarna 18-84 år. I år erhöll 1 200 personer enkäten i Ronneby kommun
varav ca 500 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 42 %. Detta är som ett
genomsnitt i riket. När Ronneby genomförde Medborgarundersökningen
hösten 2014 var svarsfrekvensen 54 %.
Medborgarundersökningen delas in i tre kategorier. Varje kategori beskrivs
nedan med vilka områden som ingår.
1. Nöjd-Region-Index:
Rekommendation
Fritidsmöjligheter
Utbildningsmöjligheter
Trygghet

Kommunikationer
Kommersiellt utbud
Bostäder
Arbetsmöjligheter

2. Nöjd-Medborgar-Index:
Bemötande och tillgänglighet
Vatten och avlopp
sophämtning
Kultur
Gymnasieskolan
Gator och vägar
Idrotts- och motionsanläggningar
Äldreomsorgen
personer
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3. Nöjd-Inflytande-Index:
Information
Förtroende

Kontakt
Påverkan

Årets resultat är något sämre jämfört med hösten 2014. Förändringen är dock
inte statistiskt säkerställd.
Kategori

Nöjd-Region-Index: hur ser
medborgarna Ronneby kommun
som en plats att bo och leva på?
Nöjd-Medborgar-Index: hur ser
medborgarna i Ronneby kommun
på kommunens verksamheter?
Nöjd-Inflytande-Index: hur ser
medborgarna i Ronneby kommun
på sitt inflytande i kommunen?

Ronneby Ronneby Ronneby
2013
2014
2016

52

52

48

Snitt
i
riket
2016
60

52

53

50

54

35

38

35

40

Bedömning
Medborgarundersökningen är en attitydundersökning. Den beskriver hur
befolkningen i kommunen tycker och tänker om kommunen och dess
verksamheter. Medborgarundersökningen är därför inget mått på kvalitet. Att
förändra attityder tar lång tid och oftast kan man bara se små förändringar
mellan åren. Tankar och åsikter sprids mycket på sociala forum och därför är
det viktigt att kommunen är uppdaterad och kan förhindra felaktig
ryktesspridning.
Kommunen måste ta ställning till hur den ska se på undersökningen och dess
resultat. För många mätområden är kommunen inte den enda påverkande
aktören utan här påverkar samhällsförändringar i stort synen. Dessa områden
ska man kanske inte lägga allt för stor arbetsinsats på. Ett sätt är att se
undersökningen som en ”temperaturmätare” där vi följer utvecklingen
medan ett annat sätt är att skapa arbetsgrupper som analyserar resultatet
ingående och lägger förslag till åtgärder.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar sända frågan vidare till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Lennart Förberg (M), Lova Necksten (MP) Roger Gardell
(L), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Åsa Evaldsson (M),
Malin Månsson (S), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V), ersättare Nils
Ingmar Thorell (L), Bengt Johansson (SD) samt Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar enligt följande:
1. Ronneby kommun deltar inte i statistiska centralbyråns (SCB)
medborgarundersökning för år 2017.
2. Kvalitetsgruppen får i uppdrag att inför 2018 års
medborgarundersökning utvärdera tidigare mätningar och återkomma
med förslag på utformning av undersökningen.
3. Ronneby kommun deltar i statistiska centralbyråns (SCB)
medborgarundersökning 2018.
Tommy Andersson (S) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet tas upp för ny behandling senast i
februari 2018 med anledning av sista datum för anmälan om deltagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Inte delta i statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning
för år 2017.
2. Uppdra kvalitetsgruppen att inför 2018 års medborgarundersökning
utvärdera tidigare mätningar och återkomma med förslag på
utformning av undersökningen.
3. Ronneby kommun ska delta i statistiska centralbyråns (SCB)
medborgarundersökning 2018.
4. Ärendet behandlas på nytt av kommunstyrelsen senast i februari
2018.
________________
Exp:
Jonas Persson, enheten för samordning, utveckling och sekretariat.
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§ 141

Dnr 2017-000087 101

Uppföljning av KS (ej tekniska) internkontrollplan 2016
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har gjort uppföljning av internkontrollplan
2016. Avvikelser förekommer framför allt när det gäller tjänsteresor. Enligt
tillämpningsföreskrifterna till kommunens internkontrollreglemente ska de
avvikelser som uppstått under året åtgärdas, kontrolleras och redovisas i
september månad nästkommande år i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna
genomförda uppföljningar avseende kontrollmoment i 2016 års
internkontrollplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
godkänna genomförda uppföljningar avseende kontrollmoment i 2016 års
internkontrollplan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Jan-Eric
Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna genomförda uppföljningar avseende
kontrollmoment i 2016 års internkontrollplan.
________________
Exp:
Jonas Persson, verksamhetsutvecklare
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§ 142

Dnr 2017-000153 101

Översyn av kommunfullmäktiges målområden och
indikatorer 2018-2019
Sammanfattning
Kvalitetsgruppen har i bokslut 2016 gjort en övergripande analys av
kommunens måluppfyllelse. Av kommunfullmäktiges totalt 28 indikatorer
har
 7 målvärden uppnåtts
 21 målvärden inte uppnåtts
Den totala uppfyllelsegraden på 25 % måste anses som låg. När det gäller de
strategiska målområdena ”Attraktivt boende” och ”En bra skola” är
måluppfyllelsen särskilt låg och det är här, i flera fall, högt upp tills
målvärdet nås. Historiskt, när det går att göra jämförelse med 2015, har tio
värden blivit bättre och tretton värden sämre.
Bl. a. följande orsaker kan härledas till den låga måluppfyllelsen:
1. Många målvärden är mycket högt satta och därför, i vissa fall, nästan
omöjliga att uppnå. Detta gäller framför allt de målvärden som
sorterar under det strategiska målområdet ”En bra skola”. Dessa
målvärden berör t ex kränkning och behörighet där givetvis inget
annat än 0 respektive 100 % kan accepteras men då måste kommunen
också godta att uppfyllandegraden blir låg.
2. Det finns indikatorer som kommunen inte styr över på egen hand
utan andra faktorer påverkar t ex attityder och utvecklingen i
samhället i stort. Exempel på denna typ av indikatorer är olika
mätningar som Medborgarundersökningen. Här har också arbetet för
att förbättra utfallet varit eftersatt då frågan ofta ägs av alla eller
ingen alls. Dylika undersökningar är också mycket svåra att hitta rätt
åtgärder till.
Bedömning
Bestämmelserna kring kommunens målstyrning tillåter en förändring av
målvärdena efter två år.
Med anledning av beskrivningen i ovanstående stycken tillsammans med
förändringar i kommunens omvärldsanalys där kommunen tagit emot fler
flyktingar än tidigare förväntat samt en förväntad bostadsbrist bedömer
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kvalitetsgruppen att det kan vara viktigt att göra en översyn av nuvarande
beskrivande text till kommunfullmäktiges strategiska målområden med
tillhörande indikatorer och målvärden inför budget 2018 och 2019.
Inriktning på arbetet bör vara att
-

ta fram indikatorer som kommunen styr över på egen hand så mycket
som möjligt och som ger god hjälp för att bedöma om målet uppnås
eller ej,

-

målvärdet måste vara möjligt att uppnå samt att

-

de nya indikatorerna måste beakta att nämnderna redan gjort ett
gediget arbete med mål, indikatorer och verksamhetsplaner inför
2017-2018.

Indikatorer som hämtas från attitydundersökningar, t ex Medborgarundersökningen, eller som visar att vi följer lagen bör inte användas i
målarbetet. Dessa indikatorer kan dock vara viktiga att följa och ett urval
skulle kunna redovisas separat i anslutning till målen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge
kvalitetsgruppen i uppdrag att i samråd med förvaltningarna ge ett reviderat
förslag till beskrivande texter till kommunens strategiska målområden samt
tillhörande kommunfullmäktigeindikatorer med målvärden för perioden
2018-2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att till
budgetarbetet för år 2018 ge kvalitetsgruppen i uppdrag att i samråd med
förvaltningarna ta fram ett reviderat förslag på
kommunfullmäktigeindikatorer med målvärden för perioden 2018-2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Jan- Eric Wildros (S) och Lennart Förberg (M)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge kvalitetsgruppen i uppdrag att i samråd med
förvaltningarna ge ett reviderat förslag till beskrivande texter till kommunens
strategiska målområden samt tillhörande kommunfullmäktigeindikatorer
med målvärden för perioden 2018-2019
________________
Exp:
Jonas Persson, enheten för samordning, utveckling och sekretariat
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§ 143

Dnr 2017-000284 003

Förslag ny författningssamling torghandel
Sammanfattning
Uppställning av fordon på torget under pågående torghandel medför en
försämrad upplevelse av vår torgmiljö. Justeringar av nuvarande
författningssamling krävs för att tydliggöra förutsättningarna för
torghandlarna.
Bedömning
För att kunna ge en bra service till våra torghandlare och samtidigt skapa en
trivsam torgmiljö vill Tekniska förvaltningen revidera de lokala
ordningsföreskrifterna för Torghandeln i Ronneby. Revideringarna berör §§3
och 9, se kursiv text i underlag.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa Lokala ordningsföreskrifter för
Torghandeln i Ronneby kommun enligt redovisat underlag, att gälla fr.o.m.
2017-06-25.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige fastställa lokala ordningsföreskrifter för Torghandeln i
Ronneby kommun enligt redovisat underlag, att gälla fr.o.m. 2017-06-25.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lova
Necksten (MP), Peter Bowin (V), Willy Persson (KD), Åsa Evaldsson (M),
Bengt Johansson (SD), Nicolas Westrup (SD), Jan- Eric Wildros (S) och
Malin Månsson (S).
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Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
Malin Månsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut med följande
förändring:
-

sista meningen, andra stycket under § 9 på sidan 3 får följande
lydelse: ” Under försäljningstid får inte torgplatsinnehavarens övriga
fordon, släpvagn eller liknande finnas uppställd i direkt anslutning till
saluplatsen. Gällande parkeringsregler skall efterföljas.”

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att efter ovan
revidering fastställa lokala ordningsföreskrifter för Torghandeln i Ronneby
kommun enligt redovisat underlag, att gälla fr.o.m. 2017-06-25.
Förslag till ny ordningsföreskrift för torghandeln (dnr: 2017-000284, nr.
58638)
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(99)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-09

Kommunstyrelsen

§ 144

Dnr 2017-000053 252

Rustorp 1:27 - Köp av mark
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har förhandlat om att köpa in Rustorp 1:27.
Bedömning
Rustorp 1:27 ligger granne med Tarkett nere vid hamnen. Fastigheten är
12961 kvm.
På fastigheten har tidigare AB Svenska Shell bedrivit depåverksamhet.
Cisternerna revs och marken sanerades under 2003. Kommunens
miljöinspektör har granskat rapporten och konstaterat att sanering skett i
enlighet med Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut. (Rapporten finns att
tillgå hos handläggaren)
St1 är beredda att sälja fastigheten för 65 kronor/kvm under förutsättning att
inga anspråk ställs på St1 i framtiden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta köpa marken enligt bilagt avtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Köpa marken enligt bilagt avtal.
Avtal Rustorp 1:27 (dnr 2017-000053 nr. 58443)

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Ola Robertsson
(S) och ersättare Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige köpa marken enligt
bilagt avtal.
Avtal Rustorp 1:27 (dnr 2017-000053 nr. 58443)
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Dnr 2016-000368 119

Gode män till lantmäteriförrättningar
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i kommunerna ska utse gode män med kunskaper inom
fastighetsbildning, dvs. med erfarenhet av frågor rörande jord- eller
skogsbruk alt.
Tätortsförhållanden.
Lantmäteriet behöver inventera vilka gode män som är utsedda inom resp.
kommun och för vilken valperiod.
”4 kap. Fastighetsbildningslagen
1 § Vid fastighetsbildningsförrättning består lantmäterimyndigheten av en
förrättningslantmätare.
Dessutom skall två gode män ingå i myndigheten när förrättningslantmätaren
finner att det behövs eller när sakägare begär det och oskäligt dröjsmål ej
föranledes därav. ”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår 2 gode män och föreslår
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att utse dessa.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Utse föreslagna personer till gode män vid lantmäteriförrättningar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Utse föreslagna personer till gode män vid lantmäteriförrättningar.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Dnr 2016-000680 261

Ronneby 24:7 Ansökan om arrende för glasskiosk
Sammanfattning
Glassbrunnen AB önskar arrendera mark vid nya lekplatsen för att placera en
glasskiosk.
Bedömning
En glasskiosk passar väl ihop med lekplatsen och man är överens med
parkenheten om placeringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen, under
förutsättning att bygglov beviljats, godkänner bifogat arrendeavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Ärendet kompletteras med en karta inför behandling i
kommunstyrelsen.
2. Föreslå kommunstyrelsen godkänna bilagt arrendeavtal, under
förutsättning att bygglov beviljats.
Avtal om anläggningsarrende- glasskiosk (dnr 2016-0000680 nr. 58663)

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric
Wildros (S), Malin Månsson (S), Nicolas Westrup (SD), tjänstgörande
ersättare Bo Johansson (S) samt ersättare Bengt Johansson (SD) och Christer
Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna bilagt arrendeavtal, till detta protokoll
bifogad bilaga 1, under förutsättning att bygglov beviljats.
________________
Exp:
Eva Lydin, tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 147

Dnr 2017-000213 261

Karlstorp 2:1 - Arrende för Bikupor
Sammanfattning
Ronneby Biodlare önskar placera 2 bikupor bredvid Direktörsvillan i
Brunnsparken.
Bedömning
Biodlarföreningen önskar hjälpa till att utöka mångfalden och visa invånarna
hur bikupor ser ut och att det går att ha bikupor i samhället.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att, under
förutsättning att Länsstyrelsen godkänner åtgärden, godkänna bifogat
arrendeavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att:
1. Godkänna bilagt arrendeavtal, under förutsättning att Länsstyrelsen
godkänner åtgärden.
Arrendeavtal Karlstorp 2:1- Arrende för bikupor (dnr 2017-0000213
nr.58664)

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Lennart Förberg (M) samt
tjänstgörande ersättare Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Länsstyrelsen godkänner
åtgärden, godkänna bilagt arrendeavtal, till detta protokoll bifogad bilaga 2.
________________
Exp:
Eva Lydin, tekniska förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Dnr 2017-000168 309

Beslut avseende nya överträdelsekoder för
parkeringsanmärkningar mm
Sammanfattning
Transportstyrelsen föreskriver (TSFS 2016:116) med stöd av 12 §
förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift i frågan om styrelsens
föreskrifter (TSFS 2012:115) om meddelande av parkeringsanmärkning
m.m.
dels att 10 och 12 §§ samt bilagan ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 12 a §§, av följande
lydelse.
Denna ändringsföreskrift träder i kraft första januari 2017.
Detta innebär en förändring av överträdelsekoder för
parkeringsanmärkningar och taxor kopplade till dessa måste uppdateras.
Taxan för felparkeringsavgifter skall beslutas av kommunfullmäktige. Den
nuvarande taxan (400kr/800kr) antogs i KF 2012 (§33). Tillåten maximal
taxa för en parkeringsförseelse är 1000kr.
Bedömning
Enligt information från Transportstyrelsen ska överträdelsekoder ändras
senast 2017-12-31.
För att parkeringsövervakning skall kunna genomföras inom Ronneby
kommun krävs nytt beslut om överträdelsekoder.
Taxan för de nya överträdelsekoderna föreslås vara oförändrad, se nedan.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår:
-att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för felparkeringsavgifter enligt
nedan. Ny taxa skall gälla från 2017-12-01.
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en
04 cykelöverfart (3 kap. 53 §)
05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m. fl. (3 kap. 53 §)
för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3
07 kap. 54 §)
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller
08 visst fordonsslag (3 kap. 54 §). Stannat eller parkerat på parkeringsplats avsedd för
rörelsehindrade.
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller
08 visst fordonsslag (3 kap. 54 §). Samtliga fall utöver stannat eller parkerat på
parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade.
09 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §)
längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap.
21 49 a §)
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a §
23 eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten
väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
25 på en huvudled (3 kap. 55 §)
26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
27 enligt antecknad överträdelse

800
800
800
400
400

800

400
800

400
400
400
400
400
400
400
400

Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter
enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras
33 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
34 inom område där fordon inte får parkeras
35 på plats där fordon inte får parkeras
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
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38
39
41
42

längre än tillåten tid
utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts
enligt antecknad överträdelse

400
400
400
400

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Ordförande Roger Fredriksson (M) uppmärksammar ledamöterna på att i
beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott så har inte hela tabellen från
tekniska förvaltningens förslag kommit med i protokollet varav detta justeras
nu.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för
felparkeringsavgifter enligt nedan, samt att ny taxa skall gälla från 2017-1201.
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
avgift
01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
400
02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
800
03 mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
800
på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en
04 cykelöverfart (3 kap. 53 §)
800
05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)
800
06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m. fl. (3 kap. 53 §)
400
för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3
07 kap. 54 §)
400
för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller
08 visst fordonsslag (3 kap. 54 §). Stannat eller parkerat på parkeringsplats avsedd för
rörelsehindrade.
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för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller
08 visst fordonsslag (3 kap. 54 §). Samtliga fall utöver stannat eller parkerat på
parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade.
09 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §)
längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap.
21 49 a §)
22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a §
23 eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten
väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
25 på en huvudled (3 kap. 55 §)
26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
27 enligt antecknad överträdelse

400
800

400
400
400
400
400
400
400
400

Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter
enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon
30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras
31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras
33 enligt antecknad överträdelse
Parkerat fordon
34 inom område där fordon inte får parkeras
35 på plats där fordon inte får parkeras
37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
38 längre än tillåten tid
39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts
42 enligt antecknad överträdelse
________________
Exp:
Sattar Zad, tekniska förvaltningen
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§ 149

Dnr 2017-000200 007

Årsredovisning för Cura Individutveckling 2016
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för
år 2016. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin
revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och att
Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

godkänna Kommunsamverkan Cura Individutvecklings
årsredovisning för år 2016, samt

-

att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna Kommunsamverkan Cura Individutvecklings
årsredovisning för år 2016, samt
2. bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 150

Dnr 2017-000031 040

Kompletteringsbudget 2017
Sammanfattning
Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter
avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.
Anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2017 från socialnämnden
kom inte med i ärende om kompletteringsbudget, KS 040 2017-000031, som
behandlades i kommunfullmäktige den 30 mars 2017.
Äskandet från socialnämnden uppgår till 298 tkr totalt, varav 126 tkr avser
inventarier gruppbostad och 172 tkr avser verksamhetssystem inom IFO
(individ och familjeomsorg).
Bedömning
Kompletteringsäskandet från socialnämnden framgår av bilaga.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera investeringsanslag
till socialnämnden med 298 tkr i enlighet med lämnat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Kompletteringsbudgetera investeringsanslag till socialnämnden med
298 tkr i enlighet med lämnat förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Kompletteringsbudgetera investeringsanslag till socialnämnden med
298 tkr i enlighet med lämnat förslag.
SN äskande tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2017 (Dnr:2017-000031
040 nr. 58042)
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 151

Dnr 2017-000041 040

Ägardirektiv till bolagsstämmor 2017 för kommunens
helägda bolag
Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus har framlagt
årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2016.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag” skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför
bolagsstämmorna för kommunens direktägda bolag och dess dotter/dotterdotterbolag.
Bedömning
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2016
redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud, för hur denne ska agera vid ovan nämnda
bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) som hålls under maj 2017.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
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-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv .
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-14
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna
följande direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby
Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
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-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv.

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ledamöterna i bolagsstyrelserna som även är ledamöter av
kommunfullmäktige är att anse som jäviga i de frågor som rör
ansvarsprövningen för respektive bolag.
2. Återremittera årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi
AB och Ronneby Miljö och Teknik AB i enlighet med nedanstående
direktiv:

Justerandes sign

-

Årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och
Ronneby Miljö och Teknik AB återremitteras för undertecknade rätt
verkställande direktör.

-

Styrelserna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö
och Teknik AB skall redovisa de olika synsätt, och vilka som har
dessa synsätt, som har medfört entledigandet av företagens
verkställande direktör.

-

Bolagens totala kostnader för entledigandet av företagens VD
redovisas.
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3. Lämna nedanstående direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i
AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros
(S), tjänstgörande ersättare Bo Johansson (S) samt ersättarna Nils Ingmar
Thorell (L) och Anna Carlbrant (RP).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att remittera ärendet om
återremiss till styrelserna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby
Miljö och Teknik AB för yttrande över frågeställningarna i
kommunfullmäktiges beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet om återremiss till styrelserna
för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och Teknik AB för
yttrande över frågeställningarna i kommunfullmäktiges beslut.
________________
Exp:
Styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och
Teknik AB
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 152

Dnr 2017-000244 000

Kommunmässa 2017
Sammanfattning
Kvalitetsgruppen har tillsammans med Kommunikationsenheten arbetat fram
ett förslag på en kommunmässa för Ronneby kommun. Mässan ska
presentera kommunens olika verksamheter och aktuella utvecklingsfrågor ur
ett invånarperspektiv. Syftet är att skapa stolthet kring Ronneby som
kommun att bo, verka och leva i genom fokus på kvalitet, utveckling och
mervärdet för Ronneby kommuns olika primära målgrupper – invånare,
företagare och besökare. Det finns ett önskemål att arrangera
kommunmässan i samband med näringslivsmässan Ronneby NU.
Förvaltningschefsgruppen ställer sig bakom förslaget, men det beräknas
behövas tilläggsfinansiering med 116 tkr från KS för att kunna genomföra
mässan.
Bedömning
Under rubriken Stolt över Ronneby bjuder Ronneby kommun in till flera
prova-på-aktiviteter och inspirationsföreläsningar som visar upp olika delar
av den kommunala verksamheten och även platsen Ronneby. Aktiviter
kommer att ske såväl inomhus (BCC), vid en kommunmonter, som utomhus
(Brunnsparken, Business Ronneby, vattenskärningslabbet, osc). Därför är det
viktigt att visa vägen mellan de olika lokalerna och platserna för att även
locka besökare som befinner sig utomhus att upptäcka mässan och de olika
aktiviteterna.
Stolt över Ronneby är en pågående kampanj i Ronneby kommuns sociala
medier där vi lyfter fram aktiviteter, platser, sevärdheter, mm som bygger
stolthet hos våra invånare, anställda osv.
När
I samband med Ronneby-NU mässa 23/30 september 2017
Var
BCC, Ronneby Brunnspark, vattenskärningslabbet, Business Ronneby
Målgrupp
 Lokala företagare
 Barnfamiljer (Ronneby kommun)

Justerandes sign
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65 + (Ronneby)
Nyinflyttade
Hemvändare (?)
Besökare från regionen

Dessa målgrupper brukar besöka RonnebyNU-mässan. Genom attraktiva
aktiviteter och erbjudanden kan vi som en av de största utställarna på mässan
locka flera andra målgrupper, t.ex. trädgårdsintresserade kvinnor 40 +, ägare
av fritidshus i Ronneby kommun eller framtida anställda på Ronneby
kommun, personer som funderar på att flytta till Ronneby osv.
Vem – Utställare
Via chefsfrukost bjuder vi in alla verksamheter att komplettera med förslag
på egna aktiviteter (OBS! inga flyer eller broschyrer som någon annan ska
visa upp) som verksamheten vill bjuda på under mässan.
Förslag på medverkande verksamheter
 Kommunikationsenhet
 Äldreförvaltning
 Tekniska förvaltning
 Miljö- och byggnadsförvaltning
 Räddningstjänsten
 Gymnasieskolan Knut Hahn – olika program
 Kulturskolan
 Kulturcentrum
 Kostenheten
 Cefur
 Bibliotek
 Kaoskompaniet
 Kunskapskällan
 Ronnebyhus
 Polisen
 Kommunstyrelsens representanter
 …
Förslag på möjliga aktiviteter
 Prova på – cykeln Pegasus i Brunnsparken
 Rundvandring i parken (Bilder från Ronneby Brunnsparks Instagram
sätta upp i parken)
 Guidade vandringar eller teater – Kulturskolan/Folkteater
 Smartare än en femteklassare/Vi i Femman – tävling
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Silviasystrar – teknik inom äldreomsorgen (inspirationsföreläsning)
Brandbil på plats - Räddningstjänsten – erbjuda ett fototillfälle för
barn (jag är brandman)
Karaoke – Kulturskolan
Speed dating med din blivande chef/kommundirektör
Världens snabbaste allsång – förskoleklass/Kulturskolan
e-sportutbildning – gaming/LAN
Smakprover från nya tillagningsköket vid Knut Hahn – utekök
Mobil polisbil
Politiker-café
Mat från världens kök

Kostnader (prel. kalkyl)
Kommunmonter (beroende på storlek)
Utomhusutställning av Instagram-inlägg från
Brunnsparken (cirka 10 bilder AO)
Markerar vägarna mellan olika inomhus- och
utomhusstationer (BCC, Business Ronneby,
Vattenskärningslabbet, Brunnsparken – fotsteg,
texter, färgglada rutor (funny walks)
Marknadsföring inför (Facebook, radioreklam,
tillsammans arbetsgruppen för Ronneby NU)
Scen och ljudanläggning
Give aways
Mat
Tält - hyra (om mat ska serveras utomhus)
Totalt

20 tkr
15 tkr
30 tkr

15 tkr
10 tkr
16 tkr
???
9 tkr
115 tkr
(exkl. mat)

Förslag till beslut
•Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att besluta att
115 tkr från kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader omfördelas
till genomförandet av kommunmässan den 2017-09-23/30.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att kommunmässan ska genomföras, samt att kostnaderna för detta hanteras
inom befintlig budget.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunmässan ska genomföras, samt att
kostnaderna för detta hanteras inom befintlig budget.
________________
Exp:
Anna Ekberg, kommunikationschef

Justerandes sign
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§ 153

Dnr 2017-000145 049

Ansökan om bidrag med 8000 kronor för år 2017 till
Blekinge nämndemannaförening
Sammanfattning
Blekinge Nämndemannaförening (BNF) ansöker om 8000 kr i bidrag för år
2017 för de 16 nämndemän i Blekinge Tingsrätt, som är utsedda av
Kommunfullmäktige i Ronneby. Bidraget ska användas till studiebesök och
kompetensutveckling.
Blekinge Nämndemannaförening är en länsgemensam förening för samtliga
Blekinges nämndemän. Nämndemannaföreningen är ansluten till
Nämndemännens riksförbund.
Föreningens uppdrag är att fungera som organ för information, utbildning
och samråd.
Bedömning
Nämndemännens riksförbund anslår årligen en budget för bidrag till
föreningarnas verksamhet. Medel beviljas t ex för arvode och övriga
kostnader för föreläsare, lokalhyra och utbildningsmaterial. En
nämndemannaförening kan beviljas upp till 5000 kr per år för ett eller flera
arrangemang (upp till 10 000 kr per år om föreningen har fler än 100
medlemmar). Domstolsverket erbjuder föreningarna möjlighet att söka
bidrag till studieresor inom rättsväsendet och anslår årligen bidragsmedel för
resekostnader. För föreningar med upp till 100 medlemmar beviljas max
8000 kr i bidrag per år. Domstolsverkets bidrag administreras av
Nämndemännens Riksförbund.
En förening som får 10 000 kr eller mer i bidrag från kommuner, landsting
eller annan undantas från möjligheten att söka ekonomisk kompensation för
interna reskostnader.
Med utgångspunkt att föreningen har möjlighet att söka bidrag via
Nämndemännens riksförbund för samma syfte som anges i bidragsansökan
till Ronneby kommun föreslås att bidragsansökan avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att avslå Blekinge Nämndemannaförenings
bidragsansökan om 8000 kr.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå Blekinge Nämndemannaförenings bidragsansökan om 8000 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy
Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
Tommy Andersson (S) yrkar bifall till bidragsansökan från Blekinge
Nämndemannaförenings bidragsansökan om 8000 kr.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförandens eget
yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå Blekinge Nämndemannaförenings
bidragsansökan om 8000 kr.
________________
Exp:
Blekinge Nämndemannaförening

Justerandes sign
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§ 154

Dnr 2017-000123 805

Äskande av medel för genomförande av Lions
Riksmöte i Ronneby 2018
Sammanfattning
Lions Club Ronneby och Lions Club Bräkne-Hoby äskar i en skrivelse om
bidrag till genomförande av riksmötet 2018 som kommer att äga rum i
Ronneby på Ronneby Convention Center.
Till riksmötet beräknas det komma cirka 6 - 700 medlemmar i Lions. Flera
av dessa kommer tillsammans med sin partner som under riksmötet åker runt
och besöker, i så kallade partnerprogram, sevärdheter i Ronneby kommun
och i andra kommuner i Blekinge. Från samtliga kommuner i länet inbjuds
respektive kommunstyrelses ordförande att delta vid invigningen av Lions
riksmöte maj 2018. Varje kommun får tillgång till en utställningsmonter i
anslutning till kongresscentret under hela riksmötet.
Äskande av medel för Riksmötet 2018:
Kommuner där Riksmötet äger rum har som regel skänkt 60 000 kr.
Kommuner där andra Lionsklubbar finns och som är med och arrangerar
Riksmöten skänker 30 000 kr vardera.
Bedömning
De stora rikstäckande konferenserna som förläggs till Ronneby Convention
Center är en av flera kanaler som kan användas för att marknadsföra
Ronneby kommun.
Ronneby kommun har vid några tillfällen, särskilt historiskt sett, gått in och
medfinansierat t ex en middag i samband med konferenser som har
rikstäckning. Nivån har ofta legat på 100 kr per deltagare med ett totalt
maxtak. I detta fall är det lokala föreningar i Ronneby kommun som är
arrangörer. Lions är dessutom en ideell hjälporganisation. Mot bakgrund av
ovanstående förslås att föreningarna får det ansöka beloppet om 60 000 kr i
bidrag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen
att bevilja Lions Club Ronneby och Lions Club Bräkne-Hoby tillsammans
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ett bidrag om 60 000 kr för genomförande av Lions Riksmöte 2018.
Finansiering sker via kommunstyrelsen anslag för oförutsedda kostnader
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen att bevilja
Lions Club Ronneby och Lions Club Bräkne-Hoby tillsammans ett bidrag
om 60 000 kr för genomförande av Lions Riksmöte 2018. Finansiering sker
via kommunstyrelsens ordförandes konto.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Lions Club Ronneby och Lions Club
Bräkne-Hoby tillsammans ett bidrag om 60 000 kr för genomförande av
Lions Riksmöte 2018. Finansiering sker via kommunstyrelsens ordförandes
konto.
________________
Exp:
Lions Club Ronneby
Lions Club Bräkne-Hoby
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§ 155

Dnr 2017-000271 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner
vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per
år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i
protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera informationen
i protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 156

Dnr 2017-000256 109

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de
medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till
kommunfullmäktige två gånger per år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera informationen
i protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 157

Dnr 2017-000278 816

Fritidsgård i Kallinge Centrum
Sammanfattning
Utdrag ur fritid- och kulturnämndens protokoll 2017-03-03 § 41
Ärendet om placering av framtida fritidsgård i Kallinge återremitterades från
januarimöte då det efterfrågandes en kartläggning av alternativa lokaler för
fritidsgårdsverksamhet i Kallinge. En kartläggning är presenterad på
nämndsmötet den 16 februari. Mötet beslutade återremittera ärendet till ett
extrainsatt nämndsmöte den 3 mars med uppdraget att presentera ett
reviderat förslag till hyresavtal mellan Strandhems Fastigheter och Ronneby
kommun angående inrättande av fritidsgårdsverksamhet i fastigheten
Flisevägen 1 i Kallinge.
Bedömning
Avtalet är reviderat efter synpunkter från nämndsmötet den 16 januari. En
dialog är genomförd med Jörgen Holmslykke, ägare till Strandhems
fastigheter, samt med kommunjurist Sanja Gojkovic. Förslaget innebär en
ökad kostnad för förvaltningen på 19 139 kr i månaden samt en kostnad för
inköp av inventarier på 60 000 kr. Om avtalet kan träda i kraft från maj
månad blir detta en ökad kostnad på ca 200 000 kr för 2017. Förutsättningen
för tidsplan i avtal är att fastigheten får godkännande att bedriva
fritidsgårdsverksamhet enligt detaljplan.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen
att flytta fritids gårdsverksamheten till Flisevägen 1
att godkänna framlagda förslag till hyresavtal
att godkänna ett tilläggsäskande för hyreskostnader från maj om 140 000 kr
för 2017 samt ett tilläggsäskande om 60 000 kr för inventarier.
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-03-03
Fritid- och kulturnämnden beslutar att flytta fritidsgårdsverksamheten till
Flisevägen 1 i Kallinge.
Godkänna presenterat avtalsförslag med komplettering i texten enligt
följande, Återställningskostnad om 100 000 kr utfallet endast om
hyresgästen säger upp avtalet.
Att hos kommunstyrelsen ansök om ett tilläggsäskande för hyreskostnader
från maj månad om 140 000 kr för 2017 samt om ett tilläggsäskande om 60
000 kr för inventarier.
Att ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att återkomma senast
2018-06-01 för ställningstagande om en eventuell förlängning av avtalet för
fritidsgårdsverksamheten i Kallinge centrum 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att
-

flytta fritids gårdsverksamheten till Flisevägen 1

-

Godkänna presenterat avtalsförslag med komplettering i texten enligt
följande, Återställningskostnad om 100 000 kr utfaller endast om
hyresgästen säger upp avtalet.

-

Godkänna tilläggsäskande om 140 000 kronor, att summan tas från
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader, samt att
godkänna investeringsäskande om 60 000 kronor, vilket finansieras
genom extern upplåning.

-

Att ge fritid-och kulturnämnden i uppdrag att återkomma senast
2018-06-01 för ställningstagande om en eventuell förlängning av
avtalet för fritidsgårdsverksamheten i Kallinge centrum 2019.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas
Westrup (SD), Tomas Lund (SD), Roger Gardell (L), Lova Necksten (MP),
Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Malin Månsson (S) samt ersättarna
Bengt Johansson (SD), Anna Carlbrant (RP), Willy Persson (KD) och Nils
Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Peter Bowin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. flytta fritidsgårdsverksamheten till Flisevägen 1 i Kallinge
2. Godkänna presenterat avtalsförslag med komplettering i texten enligt
följande, Återställningskostnad om 100 000 kr utfaller endast om
hyresgästen säger upp avtalet.
3. Godkänna tilläggsäskande om 140 000 kronor, att summan tas från
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader, samt att
godkänna investeringsäskande om 60 000 kronor, vilket finansieras
genom extern upplåning.
4. Att ge fritid-och kulturnämnden i uppdrag att återkomma senast
2018-06-01 för ställningstagande om en eventuell förlängning av
avtalet för fritidsgårdsverksamheten i Kallinge centrum 2019.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 158

Dnr 2016-000517 861

Julmarknad på Ronneby torg 1-27 december
Sammanfattning
Utdrag ur fritid- och kulturnämndens protokoll 2017-03-16 § 53
Förvaltningschef Thomas Andersson har lämnat följande tjänsteskrivelse:
Enligt beslut under § 365/ 2016-11-29 i kommunfullmäktige återremitterades
ärendet om inrättande av julmarknad på torget i Ronneby. På grund av den
verkställda omorganisationen från årsskiftet ligger ärendet i fel förvaltning
för vidare handläggning. Ärendet bör således hanteras inom enheten för
kommunikation och marknadsföring, där även ansvaret för turism och
evenemang ligger
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hänskjuta ärendet om julmarknad till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunikationsenheten
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§ 159

Dnr 2017-000102 809

Förslag till regler för Ronneby kommuns stipendier
riktade till ungdomar som inte är medlemmar i förening
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-01-19 § 11
Fritid och kulturnämnden beslutade 2016-10-20 § 161 att inrätta ett
stipendium för ungdomar som inte är berättigade till bidrag idag enligt
gällande reglemente. Förvaltningen fick uppdraget att arbeta fram ett förslag
till regler för detta vilka ska gälla från årsskiftet 2016/17.
Bedömning
Ett förslag är nu framarbetat i dialog med Sanja Gojkovic, juridiskt
sakkunnig. Andemeningen är att det ska vara lätt att förstå för den målgrupp
det gäller dvs 13-25 år och att stipendiet ska vara sökbart under hela året.
Under 2017 föreslås att 15 000 kr öronmärks i internbudgeten för ändamålet.
Stödmaterial såsom ansökningsblankett arbetas fram för att underlätta
ansökan.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden förslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens
förslag
att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till
ungdomar som inte är medlemmari en förening.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19
Fritid- och kulturnämnden förslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens förslag
att gälla från och med 2017-03-01.
Att godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till
ungdomar som inte är medlemmar i en förening”.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
1. Godkänna inrättande av stipendier enligt fritid- och kulturnämndens
förslag att gälla från och med 2017-03-01.
2. Godkänna förslaget ” Regler för Ronneby kommuns stipendier
riktade till ungdomar som inte är medlemmar i en förening”.
Regler för Ronneby kommuns stipendier riktade till ungdomar som inte är
medlemmar i förening (dnr 2017-000102 nr. 56696)
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet återremitteras och
kompletteras med den rättsutredning som finns i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet med syftet att det
kompletteras med den rättsutredning som upprättats.
________________
Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 160

Dnr 2017-000255 845

Ekenäs Camping - Avtalsförslag mm
Sammanfattning
Protokollsutdrag ur fritid- och kulturnämndens 2017-03-16 § 44
Enligt § 196/2016 beslutade fritid- och kulturnämnden att ställa sig positiv
till ett utvecklingsprojekt utarbetat och presenterat av Ronneby
Handbollsklubb i Oktober 2016. I förslaget ingick att ge förvaltningschefen i
uppdrag att presentera ett förslag till arrendeavtal gällande 10 år. Efter möten
med föreningen, tekniska förvaltningen, näringslivsenheten är ett
avtalsförslag framarbetat med bilagor. Synpunkter har även inhämtats från
kommunjurist. I bud get för 2017 är medel avsatta för utveckling av
campingområdet med tillhörande parkering med 4,3 miljoner samt badplats
450 000 kr.
Bedömning
För att kunna utveckla området enligt den Visionära plan som presenterats
av handbollsklubben krävs ett längre arrendeavtal. Ett utkast är nu framtaget
och godkänt av Handbollsklubben samt förvaltningschefen på fritid- och
kulturförvaltningen. Förvaltningschefen föreslår att avtalsförslaget med
bilagor godkänns av fritid- och kulturnämnden för vidare hantering i
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
-

att godkänna arrendeavtalet med tillhörande bilagor.

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-03-16
- Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige
beslutar att godkänna presenterat arrendeavtal med tillhörande
bilagor samt
-

att erbjuda Ekenäs camping bredband Via fiber, kostnadsfritt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i
syfte att ett förnyat avtal tas fram, samt att ärendet behandlas på nytt
på sammanträdet 2017-04-24.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige, att efter ovan föreslagen förändring, besluta att:
1. Godkänna upprättat förslag till arrendeavtal med tillhörande bilagor.
2.
Arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58671)
Bilaga A- Visionskiss 2016 Ekenäs Campingplats tillhörande arrendeavtal
Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58670)
Bilaga B- Mark och fastighetsbeskrivning utan karta tillhörande
arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58669)
Bilaga B- Mark och fastighetsbeskrivning med karta tillhörande
arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr.58668 )
Bilaga C- Särskilda bestämmelser Ekenäsavtal 2017 tillhörande
arrendeavtal Ekenäs 2017 slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58667)
Bilaga D- Investeringsplan tillhörande arrendeavtal Ekenäs 2017
slutversion (dnr 2017-000255 nr. 58665)
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsens arbetsutskott i syfte att se över förslag till annan
driftsform.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i syfte för arbetsutskottet
att se över förslag till annan driftsform.
________________
Exp:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 161

Dnr 2017-000211 119

Remiss från Regeringskansliet, justitiedepartementet Departementspromemoria 2017:7 Kommunikation för
vår gemensamma säkerhet
Sammanfattning
Kommunstrateg och säkerhetssamordnare Anders Engblom ger information
om ärende
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte
avge något remissyttrande avseende departementspromemorian
Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen att inte avge något
remissyttrande avseende departementspromemorian Kommunikation för vår
gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7).
_____
Exp:
Anders Engblom, kommunstrateg
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§ 162

Dnr 2016-000522 109

Besvarande av medborgarförslag - tycker att Ronneby
kommun ska köpa Galtsjöns Wärdshus.
Sammanfattning
Mia Österhof har inkommit med ett medborgarförslag om att Ronneby
Kommun ska köpa Galtsjöns Värdshus.
Bedömning
Ägarförhållandet till Galtsjöns Värdshus är följande: Bommerstorp 3:5 dvs.
halva rastplatsområdet ägs av Ronneby Kommun. Bommerstorp 3:4 ägs av
Trafikverket. På Trafikverkets fastighet finns en bensinstation som ägs av
Preem. Restaurangbyggnaden på fastigheten ägs av Hermanssonsbolagen
och hyrs ut till Galtsjöns Wärdshus som bedrivit värdshus och hotell.
Ägarfrågan är således inte oklar som det nämns i medborgarförslaget.
Det är inte Ronneby Kommuns uppgift att vara ägare till fastigheter som en
driven entreprenör kan driva och äga. Däremot skulle kommunen kunna
behjälplig genom sina kontakter med att hitta en ny entreprenör som vill
driva stället.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att avslå medborgarförslaget
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 163

Dnr 2017-000043 109

Besvarande av medborgarförslag - Om att anlägga
passage mellan E 22 och Skärsjön
Sammanfattning
Johan Hejdeman har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en
passage mellan E22 och Skärsjön för att göra motionsspåret/vandringsspåret
runt Skärsjön mera tillgängligt och framförallt säkrare.
Bedömning
Ett liknande förslag har inkommit och Tekniska förvaltningen har förordats
få i uppdrag att utreda kostnad och möjligheter inför budget 2018, KF
2017-01-26, § 33 Dnr 2014-000499 109.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att hänvisa till tidigare besvarat medborgarförslag i
ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med
hänvisning till tidigare medborgarförslag i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkande
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till tidigare
medborgarförslag i ärendet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 164

Dnr 2015-000288 109

Besvarande av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt
gällande att bygga en aktivitetsplats för alla i
Brunnsparken
Sammanfattning
Ulf Ahlstedt har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en
”aktivitetsplats ” för alla i Brunnsparken.
Bedömning
Ulf Ahlstedts förslag: Detta är något för Parkförvaltningen. Bygg en
”aktivitetsplats för alla” i Brunnsparken. Den ska bestå av passande
lekredskap till barnen. Gymredskap för medelålders och nyblivna föräldrar
och allmänsportare, två bord med dito bänkar för äldre som bara vill sitta och
betrakta barnbarnen leka eller äta sin medhavda picknick. Gymredskapen
kan bestå av 3-4 aktiviteter och skall befinna sig under tak. Detta för att
dessa även skall kunna användas under vinterhalvåret. Jag tror detta kan bli
en populär samlingsplats för nyblivna föräldrar, där de äldre i familjen samt
för ”hurtbullarna” som håller igång under hela året. Här kan man börja och
avsluta sitt joggingpass i Brunnsskogen. Om intresse finns så har jag både
filmer och bilder från sådana aktivitetsplatser i Spanien.
I Budget 2017 plan 2018-2019 finns medel avsatta för en projektanställning
på tekniska förvaltningen. Syftet är att arbeta fram en plan för
”Brunnsparkens framtida utveckling”. I detta arbete bör Ulf Ahlstedts förslag
beaktas
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att
Ulf Ahlstedts förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta
fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling”
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget kan anses besvarat i och
med att Ulf Ahlstedts förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med
att ta fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling”.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att Ulf Ahlstedts förslag
beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta fram en plan för
”Brunnsparkens framtida utveckling”.
________________
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Kommunfullmäktige
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§ 165

Dnr 2016-000236 109

Besvarande av medborgarförslag angående etablering
av ett utegym/parkour i Brunnsparken, från Eva Lind

Sammanfattning
Eva Lind har lämnat in ett medborgarförslag angående etablering av ett
utegym/parkour i Brunnsparken. Förslagsställaren menar på att en etablering
av ett utegym/parkour skulle göra Brunnsparken än mer attraktiv.
Bedömning
Förslagsställarens text
För att göra Brunnsparken än mer attraktiv föreslår jag att kommunen
etablerar ett utegym/parkour. Jag föreslår att detta placeras på Silverplanen,
alldeles nedanför tennisbanorna.
I Budget 2017 plan 2018-2019 finns medel avsatta för en projektanställning
på tekniska förvaltningen. Syftet är att arbeta fram en plan för
”Brunnsparkens framtida utveckling”. I detta arbete bör Eva Linds förslag
beaktas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att
Eva Linds förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta fram
en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget kan anses besvarat i och
med att Eva Linds förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att
ta fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att Eva Linds förslag
beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta fram en plan för
”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 166

Dnr 2015-000398 109

Besvarande av medborgarförslag angående
uppförande av hinderbana och utegym i trä vid
Brunnsparken och motionsslingan
Sammanfattning
Helena Cedergren har lämnat ett förslag om att anlägga en kombinerad
hinderbana och utegym i trä vid Brunnsparken och motionsslingan.
Bedömning
Helena Cedergrens förslagstext; Mitt förslag är att man anlägger en
kombinerad hinderbana och utegym i trä någonstans i anslutning till
Brunnsparken och motionsslingan. Bredvid lekparken hade varit perfekt! Det
är viktigt att det är i trä så att materialet smälter in i omgivningen. Halmstad
kommun har flera som är jättefina där man t ex lyfter stockar och går
armgång. Ett utegym i trä är betydligt billigare och finare att titta på. Vi vill
ju marknadsföra oss som en ekokommun och hälsokommun. Bygg den så
den syns när man kommer ner till Brunnsparken men så att den även smälter
in! Både barn och vuxna får nytta av detta.
I Budget 2017 plan 2018-2019 finns medel avsatta för en projektanställning
på tekniska förvaltningen. Syftet är att arbeta fram en plan för
”Brunnsparkens framtida utveckling”. I detta arbete bör Helena Cedergrens
förslag beakta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att
Helena Cedergrens förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med
att ta fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget kan anses besvarat i och
med att Helena Cedergrens förslag beaktas av tekniska förvaltningen i
arbetet med att ta fram en plan för ”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att Helena Cedergrens
förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta fram en plan för
”Brunnsparkens framtida utveckling ”.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 167

Dnr 2017-000091 109

Besvarande av medborgarförslag- Tomtförsäljning,
Ukelelen 1 för byggnade av flerbostadshus
Sammanfattning
Förslaget innebär att Ukulelen 1 lämnas till försäljning eller markanvisning.
Bedömning
Tobias Lindh har inkommit med medborgarförslag om att Ukulelen 1 ska
säljas till privatperson eller företag med syfte att bebygga tomten med
lägenheter. Gällande detaljplan för fastigheten är från 2015 och säger
bostadsbebyggelse. Ronneby kommuns intention med tomten är att den ska
bebyggas under 2017 eller 2018.
Tekniska förvaltningen har lämnat tomten till mäklare för försäljning. Om
tomten inte säljs är tanken att göra markanvisning på tomten i samma syfte,
dvs bostadsbebyggelse. Frågan om vilken form av bebyggelse (lägenheter,
parhus etc.) kvarstår tills det finns en köpare eller vinnande exploatör.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att avslå medborgarförslaget
då processen redan är igång.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat då processen
redan är igång.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat då processen redan är igång.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 168

Dnr 2016-000286 109

Besvarande av medborgarförslag trottoarer/gålinjer
och vägbulor på Utmarksvägen
Sammanfattning
Medborgarförslaget som har inkommit till Tekniska förvaltningen innehåller
en rad av olika förslag på att hur kommunen ska trafiksäkra Utmarksvägen
gentemot höga hastigheten, genomfartstrafiken och att anlägga GC-bana för
de oskyddade trafikanterna.
I medborgarförslaget berörs även vissa händelser so har uppkommit på
Utmarksvägen.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har haft några gånger mätningar på antal fordon och
hastigheten på Utmarksvägen.
Resultatet av mätningarna har lämnats till Polisen för att vidta åtgärder.
För att kunna bemöta och åtgärda de fysiska förslagen i medborgarförslaget
har tekniska förvaltningen för avsikt att se över möjligheterna för dessa och
om möjigt börja arbetet med lite enklare åtgärder nästa år.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att besluta förslaget är
besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

84(99)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-09

Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 169

Dnr 2017-000265 009

Verksamhetsberättelse år 2016 och verksamhetsplan år
2017 Brottsförebyggande Rådet
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby
Kommun ett lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som
är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån
de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's
verksamhet är följande:
Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens
trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra,
Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till
trygghetsmätningarna. Resultatet för 2016 har presenterats i
Kommunfullmäktige.
Under 2016 genomfördes, i regi av lokala brottsförebyggande rådet, en
trygghetsvandring på området runt sporthallen och på Älgbacken i Ronneby.
Samverkansavtalet mellan Polismyndigheten och Ronneby kommun för
perioden 2016-02-26 till 2016-12-31 har haft tre fokusområden;
våldsförebyggande arbete bland barn och unga, sociala insatsgrupper samt
medborgarlöften. Ett nytt samverkansavtal för 2017 har arbetats fram under
2016. Avtalet löper från och med 2017 över två år och har två
fokusområden; trygg verksamhet i våra sport- och fritidsanläggningar och
äldres säkerhet och trygghet. Rådet har under 2016, tillsammans med
arbetsgrupper, arbetat aktivt med insatser kopplade till fokusområdena.
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Satsningar på skolpersonal, föräldrar och elever i årskurs 8 och gymnasiet
årskurs 1 har genomförts under 2016 dels genom ett öppet föräldramöte med
intressanta föreläsningar kopplade till föräldraskap och självkänsla
”Underbara Ronnebyungdomar”, dels genom en konferens om
brottsförebyggande arbete i skolan riktat till personal, där radikalisering och
våldbejakande extremism var huvudtemat.
Nattvandrande föreningar i Ronneby kommun har fortsatt under 2016. Med
nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande rådet stimulera till
ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i
centrum och runt om i kommunen. Insatsen är ett samarbete mellan Ronneby
kommun och Polisen. Vandringarna finansieras även av externa intressenter.
Verksamhetsberättelse 2016 och verksamhetsplan 2017 har delgivits och
godkänts av lokala BRÅ
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktig att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och
verksamhetsplanen till protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att noterar den lämnade verksamhetsberättelsen
och verksamhetsplanen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar kommunfullmäktige besluta att noterar den
lämnade verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 170

Dnr 2017-000266 012

Verksamhetsberättelse folkhälsorådet 2016
Sammanfattning
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för
en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt,
en god välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en
rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna. Syftet
med Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående insatser
samt stimulera till nya för att främja folkhälsan.
Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att
hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska
mellan olika grupper inom Ronneby och i jämförelse med länet och riket.
I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2016 (2018) prioriteras fyra
målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Barn och ungas uppväxtvillkor
3. Fysisk aktivitet
4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Under 2016 har kommunfullmäktige beslutat att förlänga tiden för
kommunens folkhälsopolicy till och med år 2018.
Under 2016 har folkhälsorådet inbjudit till dialogmöten med nämnders
presidium och förvaltningschefer utifrån folkhälsopolicyn. Dialogmötena
planeras fortsätta under 2017.
Utifrån Kommunövergripande handlingsplan, våld i nära relationer 20132016 genomfördes utbildningsinsatser som riktade sig personal inom
förskola, grundskolan och gymnasiet. Utbildningen bestod av tre delar; Våld

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

89(99)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-09

Kommunstyrelsen

i nära relationer ur ett barnperspektiv, Hedersrelaterat våld och förtyck och
Våldsförebyggande arbete.
Handlingsrutiner och stödmaterial hur skolan kan arbete mot våld i hederns
namn färdigställdes under året och antogs av ledningsgruppen för utbildningoch socialtjänst. Implementering av rutiner genomförs under 2017.
Som en del av kommunens feriearbete erbjöds gymnasieelever att lära sig
innehållet i Barnkonventionen och tobaksfakta, för att sedan lära ut detta till
yngre elever i årskurs fem och sju.
Utifrån Ronneby kommuns medverkar i Tobaksfria barn och unga i Blekinge
(TBU) erbjöds kommunernas 7-9 skolor och gymnasieskolor markskyltar om
rökförbud. Resultaten av kartläggning 2015 av tobaksbruket bland ungdomar
i Blekinge presenterades i början av 2016. Medial uppmärksamhet har
medfört att det tobaksförebyggande arbetet kommit högre upp på agendan
hos de flesta av länets kommuner.
Under hösten 2016 genomfördes en politikerutbildning ”Folkhälsa är
politik”. Syftet med utbildningen var att ge en djupare kunskap om folkhälsa
och en större förståelse för hur folkhälsan påverkas av politiska beslut och
prioriteringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen till
protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att notera den
lämnade verksamhetsberättelsen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 171

Dnr 2017-000150 403

Översyn av borgmästaravtalet
Sammanfattning
Borgmästaravtalet är ett avtal för kommuner som vill gå längre i sitt
klimatarbete. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs
på lokal nivå. Ronneby kommun skrev på Borgmästaravtalet i maj 2012 och
förband sig då till att minska växthusgasutsläppen med minst 20 % till 2020
jämfört med 1990. I oktober 2015 lanserades en ny omgång av
Borgmästaravtalet som tar sikte på år 2030. Kommuner som tidigare har
skrivit under Borgmästaravtalet med mål år 2020 kan nu ta ett nytt beslut i
kommunfullmäktige och skriva under Borgmästaravtalet med mål år 2030.
Det nya avtalet innebär utsläppsminskningar om minst 40 % till 2030
jämfört med 1990. Utsläppsminskningen ska ske inom kommunen som
geografiskt område. En annan nyhet är att det är en Sustainable Energy and
Climate Action Plan (SECAP) som ska tas fram till skillnad från tidigare då
det var en Sustainable Energy Action Plan (SEAP, klimat- och
energistrategi). Det innebär att klimat- och energistrategin ska kompletteras
med åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat, vanligen kallat
klimatanpassningar. Utsläppsminskningsdelen av strategin ska bygga på en
Baseline Emissions Inventory (basårsinventering). Anpassningsdelen ska
bygga på en Climate Change Risk and Vulnerability Assessment
(Klimatrisk- och sårbarhetsanalys). SECAP:en ska rapporteras in till EUkommissionen senast 2 år efter beslutet i kommunfullmäktige.
Bedömning
I slutet av 2013 rapporterade Ronneby kommun in kommunens SEAP
(klimat- och energistrategi) till EU-kommissionen. Klimat- och
energistrategin gällde för 2013-2016. Enligt Lagen om kommunal
energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för
tillförsel, distribution och användning av energi. Planen fastläggs av
kommunalfullmäktige. Vanligt är att kommuner tillgodoser denna lag genom
en klimat- och energistrategi. Det innebär att Ronneby kommun behöver
revidera sin energi- och klimatstrategi under 2017. Det är därför passande att
ett beslut tas om vad kommunen ska ta sikte på i sin kommande energi- och
klimatstrategi.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

92(99)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-05-09

Kommunstyrelsen

En risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatförändringar togs fram år
2015. Denna kan förmodligen fungera som ett bra underlag till en eventuellt
SECAP.
I förslag till miljöprogram för Ronneby kommun, som har varit på remiss 16
januari till 7 april, finns följande klimatmål:
 Ronneby kommun som organisation ska vara fossilbränslefritt år
2025
 Ronneby som geografiskt område ska vara fossilbränslefritt år 2030
 I Ronneby sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2035
I den utsläppsinventering som gjordes 2010 visar att koldioxidutsläppen
hade minskat med 20 % från 1990 till 2010. De största koldioxidutsläppen
kommer från transportsektorn. Det innebär att målet om att Ronneby
kommun som geografiskt område ska vara fossilbränslefritt år 2030 i
praktiken är mer omfattande än minskningen med 40 % som det nya
Borgmästaravtalet föreslår.
Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
 Ronneby kommun skriver under Borgmästaravtalet 2030.
 Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras
respektive ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna
Borgmästaravtalet.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att samordna en klimat- och
energistrategi för Ronneby kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Borgmästaravtalet läggs som underlag till ärendets beredning i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
Ronneby kommun skriver under Borgmästaravtalet 2030.
3. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras
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respektive ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna
Borgmästaravtalet.
4. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att samordna en klimatoch energistrategi för Ronneby kommun.
5. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tills
en ny klimat och energistrategi för Ronneby kommun utformats,
förlängs den klimat och energistrategi som gällt för kommunen
mellan 2013-2016.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Ronneby kommun skriver under Borgmästaravtalet 2030.
2. Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras
respektive ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna
Borgmästaravtalet.
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att samordna en klimatoch energistrategi för Ronneby kommun.
4. Tills en ny klimat och energistrategi för Ronneby kommun utformats,
förlängs den klimat och energistrategi som gällt för kommunen
mellan 2013-2016.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 172

Dnr 2017-000012 101

Delegationsbeslut 2017
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas:


Delegationsbeslut i enlighet med 1 § delegationsordningen för
kommunstyrelsen, 7 april 2015 § 10 - Avrop från avtalet med
Securitas extra väktartjänster.



Sammanställning av delegationsbeslut för tekniska förvaltningen per
2017-04-03.



Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågorUtbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att notera ärendet till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen noterar
ärendet till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 173

Dnr 2017-000006 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden föreligger under sammanträdet:

Justerandes sign



Cura individutveckling, Minnesanteckningar från överläggningar
med representanter för medlemskommunernas kommunfullmäktige



Eringsboda Centeravdelning, Hejda takten på Telias nedmontering av
det fasta kopparnätet – Skrivelse till Kommunstyrelsen i Ronneby
Kommun



Ebon Kaisajuntti, Besvarande av skrivelse till kommunstyrelsen i
Ronneby Kommun – Hejda takten på Telias nedmontering av det
fasta kopparnätet



Leif Dahl, Till ansvariga för Kallinge Sporthall



Svenska målarförbundet, Upphandlingens A B C



Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 17:11



Claes-Erik Simonsbacka, Anmälan om att vindkraftverkens hälsooch säkerhetsrisker har ignorerats av Kulleryd Kraft AB och
byggnadsnämnden i Ronneby Kommun har ännu inte ingripit med
stöd av PBL



Eringsboda Samhällsförening, angående trafiksituationen i
Eringsboda



Försvarsmakten, Inbjudan till informationsmöte avseende större
övning i Karlskrona Garnison



Länsstyrelsen Blekinge Län, Dispens från föreskrifterna gällande
fiskodling inom Gö naturreservat, Ronneby Kommun



Migrationsverket, Skrivelse – Med anledning av regeringens beslut
att sänka länstalen för 2017



N-E Mattsson, Skrivelse - Risk för lagbrott



N-E Mattsson, Skrivelse – Att öka förståelsen för en hög
”efterfrågeflexibilitet” i vår kommun
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Region Blekinge, Nyhetsbrev v13 - Regional cykelstrategi ska få fler
i länet att cykla



Region Blekinge, Nyhetsbrev v10 – Regionförbund och landsting blir
regionkommun



Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s sammanträdesplan för
2018



Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 17:8



SydostLeader, Nominering ur trepartnerskapet av kandidater till
SydostLeaders valberedning 2017

Protokoll


Cura Individutveckling 2017-03-24



Ronneby Kommun folkhälsorådet 2017-01-24

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-10
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-04-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och tjänstgörande
ersättare Bo Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen noterar
ärendet till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller det samma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 174

Dnr 2017-000335 020

Förändring av delegationsordning för
kommunstyrelsen avseende formerna för disciplinär
åtgärd
Sammanfattning
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen, är kommunstyrelsen kommunens
personalorgan, anställnings-, löne- och pensionsmyndighet.
Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enligt 6 kap
33 § kommunallagen. Styrelsen får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd att besluta på styrelsens vägnar.
Kommunstyrelsen har delegerat till kommundirektören att besluta i fråga om
disciplinär åtgärd avseende förvaltningschef, det vill säga beslut om att
utfärda skriftlig varning till förvaltningschef.
Det finns inte något beslut om delegation gällande disciplinär åtgärd
avseende kommundirektör och näringslivschef. Sådant beslut ska därmed tas
av kommunstyrelsen. Beslut att utfärda skriftlig varning till kommundirektör
och näringslivschef föreslås delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bedömning
Kommundirektör och näringslivschef är organisatoriskt direkt underställda
kommunstyrelsen, medan övriga förvaltningschefer är närmast underställda
kommundirektören.
I gällande delegationsordning är beslut om anställning, samt beslut om
anställnings- och lönevillkor för kommundirektör, näringslivschef och
förvaltningschef, delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Om beslut att utfärda skriftlig varning till kommundirektör och
näringslivschef delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommer
beslutsordningen att vara mer tydlig och enhetlig.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen
föreslås besluta
- att ändra delegationsordning för kommunstyrelsen under Avsnitt 2
Personalärenden, Disciplinär åtgärd, så att beslut att utfärda skriftlig varning
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till kommundirektör och näringslivschef delegeras till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra delegationsordning för
kommunstyrelsen under avsnitt 2 personalärenden, disciplinär åtgärd, så att
beslut att utfärda skriftlig varning till kommundirektör och näringslivschef
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
________________
Exp:
Kommunjuristen
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten
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