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§ 1 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare och förändring av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende om ” utökning av antal platser, från två till tre i 

brottsförebyggandet (BRÅ)” lyfts in som ärende 28 på dagordningen. 

 

Magnus Pettersson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll.     

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen samt utser Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2019-000002 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen rör bland annat:  

- Ungföretagsamhet (UF) i skolan. Det har skett en ökning av antal 

elever som läser detta. 

-  En sammanställning av nystartade företag i Ronneby kommun för år 

2018. 

- Vad som är på gång 2019.        

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S) och Åsa Evaldsson (M). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschefen  
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§ 3 Dnr 2018-000725 041 

Drift- och investeringsbudget 2019 AB Ronnebyhus 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus har inkommit med förslag till drift- och investeringsbudget 

för år 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer AB Ronnebyhus drift- och 

investeringsbudget får år 2019.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa AB Ronnebyhus drift- och 

investeringsbudget för år 2019. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

Peter Bowin (V), Tim Aulin (SD), Gina Hellberg Johansson (SD), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Ola Robertsson (S), Roger Gardell (L) och Willy 

Persson (KD). 

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 föreslår kommunfullmäktige att fastställa AB 

Ronnebyhus drift- och investeringsbudget för år 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 4 Dnr 2018-000663 041 

Drift- och investeringsbudget 2019 Ronneby Miljö & 
Teknik AB 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till drift- och 

investeringsbudget 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Ronneby Miljö & Teknik AB förslag till 

drift- och investeringsbudget 2019.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa Ronneby Miljö & Teknik AB förslag till 

drift- och investeringsbudget 2019. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S) och 

Tim Svanberg (C).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med förändringen att det i Ronneby Miljö & Teknik AB:s investeringsbudget 

tillförs 130 miljoner kronor 2019 för verksamheten IT/bredband i enlighet 

med tidigare beslut om borgensram 2019.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Ronneby Miljö 

& Teknik AB förslag till drift- och investeringsbudget 2019 med 

förändringen att investeringsbudgeten utökas med 130 miljoner kronor 2019 

för verksamheten IT/bredband. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 5 Dnr 2018-000664 041 

Budget 2019 Ronneby Miljöteknik Energi AB 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljöteknik Energi AB har inkommit med förslag till drift- och 

investeringsbudget för år 2019.       

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer Ronneby Miljöteknik Energi AB förslag till 

drift- och investeringsbudget för år 2019.       

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att fastställa Ronneby Miljöteknik Energi AB förslag 

till drift- och investeringsbudget 2019. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S) och 

Tim Svanberg (C).  

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 föreslår kommunfullmäktige att fastställa Ronneby 

Miljöteknik Energi AB:s  drift- och investeringsbudget 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 6 Dnr 2018-000181 356 

Ny taxekonstruktion VA 

 

Sammanfattning  

Föreslagen taxekonstruktion har blivit återremitterad till Miljöteknik. 

Miljöteknik ska utreda vilka konsekvenser föreslagen VA-taxa får dels på 

landsbygden och dels på näringsidkare.  

Bedömning 

+ Att vi får en taxekonstruktion som är juridiskt hållbar.  

- Att vi inte får 100 % kostnadstäckning.  

Förslag till beslut 

Att styrelsen godkänner ändringen av anläggningsavgiften i föreslagen 

taxekonstruktion.  

Styrelsen i Ronneby Miljö & Teknik AB:s beslut 2018-10-25 
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förändringen av tidigare 

föreslagen VA-taxa. Se bilaga 1. Beslutet togs med omedelbar justering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till ny VA-taxa. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Jan-Eric Wildros (S), Tommy Andersson (S), Malin Månsson (S), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet remitteras till 

samtliga kommunägda bolag, teknik-fritid- och kulturnämnden samt 

fastighetsägarna Syd (lokalt) med sista svarsdag 15 mars 2019 innan beslut 

tas i ärendet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen remitterar förslaget till AB Ronnebyhus, AB Ronneby 

Industrifastigheter, teknik-fritid- och kulturnämnden samt fastighetsägarna 

Syd (Ronnebydistriktet). Sista svarsdag är 15 mars 2019. 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus 

AB Ronneby Industrifastigheter  

Fastighetsägarna Syd, Ronnebydistriktet 

Ronneby Miljö & Teknik AB  
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§ 7 Dnr 2018-000665 041 

Drift- och investeringsbudget 2019 AB Ronneby 
industrifastigheter  

 

Sammanfattning  

AB Ronneby Industrifastigheter har inkommit för förslag till drift- och 

investeringsbudget för år 2019.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer AB Ronneby Industrifastigheters förslag till 

drift- och investeringsbudget 2019.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att fastställa AB Ronneby Industrifastigheters förslag 

till drift- och investeringsbudget 2019. 

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 föreslår kommunfullmäktige att fastställa AB Ronneby 

Industrifastigheters drift- och investeringsbudget för 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 8 Dnr 2018-000651 253 

Försäljning av fastighet i  Kv Svarven, Parkdalaskolan 

 

Sammanfattning  

En försäljning av fastigheten Svarven 1 till Ronneby kommun innan om- och 

tillbyggnad av fastigheten påbörjats innebär att;  

Stämpelskatt på fastighetsförsäljningen med ca 723 tkr skall betalas av 

kommunen och bokföras som tillgång.  

Då kommuner ej omfattas av räntebegränsningsreglerna, som träder i kraft 

1/1 2019 för bl a aktiebolag, kommer samtliga räntekostnader att vara 

avdragsgilla för kommunen. 

Kommunen har inget krav på direktavkastning för fastigheten, vilket innebär 

att kommunens kostnad per år blir ca 1 900 tkr lägre. Om ABRI förblir ägare 

till fastigheten hade ca 1 900 tkr redovisats som vinst i bolaget.  

Räntekostnaden för investeringen beräknas bli ca 1,4 % lägre om kommunen 

äger fastigheten. 

Viss administrativ börda kommer att uppstå med framställning av bl a 

köpehandlingar, jämkningshandlingar och avtal mellan ABRI och 

kommunen.  

Bedömning 

Bygglov  

ABRI har blivit beviljade bygglov av Ronneby kommuns Byggnadsnämnd. 

Detta bygglov har dock blivit överklagat av Trafikverket. Byggnation kan ej 

påbörjas innan startbesked utfärdats och detta kan inte ske innan 

överklagandet av bygglovet tagits tillbaka. Bygglovet är knutet till 

fastigheten och övergår vid en försäljning till den nye ägaren.  

 

Prissättning vid försäljning  

För att undvika skatteproblematik (dold utdelning) skall försäljningspriset 

sättas till marknadsvärde. ABRI ombesörjer att en värdering på fastigheten 

tas fram av en oberoende extern värderare. 
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Upphandling/hantering av projektet  

Ronneby kommun bör teckna ett avtal där det klart framgår att ABRI 

kommer att överlåta de upphandlade anbuden till kommunen avseende 

projektet. I tilldelningsbeslutet till entreprenörerna överlåter ABRI den 

fortsatta upphandlingsprocessen såsom beslut, beställning och 

betalningsansvar till Ronneby kommun. 

ABRI skulle kunna tillhandahålla tjänster avseende projektering och 

samordning av projektet och fakturera dessa vidare till kommunen. 

Kommunen skall då teckna avtal direkt med entreprenörerna och deras 

fakturor skall skickas direkt till kommunen. Om däremot ABRI tecknar avtal 

med entreprenörerna riskerar ABRI att klassas som byggbolag. 

 

Prissättning ABRIs nedlagda tid i projektet  

För att undvika dold utdelning mellan ABRI och ägaren måste samtliga 

kostnader och all nedlagd tid faktureras projektet. Kostnader till faktisk 

kostnad och nedlagd tid till marknadspris, lönekostnad inklusive sociala 

kostnader med visst påslag. 

 

Direktavkastningskrav ca 6 %  

Byggnation i ABRI måste bolagsrättsligt ge en direktavkastning som 

motsvarar marknadsnivån i närområdet. Hänsyn vid risktagande skall tas till 

att uthyrning sker till ägaren som är en kommun.   

 

Räntor  

Vid belåning i ABRI tillkommer borgensavgift på 0,4 %, vilken redovisas 

som intäkt i kommunen. Borgensavgiften blir koncernmässigt ett 

nollsummespel. De nya ränteavdragsbegränsningarna som gäller ifrån den 

1/1 2019 kommer att innebära att ABRI inte kan göra fullt avdrag 

skattemässigt för sina räntekostnader. Dessa ränteavdragsbegränsningar 

gäller inte för kommuner. Utgångspunkten i ABRIs kalkyl är att det totala 

beloppet för om- och tillbyggnationen kommer att belånas till en budgeterad 

ränta på 1,6 % exklusive borgensavgift. Motsvarande räntesats i kommunen 

beräknas till ca 0,2 %.   

 

Kostnader vid försäljning av fastigheten  

Vid försäljning av fastigheten utgår stämpelskatt med 4,25 % på 

köpeskillingen eller taxeringsvärdet om det är högre. Stämpelskatten blir 723 

tkr på en köpeskilling motsvarande 17 000 tkr. Stämpelskatten bokförs som 
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anskaffningskostnad för fastigheten (balanskonto). Vid en försäljning 

överlåter ABRI sin jämkningsplikt avseende fastigheten till kommunen. 

ABRI utfärdar en jämkningshandling till kommunen, innefattande bl a 

information om de ny-, till- och ombyggnationer som har skett på fastigheten 

de senaste tio åren, för vilka momsbeloppet uppgår till minst 100 tkr. 

Sammanfattning  

En försäljning av fastigheten Svarven 1 till Ronneby kommun innan om- och 

tillbyggnad av fastigheten påbörjats innebär att;  

 Stämpelskatt på fastighetsförsäljningen med ca 723 tkr skall betalas 

av kommunen och bokföras som tillgång.  

 Då kommuner ej omfattas av räntebegränsningsreglerna, som träder i 

kraft 1/1 2019 för bl a aktiebolag, kommer samtliga räntekostnader 

att vara avdragsgilla för kommunen. 

 Kommunen har inget krav på direktavkastning för fastigheten, vilket 

innebär att kommunens kostnad per år blir ca 1 900 tkr lägre. Om 

ABRI förblir ägare till fastigheten hade ca 1 900 tkr redovisats som 

vinst i bolaget.  

 Räntekostnaden för investeringen beräknas bli ca 1,4 % lägre om 

kommunen äger fastigheten. 

 Viss administrativ börda kommer att uppstå med framställning av bl 

a. köpehandlingar, jämkningshandlingar och avtal mellan ABRI och 

kommunen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar ett inriktningsbeslut om att 

kommunen köper berörd fastighet till bokfört värde. I och med detta uppdras 

projektgruppen att ta fram material för fastställande i kommunstyrelsen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C) och Tim Aulin (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande: 

- Kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om att köpa fastigheten. 

I och med detta uppdras åt projektgruppen att ta fram underlag för en 

fastighetsöverlåtelse.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen fattar ett inriktningsbeslut om att köpa fastigheten. I och 

med detta uppdras åt projektgruppen att ta fram underlag för en 

fastighetsöverlåtelse. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommunstrateg 

Dennis Roberteus, VD AB Ronneby Industrifastigheter 

Monica Sjövind, projektledare  
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§ 9 Dnr 2018-000750 001 

Häggatorp (Berg & Berg) 

 

Sammanfattning  

Dennis Roberteus, VD AB Ronneby Industrifastigheter, ger information med 

anledning av de senaste diskussionerna om fastigheten Häggatorp (Berg & 

Berg).       

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Malin Månsson (S), Tim Svanberg (C), Willy Persson (KD) och Bengt Åke 

Johansson (SD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Dennis Roberteus, VD AB Ronneby Industrifastigheter 
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§ 10 Dnr 2018-000713 040 

Äskande av medel - finansiering från balanskonto - 
Budget 2019, plan 2020-2021, socialnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-11-27 § 181 

 Kommunstyrelsen har fattat beslut om att vissa redan beslutade utökningar 

ska omprövas inför budget 2019. 

 

För individ- och familjeomsorgens del ska följande poster omprövas; 

Från budget 2016  

 Utökning av anslag till institutionsvård barn med  2 400 tkr 

 Utökning av medel för familjehem med   2 050 tkr 

 Utökning av två soc.sekr. tjänster inom barnavården 

en på Utredning Barn och en på Råd och Stöd familj med 1 100 tkr 

 

Från budget 2017 

 Utökning med en tjänst till Försörjningsenheten    530 tkr 

Totalt                          6 080 tkr 

 

Utökningarna i budget 2016 avsåg kostnader för barnavård dels kostnader 

för placeringar dels personalkostnader. Sedan 2016 har antalet ärende och 

kostnaderna för placering fortsatt att öka. En icke oväsentlig andel av 

barnvårsärendena rör nyanlända barn. Att minska personalen med de två 

tjänster som tillfördes 2016 skulle i nuläget innebära stora svårigheter att 

handlägga barnavårdsärenden och kunna erbjuda öppenvård till alla de barn 

som är i behov av sådan. Att minska resurserna för placering av barn med de 

sammanlagt 4 450 tkr som beviljades 2016 skulle ytterligare försvåra för 

socialnämnden att klara kostnaderna.  

 

Utökningen med en tjänst på Försörjningsenheten gjordes mot bakgrund av 

en kraftig ökning av antalet ärende varav en stor del rörde nyanlända. Sedan 
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2016 har antalet försörjningsstödsärenden ökat ytterligare. Att minska 

personalen med en tjänst som tillfördes 2016 skulle i nuläget innebära att en 

redan ansträngd enhet skulle få ytterligare svårigheter att klara sitt uppdrag.     

Bedömning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att vissa redan beslutade utökningar 

ska omprövas inför budget 2019. Det är utökningar som finansierats genom 

att använda medel för flykting-mottagning,  

 

För individ- och familjeomsorgens del ska följande poster omprövas; 

Från budget 2016  

 Utökning av anslag till institutionsvård barn med  2 400 tkr 

 Utökning av medel för familjehem med   2 050 tkr 

 Utökning av två soc.sekr. tjänster inom barnavården 

en på Utredning Barn och en på Råd och Stöd familj med 1 100 tkr 

 

Från budget 2017 

 Utökning med en tjänst till Försörjningsenheten    530 tkr 

Totalt                          6 080 tkr 

 

Nuläge 

 

Barnavård 

Utökningarna i budget 2016 avsåg kostnader för barnavård dels kostnader 

för placeringar dels personalkostnader. Utökningen motiverades med den 

ökade volymen av ärenden och ökade kostnader för placering av barn. 

Kostnadsökningen berodde till en del på att intäkterna från Migrationsverket 

avseende vård av asylsökande barn minskade i takt med att barn fick 

uppehållstillstånd.  

 

Sedan 2016 har antalet ärende och kostnaderna för placering fortsatt att öka. 

Socialnämnden har även beviljats utökade anslag till placeringar inför 

budget 2017 och 2018. Ytterligare tjänster har tillförts barnavården 2018. 
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Ärendemängden inom barnvården, ex. ensamkommande barn, har sedan 

2016 utvecklats enl. nedan; 

 

 2016 2017 2018 (tom okt) 

Aktualiseringar 1002 1079 922 (prognos helår 1 100) 

Inledda utredningar 262 324 230 (prognos helår 280) 

Placerade barn 67 101 102 (prognos helår110) 

Barn i ÖV 116 131  

 

 

En icke oväsentlig andel av barnvårsärendena rör nyanlända barn. Av de 101  

barn som varit placerade under 2018 är 16 st asylsökande eller har kommit 

till Sverige efter 2015. Ytterligare 10 barn har kommit till Sverige under 

perioden 2009-2014. Utav de 35 barn som placerats under 2018 är 7 st 

asylsökande eller har kommit till Sverige efter 2015. Ytterligare 9 barn har 

kommit till Sverige under perioden 2009-2014. 

 

Antalet tjänster inom barnavården har genom utökningar 2016 o 2018 ökat 

från 16 till 20. De fyra nya tjänsterna fördelas på två utredare och två 

familjebehandlare. Utökningarna har skett för att kunna ha en bra kvalitet i 

handläggning och öppenvård och en rimlig arbetsmiljö för personalen trots 

det ökade antalet ärenden. Att minska personalen med de två tjänster som 

tillfördes 2016 skulle i nuläget innebära stora svårigheter att handlägga 

barna-vårdsärenden och kunna erbjuda öppenvård till alla de barn som är i 

behov av sådan.  

 

Enligt prognos kommer barnavården för 2018 ge ett underskott på ca 5 550 

tkr. Underskottet beror helt och hållet på att kostnader för placeringar barn 

som ger ett prognosticerat under-skott på ca 6 800 tkr. Socialförvaltningen är 

därmed i behov av att öka resurserna för placering av barn. Att minska 

resurserna för placering av barn med de sammanlagt 4 450 tkr som 

beviljades 2016 skulle ytterligare försvåra för Socialnämnden att klara 

kostnaderna.  

 

Försörjningsstöd  

Utökningen med en tjänst på Försörjningsenheten 2016 var en 

permanentning av en tillfällig utökning som beslutades av Kommunstyrelsen 
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våren 2015. Bakgrunden var en kraftig ökning av antalet ärende varav en 

stor del rörde nyanlända. Sedan 2016 har antalet försörjningsstödsärenden 

ökat ytterligare.  

2016 2017 2018  

( tom okt) 

Genomsnittligt antal  

försörjningsstödstagare per månad 414 419 479 

 

En stor del av enhetens arbeta är inriktat mot nyanlända. Under 2018 har 

hittills ca 38 av utbetalade medel avsett nyanlända flyktingar. Under oktober 

avser 55 % av enhetens ärende nyanlända flyktingar.  

 

Att minska personalen med den tjänst som tillfördes 2016 skulle i nuläget 

innebära att en redan ansträngd enhet skulle få ytterligare svårigheter att 

klara sitt uppdrag. Försörjningsenheten genomför just nu en stor förändring 

av arbetet med bl a införande av E-ansökan med syftet att förbättra servicen 

till medborgare och förstärka enhetens arbete med att hjälpa personer till en 

egen försörjning. Genomförandet en sådan förändring blir mycket svårare 

om personalen minskar. 

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har sedan 2015 haft en extra resurs kopplat till sin 

reception. Resursen har finansierats enligt beslut av kommunfullmäktige 

 31 mars 2016, via balanskontot för flyktingmottagning. 

Behovet av förstärkningen har varit stort och omfattande. Syftet med 

servicen har varit att undvika missuppfattningar, ge information samt att 

avlasta receptionen och handläggare på försörjningsenheten. Erfarenheterna 

har varit mycket goda. Bemanningen har skett genom en av 

samhällskommunikatörerna. 

Nuläge 

Socialförvaltningens försörjningsenhet kommer att införa möjligheten att 

ansöka om försörjningsstöd via e-ansökan. I samband med införandet, 

januari/februari 2019, är förvaltningens bedömning att det behövs 

förstärkning genom språkservice. Förvaltningen bedömer att det kommer att 

behövas under januari-mars månad.  
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Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås att efter omprövning besluta att återäska 6 080 tkr 

för 2019 inom individ och familjeomsorgen. Att under årets första tre 

månader äska om medel till finansiering av språkresurs med 150 tkr och  

att kostnaden finansieras genom balanskontot, flykting.  

Summa äskande totalt 6 230 tkr.  

Socialnämndens beslut 2018-11-27 

Socialnämnden beslutar att under förutsättning att kommunfullmäktige fattar 

erforderliga beslut om budget 2019 för Ronneby kommun, återäska 6 080 tkr 

för 2019 inom individ och familjeomsorgen.  

Att under årets första tre månader äska om medel till finansiering av 

språkresurs med 150 tkr och att kostnaden finansieras genom balanskontot, 

flykting. Summa äskande total 6 230 tkr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden medel om totalt 3 190 000 

kronor från centrala konton 2019. Av den totala summan är 150 000 kronor 

avsett för språkresurs. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Ola Robertsson (S), Jan-Eric 

Wildros (S), Gina Hellberg Johansson (SD) och Kenneth Michaelsson (C). 

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 föreslår kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden 

medel om totalt 3 190 000 kronor från centrala konton 2019. Av den totala 

summan är 150 000 kronor avsett för språkresurs. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 11 Dnr 2018-000729 040 

Äskande, omprövning budget 2019, 
överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från överförmyndarnämnden 2018-12-10 § 202 

Handläggaren föredrar ärendet enligt bilaga.  

Överförmyndarnämndens beslut 2018-12-10 

Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

överförmyndarnämnden utöver nämndens budget för 2019 tillförs 230 tkr för 

att täcka expeditionens bemanning på tre handläggare och en assistent även 

under 2019 enligt bilaga. förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja överförmyndarnämnden ytterligare medel om 

totalt 230 000 kronor för 2019. Finansiering sker via centrala konton om 

115 000 kronor och kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter om 

115 00 kronor. 

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 föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

överförmyndarnämnden medel om totalt 230 000 kronor för 2019. 

Finansiering sker via centrala konton om 115 000 kronor och 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter om 115 00 kronor. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 12 Dnr 2018-000709 049 

Omprövning bidrag balanskonto gällande 
kostverksamhet Påtorp förskola 

 

Sammanfattning  

År 2015 öppnade Utbildningsförvaltningen en tillfällig förskola vid namn 

Påtorp förskola. Kostenheten tilldelades 340 tkr för att öppna ett 

serveringskök som får maten tillagad på Knut Hahn och transporterad till sig 

till och med år 2019.  

Bedömning 

I KF budget 2019 har tidigare tilldelade medel om 340 tkr plockats bort. Då 

Påtorps förskola, enligt Utbildningsförvaltningen, kommer fortsätta bedriva 

verksamhet under 2019, och ingen annan förskola stängs ner, finns inte 

resurserna att fortsätta bedriva kostverksamhet på Påtorps förskola om inte 

medel återförs.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår KSau att föreslå KS att föreslå 

KF 

  

att tidigare tilldelade medel om 340 tkr återförs till Kostverksamheten under 

år 2019.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja kostenheten medel om 170 000 kronor från 

centrala konton 2019. 

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S), Gina Hellberg Johansson (SD) och Bengt Åke 

Johansson (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges elva (11) ja-röster 

och sex (6) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Åsa Evaldsson (M) X   

Magnus Persson (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Tim Svanberg (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Magnus Pettersson (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Månsson (S)  X  

Ola Robertsson (S)  X  

Jan-Eric Wildros (S)  X  

Peter Bowin (V)*  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Anders Oddsheden (SD)* X   

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Tim Aulin (SD) X   

Totalt 11 6  

  * Tjänstgörande ersättare    

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja kostenheten 

medel om 170 000 kronor från centrala konton 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 13 Dnr 2018-000741 179 

Uppräkning av taxor enligt LSO och LBE, 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

 Räddningstjänsten Östra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 2019 

att fastställas av respektive medlemskommuns (Karlskrona och Ronneby) 

fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 

(LSO) och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om att taxorna ska fastställas 

att gälla från och med den 1 januari 2019. Avgiften för tillsyn (LSO) föreslås 

schablonmässigt räknas upp med 2,7 % enligt KPI. Avgifterna  för tillstånd 

för brandfarliga och explosiva varor (LBE) är kopplade till utvecklingen av 

prisbasbeloppet. 

 

Avgift för tillsyn (LSO) 

För tillsyn (SFS 2003:778, SFS 2010:1011) utgår en grundavgift för 

transport, administration och protokollföring. Grundavgiften motsvarar 2 

timmars arbete. Därutöver tillkommer timtaxa för nedlagd arbetstid ute på 

objektet. Varje påbörjad timme debiteras som hel timma. Om tillsynstiden 

ute på objektet överstiger 4 timmar timdebiteras faktisk tid för nedlagt arbete 

i sin helhet (grundavgift schabloniseras inte) alternativt kan debitering ske 

enligt särskilt avtal. 

Tillsyn grundavgift: 1270 kr (1236 kr 2018) 

Tillsyn timtaxa: 635 kr (618 kr 2018) 

 

 

Avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 

varor. I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har 

SKL publicerat två cirkulär där föreslås nivån för taxan vid tillståndsgivning. 

Taxan i senaste cirkuläret, daterat mars 2011, har använts av 

byggnadsnämnderna i Karlskrona och Ronneby för tillståndsgivning för 

brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten har tillämpad samma 

taxa efter övertagandet av arbetsuppgiften efter halvårsskiftet år 2013. Med 

hänvisning till kommunernas storlek används ej av SKL föreslagen 
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justeringsfaktor. Prisbasbeloppet för år 2019 är fastställt till 46 500 kr vilket 

är en ökning med 1000 kr jämfört år 2018. Enligt vald beräkningsmodell 

medför detta ökningar av avgifterna enligt bilaga. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa förslag till grundavgift på 1270 kr och timtaxa på 635 kr för 

tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor under 2019 att gälla från och med 

den 1 februari 2019. 

att fastställa förslag till taxa, enligt bilaga, för tillstånd enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor under 2019 att gälla från och med den 1 

februari 2019.  

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 föreslår kommunfullmäktige att  

fastställa förslag till grundavgift på 1270 kr och timtaxa på 635 kr för tillsyn 

enligt lag om skydd mot olyckor under 2019 att gälla från och med den 1 

februari 2019. 

fastställa förslag till taxa, enligt bilaga, för tillstånd enligt lag om 

brandfarliga och explosiva varor under 2019 att gälla från och med den 1 

februari 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 14 Dnr 2018-000694 340 

Fastställelse av riktlinjer för nödvattenhantering i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun och Miljöteknik har i samarbete upprättat en för Ronneby 

kommun gemensam riktlinje/plan för hantering av en eventuell 

nödvattensituation. Planen förtar inte respektive enskild aktör, företag, 

förvaltning eller motsvarande att sörja för sin egen dricksvattenförsörjning. 

Riktlinjen fastställs av kommundirektören och kommunstyrelsen får 

kännedom om planen som ett informationsärende.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera ärendet 

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 noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén, kommundirektör 

Anders Engblom, kommunstrateg 
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§ 15 Dnr 2018-000305 049 

Ronneby kommunbygderåd- Ansökan om bidrag 

 

Sammanfattning  

Ronneby Kommunbygderåd ansöker om bidrag på 60 000 kronor för att 

täcka sina verksamhetskostnader år 2017. I ansökan hänvisar man till arbetet 

i Landsbygdssamrådet där landsbygdspolitiska programmets handlingsplaner 

har en central roll. Samt till sin roll som sammanhållande länk för 

landsbygdens föreningar 

Bedömning 

Ronneby kommunbygderåd har en roll som samtalspart och är remissinstans 

mellan landsbygdens organisationer, medborgare och kommunens 

organisation.  Vidare är kommunbygderådet organisatör och arrangör för 

diverse uppgifter när det gäller områden som exempelvis landsbygdens 

grönområde, marknadsföring, infotavlor, mässor samt föreningsliv. Bland 

annat har rådet lagt ett omfattande arbete på fördelningen av 

försköningsmiljonen.  

  Kommunbygderådets arbete gynnar helheten, näringslivet och alla boende. 

De är den självklara länken mellan kommunens tre starka grupper, Bygd i 

samverkan, Blomstrande bygden, Blekinge Pärlor. Rådets roll som 

gemensam samtalspartner mot kommunens organisation, bland annat i 

arbetet med skapande, genomförande och uppföljning av landsbygdspolitiska 

programmets handlingsplaner, är viktig och skapar värdefulla möjligheter 

och synergieffekter. Min bedömning är att det är rimligt att tänka sig att 

rådet får sina utlägg i samband med deras ideella verksamhet ersatta.  

Förslag till beslut 

Bevilja driftsbidrag på 60 000 kronor, till Ronneby Kommunbygderåd. 

Förslagsvis tas denna summa från kommunstyrelsens post för oförutsedda 

utgifter. 

Beslut om årligt driftsbidrag ska gälla löpande, tills vidare och därmed 

läggas in i budget.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

driftsbidrag på 60 000 kronor, till Ronneby Kommunbygderåd. Summan tas 

från kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter. 

Beslut om årligt driftsbidrag ska gälla löpande, tills vidare och därmed 

läggas in i budget. 

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 beviljar driftsbidrag på 60 000 kronor, till Ronneby 

Kommunbygderåd. Förslagsvis tas denna summa från kommunstyrelsens 

post för oförutsedda utgifter. 

Beslut om årligt driftsbidrag ska gälla löpande, tills vidare och därmed 

läggas in i budget. 

________________ 

Exp: 

Ebon Kaisajuntti, landsbyggdsutvecklare  

Ronneby kommunbyggderåd  

Ekonomienheten  
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§ 16 Dnr 2018-000269 4018 

Projekt Arkipelagrutt  

 

Sammanfattning  

Projekt Arkipelagrutten, ARK 56, går nu in i sitt sista halvår. Tre kommuner, 

Region Blekinge, Länsstyrelsen, VisitBlekinge och besöksnäringsföretagen 

arbetar just nu tillsammans, bland annat med att ta fram kustnära leder i 

Blekinge Arkipelag. Blekinge Arkipelag är som bekant ett av Sveriges fem 

Biosfärområde och omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och 

kustlandskap. De leder vi utvecklar kommer att ta besökaren genom 

Blekinges kustlandskap och skärgård, längs med och på dess vatten. 

Besökaren ska kunna ta sig till fots, med kajak, skärgårdsbåt, egen båt eller 

cykel. Invigning av dessa leder blir den 2 juni 2019.  

Bedömning 

ARK56 är ett komplext projekt med många parter inblandade varför 

utvecklingsarbetet tagit tid. Det har varit en utmaning i samverkansteknik 

men samtidigt en tillfredsställelse att följa hur projektets utmaningar löst sig 

på bästa sätt. Just nu står vi i startgroparna för att sätta ut samtliga 

ledmarkörer i terrängen. Parallellt med detta jobbar vi med marknadsföring, 

företagsnätverk, invigningsevent, framtida drift och huvudmannaskap. Allt 

kommer att vara klart till invigningen den 2 juni, då Blekinge kommer att 

presentera kustnära leder till sjöss och på land. Läs mer om ARK56 här; 

http://www.blekingearkipelag.se/arkipelagrutten/ och https://ark56.se/#start  

 

I samband med information om ARK 56 äskar jag att återstoden av den 

driftbudget som är lagd för projektet för 2018, totalt 219 tkr läggs som 

tillskott i driftbudget för 2019. Hela arbetet med verkställande av leder och 

marknadsföringsmaterial har blivit försenat. Delvis p.g.a. försenad uppstart 

av hela projektet men också därför att samverkan mellan och inom 

involverade organisationer dragit ut på tiden. Jag bifogar budgetfördelning 

för återstående projekttid.  

Förslag till beslut 

- Information kring projektets framskridande och avslut är genomförd.  

  - Tillskott på 219 tkr som driftmedel för ARK 56 år 2019. Denna summa 

motsvarar de driftmedel som återstår i budget för 2018.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

driftmedel om 219 000 kronor. Medel tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter. 

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 föreslår kommunfullmäktige att bevilja driftmedel om 

219 000 kronor för ARK 56. Medel tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 17 Dnr 2018-000680 261 

Aklejan 1 - Ansökan om arrende 

 

Sammanfattning  

Ägaren till Aklejan 1 önskar arrendera ca 250 kvm från Hulta 2:115 för extra 

trädgård.  

Bedömning 

Sökanden berättar en lång historia om hur det tidigare stod en tujahäck längs 

cykelvägen. Han fick brev från byggnadsnämnden att den var ovårdad och 

han klippte häcken. Några år senare sprängde kommunen på området 

ovanför och tujahäcken skadades, han sökte ersättning och fick veta att det 

inte var hans häck. Kommunen kom dit och tog bort häcken. I stället sattes 

det upp ett staket längs cykelvägen. Detta kopplades ihop med sökandens 

staket och plötsligt var marken inhägnad och såg ut att tillhöra Aklejan 1. 

 

Nu har sökanden återkommit och säger att han inte längre orkar sköta 

sluttningen. Parkenheten säger att de gärna sköter marken, klipper den 1-2 

gånger/år, men då måste vi öppna stängslet, så kommunen tar sig in till sin 

mark. Sökanden hänvisar till sin hund och att han inte vet var gränsen går. 

 

Kommunen har märkt ut gränsen och konstaterat att garaget är byggt över 

tomtgränsen och att en del av det alltså ligger på kommunens mark. I 

bygglovet kan man läsa att kommunen gett tillstånd till detta. 

 

Tekniska förvaltningen har erbjudit följande alternativ: 

1. Kommunen öppnar upp befintligt staket och sköter området. 

Sökanden sätter upp ett eget staket i ”anvisad tomtgräns” (ca 1 

meter utanför garaget) 

 Sökanden anför att det ser dumt ut med två staket så pass nära 

varandra.  

 Sökanden tycker att ytan borde klippas oftare. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(82) 
2019-01-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

2. Sökanden arrenderar marken och fortsätter sköta den. Befintligt 

staket får stå kvar.  

 Sökanden har lämnat in en ansökan om arrende. 

Ledningarna i området går i g/c-vägen. 

 

Stadsarkitekten påpekar att området är markerat som Natur i gällande 

detaljplaner och att marken inte får privatiseras. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att arrendera ut 

marken i enlighet med bilagt arrendeavtal.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att arrendera ut 

marken i enlighet med bilagt arrendeavtal. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arrenderar ut marken i enlighet med bilagt arrendeavtal. 

Till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, markförvaltare  
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§ 18 Dnr 2018-000655 346 

Taxehöjning på Elnät 

 

Sammanfattning  

När budgeten för Miljöteknik Elnät lämnades in innan semestern fanns inga 

beslut från vår elleverantör E-on om storleken på kommande höjningar, men 

man trodde på en ökning i storleksordningen 9 % på vårt effekt-abonnemang 

inför 2019. Den nya taxan från E-on är nu beslutad och visar en höjning på 

de fasta avgifterna, total höjning på ca: 8,4 % (ca: 1,8 milj. kr). 

Konsekvenser = Dyrare taxor på elnät.  

Effekter = Vi höjer taxan bara för att få täckning för E-ons höjning.  

Risker = Om vi inte höjer kommer Elnät generera ett sämre resultat med 1,8 

miljoner kronor för 2019.  

Förslag till beslut 

Förslaget är att höja el-taxan för Miljötekniks elkunder med 5 % på den fasta 

avgiften och 2 % på den rörliga avgiften.  

Styrelsen i Ronneby Miljö & Teknik AB:s beslut 2018-10-25 

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om taxehöjning med 5% på fast del och 2% på rörlig del på Elnät. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om taxehöjning med 5 % på fast del och 2 % 

på rörlig del på elnät. 

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 föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxehöjning 

med 5 % på fast del och 2 % på rörlig del på elnät. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 19 Dnr 2018-000637 059 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Med anledning av nya ledamöter i kommunstyrelsen arbetsutskott samt att 

den tekniska verksamheten flyttas från kommunstyrelsen till nya teknik- 

fritid- och kulturnämnden föreslås förändringar i förteckningen över 

personer utsedda att delta i anbudsöppning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att utse följande personer att delta i anbudsöppning: 

 

Tjänsteställe    Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Magnus Pettersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Nicolas Westrup 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Bengt Johansson 

 

Kommundirektör   Magnus Widén 

 

Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen  Annica Blomstrand 

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen  Mathias Kågell 

Kommunledningsförvaltningen  Julia Brorsson 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(82) 
2019-01-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunledningsförvaltningen  Anna Hansen 

Kommunledningsförvaltningen  Daniel Camenell 

Kommunledningsförvaltningen  Jim Sjöstrand  

Kommunledningsförvaltningen  Unni Johannesson 

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen  Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sandberg 

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 utser följande personer att delta i anbudsöppning: 

Tjänsteställe    Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Magnus Pettersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Nicolas Westrup 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Bengt Johansson 

 

Kommundirektör   Magnus Widén 
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Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen  Annica Blomstrand 

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen  Mathias Kågell 

Kommunledningsförvaltningen  Julia Brorsson 

Kommunledningsförvaltningen  Anna Hansen 

Kommunledningsförvaltningen  Daniel Camenell 

Kommunledningsförvaltningen  Jim Sjöstrand  

Kommunledningsförvaltningen  Unni Johannesson 

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen  Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sandberg 

________________ 

Exp: 

Samtliga berörda  
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§ 20 Dnr 2018-000468 007 

Remiss - Granskning av arbetet med sociala medier 

 

Sammanfattning  

Revisionen i Ronneby kommun har gett EY uppdraget att granska 

förvaltningarnas arbete med sociala medier. En rapport är framtagen. 

Kommunstyrelsen har att avge yttrande om rapporten senast den 30 

november 2019.  

 

I revisionens sammanfattning framkommer att antal iakttagelser: 

 

Riktlinjer för närvaro i sociala medier är framtagna av kommunens 

ledningsgrupp 2013. Dessa följs inte i någon större utsträckning vad gäller 

dokumentation och gallring enligt rapporten. 

23 % av svarande uppgav att det fanns förvaltningsspecifika riktlinjer/ 

instruktioner för hantering av sociala medier. 

Vid intervju uppgavs att det i de flesta fall ar tydligt vem som har ett utökat 

ansvar (redaktör) för sociala medier på arbetsplatsen. 

Information från konton sparas inte och gallring av information och inlägg 

på kontona sker inte i någon större utsträckning.  

Nämnderna gör inte någon dokumenterad uppföljning av arbetet med sociala 

medier. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen 

att: 

 Stärka styrning och samordning av arbete med sociala medier. 

 Säkerställa att de som hanterar sociala medier erbjuds adekvat 

utbildning. 

 I samband med revidering av styrdokument förtydliga hur 

information i sociala medier ska behandlas.  
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Bedömning 

Kommunikationschefen finner att revisorernas iakttagelser i stort stämmer 

överens med rådande situation och att de föreslagna åtgärderna är 

nödvändiga. 

 

Kommunikationsenheten arbetar för närvarande med följande initiativ inom 

området: 

 De befintliga riktlinjerna för sociala medier behöver ses över och 

behöver åtföljas av en utbildningsinsats för att sprida kunskapen om 

dessa i alla förvaltningar och bolag. Detta arbete är redan påbörjat, 

instigerat av GDPR och de nya krav lagen ställer på hur vi hanterar 

sociala medier. Genomförande kommer att ske under första halvåret 

2019. 

 Fasta utbildningstillfällen kommer att erbjudas för utbildning i hur 

alla de kanaler Kommunikationsenheten erbjuder ska användas. 

Sociala medier är en av de kanalerna. 

 En ny kommunikationspolicy är under framtagande och kommer att 

läggas fram för Kommunstyrelsen innan årsskiftet 2018/19. I denna 

definieras ansvarsförhållanden. Därutöver kommer 

Kommunikationsenheten att arbeta fram en kommunikationshandbok 

som ska användas som stöd och referens vid allt 

kommunikationsarbete i kommunen. Den beräknas färdigställas och 

distribueras under första halvåret 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta detta yttrande och avge det som sitt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta yttrandet 

och avge det som sitt eget. 

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 antar yttrandet och avger det som sitt eget.  

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Johan Sandberg, kommunikationschef 

Kommunikationsenheten  
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§ 21 Dnr 2018-000730 260 

Remiss angående skyddsjakt på skarv 

 

Sammanfattning  

 Länsstyrelsen har inkommit till kommunen med en remiss angående 

skyddsjakt på skarv och vill ha hjälp med att definiera skyddsvärda platser 

och om speciella omständigheter som behöver beaktas inför ett nytt beslut.  

Bedömning 

Bakgrund 

Det senaste beslutet gick ut 20180331 och sedan dess har det inte funnits 

något allmänt skyddsjakts beslut. Under tiden då ingen skyddsjakt fått 

bedrivas har flera både privatpersoner och organisationer kontaktat 

länsstyrelsen i Blekinge med förfrågningar och apropåer om skarvarnas 

utbredning. En yrkesfiskare har fått ett personligt beslut om att få 

skyddsjaga. 

 

Fakta om skarv 

Arten storskarv förekommer som två raser i Europa varav den ena 

”Mellanskarv” häckar i söt- och bräckvattenmiljöer från södra Europa norrut 

till Norra Östersjön medan den andra rasen (som saknar något svenskt namn) 

i huvudsak är en vintergäst i Sverige. 

 

Storskarv omfattas av EU:s fågeldirektiv eftersom den naturligt förekommer 

inom EU. Enligt jaktförordningen är det inte tillåtet att minska populationen 

av skarv genom licensjakt. När det finns risk för allvarlig skada på 

exempelvis fisket kan skyddsjakt användas. 

 

Enligt de rapporter som inkommit till Länsstyrelsen i Blekinge sköts det 

1350 st skarvar år 2016 och 2017 sköts det 1334 st. Den bedrivna 

skyddsjakten har inte påverkat populationen av häckande skarv negativt. 

 

Skarven äter stora mängder fisk. De fiskarter som skyddsjakten avser att 

skydda är i första hand abborre och gädda vilka har stor ekonomisk betydelse 

för fisket och de är även viktiga rovfiskar i Östersjön. I Naturvårdsverkets 
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framtagna ” Nationella förvaltningsplan för skarv 2014” understryks det att 

det är det ekonomiska bortfallet som utgör motivet till beslut om skyddsjakt 

för att förhindra allvarlig skada, inte skarvens predation på fiskebestånden i 

sig. Skarvens effekter på fiskebestånden måste bedömas från fall till fall. 

Skarvens predation kan ha effekter på fiskebestånden i vissa begränsade 

områden medan det i andra miljöer såsom större öppna system inte har 

kunnat påvisas. 

 

Vad ska vara med i länsstyrelsen förslag till beslut om skyddsjakt på skarv 

Förslaget kan innehålla flera delar. 1. Skyddsjakt på enskilt/allmänt 

fiskevatten i Östersjön 2 Skyddsjakt vid utsättningsplatser 3. Skyddsjakt vid 

fasta och rörliga fiskeredskap samt fiskodling 4. Skyddsjakt i 

fredningsområden t ex samma områden som föreslagits för gäddan.  

 

Ett skäl till att bevilja skyddsjakt på skarv är att förhindra allvarlig skada på 

fisket dvs samtliga förutsättningar i 23 a § jaktförordningen (1987:905) ska 

vara uppfyllda. Vidare ska det inte finnas någon annanlämplig lösning än 

skyddsjakt och jakten ska inte försvåra upprätthållandet av skarvens 

gynnsamma bevarande status i dess naturliga utbredningsområde. 

 

För att motivera skyddsjakt i samtliga delar (1-4) krävs därför att det i 

länsstyrelsens förslag till beslut finns en tydlig koppling mellan skarvens 

sökande efter föda till skador eller risk för skador för fisket t ex utebliven 

fångst eller skadad fångst eller skador på redskap. Det är också viktigt att ha 

med vem som ska utföra jakten ex yrkesfiskare. I vissa fall är det befogat att 

ta med hur jakten ska gå till t ex att ange ett visst antal meter från 

utsättningsplats och endast inom ett visst antal dygn efter respektive 

utsättningstillfälle. Tid på året när skyddsjakt får ske och antalet skarvar som 

det är tillåtet att skjuta samt krav på efterföljande årlig rapportering och 

uppföljning ska även finnas med. 

 

Skyddsjakt i fredningsområden t ex i samma område som länsstyrelsen har 

föreslagit för gädda är viktiga lek- och uppväxtplatser. Dessa områden är 

grunda vikar som passar skarvens fiske eftersom fisken har svårt att komma 

undan. Skyddsjakten i dessa områden syftar till att skrämma skarvarna så att 

de inte fiskar i lekområdena och därför bör jakten inte omfatta mer än en 

skarv åt gången och efter häckningstid. Skyddsjakt med kulvapen bör endast 

förekomma under tiden augusti - februari. Påverkan av störningen bör följas 

upp på andra häckande arter i området. Det vore bra att komma på andra 
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metoder än skyddsjakt för att skrämma fåglarna från dessa områden som ofta  

är skyddade områden t ex naturreservat eller natura 2000 områden. 

 

Oljering och äggpickning är metoder som inte bör användas. Enligt art- och 

habitatdirektivets fredningsbestämmelser är det inte tillåtet att jaga under 

reproduktionssäsongen vilket både pickning och oljering avser. Skyddsjakt 

på skarv bör därför inte ske från 1 mars – 15 augusti.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Magnus Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin 

Månsson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande förändring: 

- Hela sista stycket som börjar med ”Oljering och äggpickning är 

metoder som inte bör användas […]” ersätts med följande ”Oljering 

och äggpickning bör övervägas.”      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget med följande förändring: 

- Hela sista stycket som börjar med ”Oljering och äggpickning är 

metoder som inte bör användas […]” ersätts med följande ”Oljering 

och äggpickning bör övervägas.” 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg, miljösamordnare 

Länsstyrelsen i Blekinge Län 
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§ 22 Dnr 2018-000712 101 

Kök till Gherla, Rumänien 

 

Sammanfattning  

Gherla, Rumänien, är sedan 2016 är en av Ronnebys vänorter. Kontakten 

med kommunens vänorter bygger på ett ömsesidigt samarbete och utbyte. 

Under de senaste mötena mellan vänorterna har diskussioner förts om hur 

Ronneby kan stötta Gherla och då har bland annat köksutrustning visat sig 

vara ett behov hos Gherla.  

Bedömning 

Ronneby kommun har bytt ut och rustat upp flera av kommunens kök, vilket 

innebär att det finns diverse köksutrustning, hyllor, bänkar, plåtar och byttor 

mm som ska kasseras. Detta är utrustning som istället för att kastas kan 

doneras av kostenheten på tekniska förvaltningen och transporteras till 

kommunens vänort i Rumänien. 

 

De kostnader som denna donation medför är kostnader för nedanstående: 

Transport inkl lastning och lossning  

Nedmontering av utrustningen 

Plast, plastpåsar, tejp, märketiketter  

 

Offerter har begärts in från olika transportföretag. För nedmontering av 

utrustningen föreslås idrottsföreningar i Ronneby kommun erbjudas 

möjlighet att mot en ersättning utföra detta arbete. Vid flera intresserade 

föreningar, så föreslås lottning. 

 

I samband med transporten av köksutrustningen kan även begagnade kläder 

som skänkts av kommunanställda i Ronneby transporteras och skänkas till 

behövande i Gherla.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

använda pengar från kommunstyrelsens budget för oförutsedda medel för att 

ombesörja transporten av köksutrustningen till Gherla samt för att finansiera 

övriga utgifter som transporten medför 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att använda 

pengar från kommunstyrelsens budget för oförutsedda medel för att 

ombesörja transporten av köksutrustningen till Gherla samt för att finansiera 

övriga utgifter som transporten medför. 

 

Nedmontering av kök och dylikt hanteras av kommunens egna verksamheter. 

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 använder pengar från kommunstyrelsens budget för 

oförutsedda medel för att ombesörja transporten av köksutrustningen till 

Gherla samt för att finansiera övriga utgifter som transporten medför. 

 

Nedmontering av kök och dylikt hanteras av kommunens egna verksamheter. 

________________ 

Exp: 

Jannike Jonasson, internationell samordnare 

Elena Johansson, kostchef  
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§ 23 Dnr 2018-000239 105 

Verksamhetsspecifika logotyper  

 

Sammanfattning  

Kommunikationsenheten har fått i uppdrag att initiera ett nytt ärende i vilket 

utomstående verksamhetslogotyper tas upp för godkännande av 

kommunfullmäktige. [Kommunstyrelsen § 566 2017-11-13] 

För användning av verksamhetsspecifika logotyper gäller att kommunala 

verksamheter som använder egen logotype ska tillse att den alltid används 

tillsammans med Ronneby kommuns logotype. [Kommunfullmäktige § 128 

2017-04-27]. 

2018-04-16 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera ärendet 

till förvaltningschefgruppen innan beslut tas i ärendet (§176). FCG 

diskuterade frågan 2018-05-18 och beslutade att föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå att verksamhetsspecifika eller 

projektspecifika logotyper används. 

2018-08-21 beslutade Kommunstyrelsen att remittera ärendet till 

utbildningsnämnden, fritid- och kulturnämnden samt 

kommunledningsförvaltningen för yttrande innan beslut tas i frågan. 

 

Utbildningsnämnden föreslår i sitt remissyttrande 2018-10-18 

Kommunfullmäktige att godkänna verksamhetsspecifika logotyper för 

Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium, 

Sjöarpsskolan, Kunskapskällan och Kulturskolan tillsammans med 

logotypen för Ronneby Kommun. 

 

Fritid- och kulturnämnden föreslår i sitt remissvar 2018-09-18 

Kommunfullmäktige att Brunnsbadets logotyp ersätts med kommunens samt 

att Kulturcentrum undantas och tillåts nyttja sin logotyp tillsammans med 

Ronneby Kommuns enligt givna anvisningar. 

 

Kommunledningsförvaltningens chef har överlåtit att yttra sig i ärendet till 

Kommunikationschefen.]  
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Bedömning 

Kommunikationschefen har förståelse för att vissa verksamheter har väl 

inarbetade varumärken med tillhörande logotyper och att det kan finnas 

starka skäl för detta. Särskilt i de fall som räknats upp av remissinstanserna, 

som konkurrensskäl och regionala uppdrag. Samtidigt är det viktigt att de vi 

kommunicerar med alltid kan spåra när Ronneby Kommun är avsändaren 

och att alla verksamheter bidrar till att lyfta Ronneby Kommuns varumärke.  

Under förutsättning att Ronneby Kommun alltid framgår som huvudsaklig 

avsändare och att Ronneby Kommuns grafiska profil följs kan de 

verksamheter som nämns i remissvaren ovan och som redan idag har 

etablerade logotyper tillåtas använda sin egen logotyp i kombination med 

Ronneby Kommuns logotyp. Detta kräver dock ett visst merarbete för 

Kommunikationsenheten som behöver anpassa mallar för detta ändamål.  

Förslag till beslut 

Kommunikationschefen förslår att Kommunstyrelsen föreslår att 

Kommunfullmäktige godkänner användning av verksamhetsspecifika 

logotyper för följande verksamheter: 

- Gymnasieskolan Knut Hahn 

- Blekinge Naturbruksgymnasium 

- Sjöarpsskolan 

- Kunskapskällan 

- Kulturskolan  

- Kulturcentrum 

Kommunikationschefen förslår också att detta användande villkoras med att 

Ronneby Kommuns grafiska profil följs och att de verksamhetsspecifika 

logotyperna alltid används tillsammans med Ronneby Kommuns logotyp 

som huvudlogotyp för att på så sätt säkerställa avsändaridentiteten. 

Vidare föreslår Kommunikationschefen att andra verksamheter eller projekt 

som vill använda verksamhetsspecifika logotyper först måste få tillstånd för 

detta av Kommunfullmäktige och att Kommunikationschefen i varje fall ska 

tillfrågas. För andra verksamheter som redan idag använder egna logotyper 

och/eller grafiska profiler ska en plan för avveckling tas fram.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

godkänner användning av verksamhetsspecifika logotyper för följande 

verksamheter: 

 Gymnasieskolan Knut Hahn 
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 Blekinge Naturbruksgymnasium 

 Sjöarpsskolan 

 Kunskapskällan 

 Kulturskolan  

 Kulturcentrum 

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 godkänner användning av verksamhetsspecifika logotyper 

för följande verksamheter: 

 Gymnasieskolan Knut Hahn 

 Blekinge Naturbruksgymnasium 

 Sjöarpsskolan 

 Kunskapskällan 

 Kulturskolan  

 Kulturcentrum 

________________ 

Exp: 

Johan Sandberg, kommunikationschef 

Kommunikationsenheten 

Samtliga berörda verksamheter  
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§ 24 Dnr 2018-000714 101 

Ny organisation av folkhälsoarbetet i Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns Folkhälsoråd är vald av kommunstyrelsen och har till 

uppgift att lyfta folkhälsofrågorna till högsta politiska nivå. Till 

Folkhälsorådet bjuds även verksamhetsföreträdare från kommunen in att 

delta. Folkhälsorådet utser i sin tur tre representanter till Välfärdsrådet. 

Välfärdrådet är ett tvärsektoriellt samverkansorgan mellan kommunen och 

landstinget, bestående av tjänstepersoner och förtroendevalda. För mer 

information om rådens nuvarande uppdrag och sammansättning se bilaga 

Beskrivning av Folkhälsoråd och Välfärdsråd. 

 

För att skapa en effektiv organisation för de lokala folkhälsoarbetet föreslås 

det finnas ett kommunalt råd, benämnt Folkhälsoråd, dit regionen 

(tjänstepersoner och förtroendevalda) bjuds in att delta. Välfärdsrådet i sin 

nuvarande forma föreslås därav upphöra.  ]  

Bedömning 

Förutsättningar för kommunens folkhälsoarbete har sedan start utvecklats i 

kommunen. Faktorer så som förvaltningars och nämnders kunskapsnivå och 

samverkan kring folkhälsofrågor har utvecklats och bör påverkar hur det 

lokala folkhälsoarbetet organiseras. Under de senaste åren har även 

samverkan med landstinget, länsstyrelsen och de andra kommunerna i länet 

utvecklats till det bättre, vilket bidrar till ett starkare folkhälsoarbete över 

länet. 

 

Utmaningar med nuvarande organisation är bland annat andelen möten och 

skiftande deltagande i Välfärdsrådet. Deltagande förvaltningschefer från 

kommunen får genom nuvarande organisation delta på många möten där 

likande frågeställningar lyfts (Folkhälsoråd, Välfärdsråd och även 

Brottsförebyggande råd). Rådens roll går i nuläget in i varandra. För att få en 

mer effektiv organisation bör rollen vara strategisk och organisationen bli 

mindre. 
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Förslag till Folkhälsorådets organisation och uppdrag  

 

Folkhälsorådets organisation  

 

Folkhälsorådet i Ronneby är ett kommunalt råd, bestående av 

förtroendevalda och tjänstepersoner från Ronneby kommun. Till 

Folkhälsorådet bjuds tjänstepersoner och förtroendevalda från regionen in att 

delta.  

Folkhälsorådet träffas fem till sex gånger per år. 

 

Folkhälsorådets roll 

 

Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för olika folkhälsoinsatser 

exempelvis ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) och 

barnrättsfrågor. Rådet är ett forum för utbyte och spridning av information 

samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun.  

 

Rådets uppdrag bör inkludera att:  

- Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen. 

- Vara remissinstans vid beslut som rör folkhälsofrågor. 

- Verka för att konsekvenserna för folkhälsa belyses i såväl planering 

som beslutsprocess inom samtliga nämnders ansvarsområden. 

- Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete. 

- Utveckla, samordna och utvärdera tvärsektoriellt folkhälsoarbete. 

- Fungera som ett tvärsektoriellt samverkansorgan mellan kommunen 

och landstinget 

- Samverka och utveckla folkhälsoarbetet tillsammans med 

myndigheter, organisationer, föreningsliv, näringsliv m.fl. 

- Delaktiga i att ta fram ett flerårigt styrdokument för folkhälsoarbetet i 

Ronneby kommun. 

- Årligen upprätta verksamhetsplan och budget samt avge 

verksamhetsberättelse.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

Ronneby kommuns Folkhälsoråds organisation och uppdrag enligt förslaget. 

Samtliga tidigare beslut rörande Folkhälsorådet (tidigare 

Folkhälsoberedningen och Välfärdrådet (tidigare Folkhälsorådet) upphör 

därmed.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

Ronneby kommuns Folkhälsoråds organisation och uppdrag enligt förslaget. 

Samtliga tidigare beslut rörande Folkhälsorådet (tidigare 

Folkhälsoberedningen och Välfärdrådet (tidigare Folkhälsorådet) upphör 

därmed. 

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 fastställer Ronneby kommuns Folkhälsoråds organisation 

och uppdrag enligt förslaget. Samtliga tidigare beslut rörande Folkhälsorådet 

(tidigare Folkhälsoberedningen och Välfärdrådet (tidigare Folkhälsorådet) 

upphör därmed. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare  
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§ 25 Dnr 2018-000715 011 

Förlängning av Folkhälsopolicy Ronneby kommun 
2013-2018 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns folkhälsopolicy antogs 2013 och syftar till att vara 

vägledande för kommunens folkhälsoarbete. Folkhälsopolicyn bygger på de 

nationella målområdena för folkhälsa och prioriteringar av målområden 

utgår från lokal och regional folkhälsodata. Policyn gäller fram till årsskiftet 

2018/2019. Istället för revidering av policyn föreslås en förlängning av 

folkhälsopolicyn ytterligare två år.  

Bedömning 

Förslaget om en förlängning av policyn bygger på följande:  

 

– Ny organisation. Ett styrdokument för folkhälsa bör bygga på en god 

förankring i kommunens nya organisation, efter valet 2018.  

 

– Aktuell folkhälsodata. Resultatet av befolkningsenkäten Hälsa på lika 

villkor 2018 redovisas först våren 2019. Aktuell statistik är en viktig 

utgångspunkt för kommande inriktning av folkhälsoarbetet.  

 

– Pågående översyn av styrdokument på kommunövergripande nivå. 

Översynen kan eventuellt innebära en förtydligande hur olika typer av 

styrdokument, så som en policy, ska vara uppbyggda. Sammanslagningar av 

befintliga styrdokument kan även bli aktuellt för att underlätta hanteringen.  

 

– Regional samverkan. Länsgemensam folkhälsopolicy förlängs de 

kommande två åren med motiveringen att ge möjlighet till att beakta 

nationella utredningar och strategier och att ge mer tid till diskussion av de 

åtgärdsförslag som Blekingekommissionen har lagt fram. Det är angeläget 

för Ronneby kommun att bira till och dra nytta av det regionala 

folkhälsoarbetet och dess process.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att förlänga Folkhälsopolicy för Ronneby 

kommun 2013-2018 två år dock längst till 31/12 2020.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Folkhälsopolicy för Ronneby kommun 

2013-2018 två år dock längst till 31/12 2020. 

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 föreslår kommunfullmäktige att förlänga Folkhälsopolicy 

för Ronneby kommun 2013-2018 två år dock längst till 31/12 2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 26 Dnr 2017-000567 253 

Ronneby golfklubb ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ronneby Golfklubb ansökte om köp av mark september 2017. Ärendet 

behandlades i KS 2017-11-07 (§370) och därifrån gavs ett uppdrag att ta 

fram förslag till köpekontrakt. Förslag till köpekontrakt och avgränsning av 

markköp finns nu framme.  

Bedömning 

I september 2017 ansökte Ronneby Golfklubb om köp av mark som ligger i 

anslutning till det klubbhus som de själva äger (huset ligger på ofri grund). 

Ärendet behandlades i KS 2017-11-07 (§370) och därifrån gavs ett uppdrag 

att ta fram förslag till köpekontrakt. Diskussioner har förts fram tills nu där 

ett förslag till köpekontrakt har tagits fram. Avgränsningen av markköpet 

innebär att Golfklubben köper ca 8000 kvm mark i anslutning till klubbhuset 

(se karta). Det förs vidare diskussion kring ytterligare köp av mark norrut 

men det behandlas inte i detta köp. Markpriset är satt till 100 kronor per 

kvm. Genom köpet möjliggörs bättre investerings- och 

utbyggnadsmöjligheter för klubben.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Magnus Pettersson (S) 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 föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

förslag till köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 27 Dnr 2018-000696 011 

Förlängning av Funktionshinderpolitiskt program för 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Funktionshinderpolitiskt program för Ronneby kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2015-10-29.Arbetet i verksamheterna kom inte i gång 

förrän i början av 2017 då en handlingsplan färdigställdes. 

I dokumentet står det att programmet ska revideras i sin helhet under 2018 

men eftersom uppföljning i skrivande stund endast gjorts under ett år så vill 

vi förlänga gällande dokument i ytterligare ett år eller tills ett nytt dokument 

är framtaget som beaktar full delaktighet, inom alla områden i samhället, 

oavsett funktionsförmåga.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att funktionshinderpolitiska programmet 

förlängs ytterligare ett år eller tills ett nytt dokument är framtaget som 

beaktar full delaktighet, inom alla områden i samhället, oavsett 

funktionsförmåga.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att funktionshinderpolitiska programmet förlängs 

ytterligare ett år eller tills ett nytt dokument är framtaget som beaktar full 

delaktighet, inom alla områden i samhället, oavsett funktionsförmåga. 

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 föreslår kommunfullmäktige att funktionshinderpolitiska 

programmet förlängs ytterligare ett år eller tills ett nytt dokument är 

framtaget som beaktar full delaktighet, inom alla områden i samhället, 

oavsett funktionsförmåga. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr 2019-000034 101 

Utökning av antal platser, från två till tre, i 
brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) presenterar ett förslag om att utöka 

antalet platser i Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Utökningen föreslås bestå 

av ytterligare en förtroendevald.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka antalet platser i 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) från två till tre.       

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 föreslår kommunfullmäktige att utöka antalet platser i 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) från två till tre. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 29 Dnr 2018-000731 001 

Val att förrättas av kommunstyrelsen- kommunala råd 
med mera  

 

Sammanfattning  

Följande personer nomineras i val av kommunala råd med mera: 

Personalutskott 

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (M), 

Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Nicolas 

Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

 

Roger Fredriksson (M) nomineras till ordförande i personalutskottet. 

Kenneth Michaelsson (C) nomineras till 1:e vice ordförande i 

personalutskottet. 

Magnus Pettersson (S) nomineras till 2:e vice ordförande i personalutskottet.   

 

Näringslivsråd 

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), 

Amani El-Ali Mazloum (S) och Tim Aulin (SD). 

 

Roger Fredriksson (M) nomineras till ordförande i näringslivsrådet.  

 

Folkhälsoråd 

Roger Gardell (L), Johannes Chen (M), Malin Månsson (S), Lennart 

Hägglöv (S) och Peter Jansson (SD). 

 

Roger Gardell (L) nomineras till ordförande i folkhälsorådet. 
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Miljö- och energiråd 

Kenneth Michaelsson (C), Daniel Nilsson (KD), Magnus Johannesson (S), 

Peter Bowin (V) och Mathias Ronnestad (SD). 

Kenneth Michaelsson (C) nomineras till ordförande i miljö- och energirådet. 

 

Blekinge Arkipelag 

Roger Gardell (L). 

 

Bräkneåns vattenråd 

Knut Svensson (C) nomineras till ordinarie ledamot i Bräkneåns vattenråd. 

Hillevi Andersson (C) nomineras till ersättare i Bräkneåns vattenråd. 

 

Bräkneåns vattenförbund 

Knut Svensson (C) nomineras till ordinarie ledamot i Bräkneåns 

vattenförbund. 

Hillevi Andersson (C) nomineras till ersättare i Bräkneåns vattenförbund. 

 

Ronnebyåns vattenvårdsförbund 

Hillevi Andersson (C) nomineras till ordinarie ledamot i Ronnebyåns 

vattenvårdsförbund. 

Ola Robertsson (S) nomineras till ersättare i Ronnebyåns vattenråd. 

 

Brottsförebyggande rådet  

Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Kenneth Michaelsson (C) nomineras till ordförande i brottsförebyggandet 

rådet.  

 

Kommunala pensionärsrådet 

Jan-Eric Wildros (S). 
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Kommunala funktionshinderrådet  

Ola Robertsson (S). 

 

Visit Blekinge 

Lena Israelsson (M) nomineras till ordinarie ledamot i Vist Blekinges 

styrelse. 

Magnus Pettersson (S) nomineras till ersättare i Vist Blekinges styrelse. 

 

Roger Fredriksson (M) nomineras till ombud i Vist Blekinge. 

Tommy Andersson (S) nomineras till ersättande ombud i Visit Blekinge. 

 

Sydostleader- kommunal referensgrupp  

Kenneth Michaelsson (C) och Ebon Kaisajuntti. 

 

Syostleader- årsstämma  

Kenneth Michaelsson (C) nomineras till ombud vid Sydostleaders 

årsstämma. 

Magnus Pettersson (S) nomineras till ersättande ombud vid Sydostleaders 

årsstämma. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för personalutskottet och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för näringslivsrådet och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för folkhälsorådet och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 
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Propositionsordning 4 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för miljö- och energirådet och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 5 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförd 

nominering för Blekinge Arkipelag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 6 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för Bräkneåns vattenråd och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 7 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för Bräkneåns vattenförbund och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 8 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för Ronnebyåns vattenvårdsförbund och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Propositionsordning 9 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för Brottsförebyggande rådet och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 10 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för kommunala pensionärsrådet och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Propositionsordning 11 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för kommunala funktionshinderrådet och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 12 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för Visit Blekinge och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 13 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar för Sydostleader och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen förrättar val i enlighet med nedan: 

Personalutskottet för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter  

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (M), 

Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Nicolas 

Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

 

Till ordförande i personalutskottet utses Roger Fredriksson (M). 

Till 1:e vice ordförande i personalutskottet utses Kenneth Michaelsson (C). 

Till 2:e vice ordförande i personalutskottet utses Magnus Pettersson (S). 

 

Näringslivsrådet för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), 

Amani El-Ali Mazloum (S) och Tim Aulin (SD). 

 

Till ordförande i näringslivsrådet utses Roger Fredriksson (M). 
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Folkhälsoråd för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Roger Gardell (L), Johannes Chen (M), Malin Månsson (S), Lennart 

Hägglöv (S) och Peter Jansson (SD). 

 

Till ordförande i folkhälsorådet utses Roger Gardell (L). 

 

Miljö- och energirådet för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Kenneth Michaelsson (C), Daniel Nilsson (KD), Magnus Johannesson (S), 

Peter Bowin (V) och Mathias Ronnestad (SD). 

 

Till ordförande i miljö- och energirådet utses Kenneth Michaelsson (C). 

 

Blekinge Arkipelag för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Roger Gardell (L). 

 

Bräkneåns vattenråd för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Knut Svensson (C).  

Ersättare 

Hillevi Andersson (C). 

 

Bräkneåns vattenförbund för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Knut Svensson (C).  

Ersättare 

Hillevi Andersson (C). 
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Ronnebyåns vattenvårdsförbund för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Hillevi Andersson (C). 

Ersättare 

Ola Robertsson (S). 

 

Brottsförebyggande rådet för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Till ordförande i brottsförebyggande rådet utses Kenneth Michaelsson (C). 

 

Kommunala pensionärsrådet för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Jan-Eric Wildros (S). 

 

Kommunala funktionshinderrådet för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Ola Robertsson (S). 

 

Visit Blekinge för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ledamöter 

Lena Israelsson (M). 

Ersättare 

Magnus Pettersson (S). 

 

Ombud 

Roger Fredriksson (M). 

Ersättande ombud 

Tommy Andersson (S). 
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Sydostleader- kommunal referensgrupp för perioden 2019-01-01-2022-

12-31 

Ledamöter 

Kenneth Michaelsson (C) och Ebon Kaisajuntt (opolitisk). 

 

Syostleader- årsstämma för perioden 2019-01-01-2022-12-31 

Ombud 

Kenneth Michaelsson (C). 

Ersättande ombud 

Magnus Pettersson (S). 

________________ 

Exp: 

Samtliga berörda  
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§ 30 Dnr 2018-000378 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag socialnämnden 2018-11-27 § 182 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4kap 1 § och 

rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, tredje kvartalet 2018, redovisas 

för ledamöterna.  

Socialnämndens beslut 2018-11-27 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera redovisningen 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 föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 31 Dnr 2018-000444 739 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§ 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-12-17 § 114 

Äldrenämnden redovisar rapportering av Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ 

och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL.  

Rapporteringsresultatet för kvartal 2 är följande:  

- Tio vårdtagare, där alla utom en har fått ett relevant och 

skäligt erbjudande inom tre månader från beslutsdatum, 

men där verkställigheten dröjt på grund av att vårdtagaren 

tackat nej till erbjuden plats.  

- Fyra beslut har under kvartal 2 verkställts genom att 

vårdtagare tackat ja till erbjuden plats.  

- Fyra av besluten har avslutats i samråd med vårdtagare 

efter dialog med dem om aktuellt behov av vård- och 

omsorgsboende i nuläget.  

- Ett beslut avslutats på grund av att vårdtagaren avlidit.   

 

Äldrenämnden föreslås att notera informationen till protokollet samt 

översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Bedömning 

Från och med rapporteringsperioden för det fjärde kvartalet 2017 upphör 

rapporteringen av de så kallade kvartalsrapporterna till IVO (Inspektionen 

för Vård och Omsorg). Numera sker individrapportering likt tidigare men i 

rapporteringsperioder under året. Rapporteringsperioden för andra kvartalet 

2018 är 1 juli-31 augusti. För tredje kvartalet är rapporteringsperioden 1-31 

oktober. Rapporteringsperioderna finns på www.ivo.se. 

 

IVO ser gärna att kommunerna övergår till att rapportera via e-tjänst, vilket 

bedöms förbättra och förenkla processen för rapportering i sin helhet.  

http://www.ivo.se/
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Vid samtal med IVO ber dem oss invänta vårt digitala inlogg för e-tjänsten, 

istället för att som tidigare rapportera på papper. Detta då 

rapporteringsperioden sträcker sig till 31 augusti.  

Viktigt att påtala är att rapporteringen ska se även om den enskilde är 

erbjuden plats inom tre månader, men väljer att tacka nej. Rapporteringen 

har som syfte att visa på verkställighet av beslutet eller inte.  

 

Rapporteringsresultatet för kvartal 2 är följande:  

- Tio vårdtagare, där alla utom en har fått ett relevant och 

skäligt erbjudande inom tre månader från beslutsdatum, 

men där verkställigheten dröjt på grund av att vårdtagaren 

tackat nej till erbjuden plats.  

- Fyra beslut har under kvartal 2 verkställts genom att 

vårdtagare tackat ja till erbjuden plats.  

- Fyra av besluten har avslutats i samråd med vårdtagare 

efter dialog med dem om aktuellt behov av vård- och 

omsorgsboende i nuläget.  

- Ett beslut avslutats på grund av att vårdtagaren avlidit.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås att notera informationen till protokollet samt 

översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Äldrenämndens beslut 2018-08-27 

Äldrenämnden noterar informationen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera rapporteringen 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 föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 32 Dnr 2018-000754 001 

Överlämnande av allmänna handlingar med anledning 
av förändrad organisation, tekniska verksamheten 
genom kommunstyrelsen./teknik-fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Vid årsskiftet överförs tekniska verksamhetens ansvarsområden från 

kommunstyrelsen till teknik- fritid- och kulturnämnden. Vården av de 

allmänna handlingar som härrörs till samma verksamhet bör därför övertas 

av teknik- fritid- och kulturnämnden. Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut 

av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska kunna avhända 

sig allmänna handlingar. 

Bedömning 

Beslutsförslaget har skrivits fram av undertecknad i samråd Sydarkivera.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från tekniska verksamheten, under kommunstyrelsen, överlämnas 

till teknik- fritid- och kulturnämnden. 

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.      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(82) 
2019-01-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från tekniska verksamheten, under kommunstyrelsen, överlämnas 

till teknik- fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

78(82) 
2019-01-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 2018-000753 001 

Överlämnande av allmänna handlingar med anledning 
av förändrad organisation, fritid- och 
kulturnämnden./teknik-fritid- och kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Vid årsskiftet upphör fritid- och kulturnämnden som myndighet och deras 

ansvarsområden övertas av teknik- fritid- och kulturnämnden. Vården av 

fritid- och kulturnämndens allmänna handlingar, som inte överlämnats till 

arkivmyndigheten, bör därför övertas av teknik- fritid- och kulturnämnden. 

Enligt arkivlagen § 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en 

kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. 

Bedömning 

Beslutsförslaget har skrivits fram av undertecknad i samråd Sydarkivera.      

Fritid- och kulturnämnden beslutade 2018-12-11  

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att samtliga 

allmänna handlingar från fritid- och kulturnämnden som inte är överlämnade 

till arkivmyndigheten 2018-12-31 överlämnas till teknik- fritid- och 

kulturnämnden. 

 

Beslutet justeras omedelbart. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från fritid- och kulturnämnden som inte är överlämnade till 

arkivmyndigheten 2018-12-31 överlämnas till teknik- fritid- och 

kulturnämnden. 

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.      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

79(82) 
2019-01-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar från fritid- och kulturnämnden som inte är överlämnade till 

arkivmyndigheten 2018-12-31 överlämnas till teknik- fritid- och 

kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

80(82) 
2019-01-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut rapporteras: 

- Sammanställning av delegationsbeslut, tekniska 

förvaltningen 2018. Till detta protokoll bifogad bilaga 2.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut 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 noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

81(82) 
2019-01-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse - Linslöjden Bräkne-Hoby har 

försatts i konkurs 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse – Bygg och montage i belganet AB 

har försatts i konkurs 

 Boverket, Beslut enlig förordningen (2016:364) om stadsbidrag till 

kommuner för ökat bostadsbyggande 

 Kahl Lars-Ivar, Östra Köpes Vägförening, Trygghet- gatubelysning 

 Länsstyrelsen Blekinge, Kommuntal för Blekinges kommuner 2019 

 Länstyrelsen Skåne, Angående begravningsombudens årsberättelse 

för verksamhetsåret 2017 

 Region Blekinge, Långsiktigt arbete för att Blekinge ska bli mer 

inkluderande och jämställt 

 SKL, Nominera bästa kommun – Gyllene koppen 

 SKL, Enkät om hat och våld mot förtroendevalda 

 SKL, Medborgardialog för att förebygga och hantera komplexa 

samhällsfrågor kring integration 

 SKL, God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 

 SKL, Inför nämndemannavalet 2019 

 SKL, Cirkulär 18:41, 18:42, 18:43, 18:44, 18:45, 18:46, 18:47, 18:48, 

18:49, 18:52, 18:59 

 

Protokoll 

 Cura Individutveckling 2018-10-05, 2018-10-26 

 Folkhälsorådet 2018-11-20 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

82(82) 
2019-01-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Protokollsutdrag 

 Utbildningsnämnden 2018-11-15 § 167 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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Parter
Jordägare:

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Ronneby kommun, genom dess Tekniska Förvaltning, ägare till
fastigheten Hulta 2:115, håirefter kallade Jordiigaren.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 6t 80 00

2t2000-0837

Arrendator: XXX, ägare till fastigheten Aklejan 1, härefter kallad
Amendatorn.

Snapphanevägen 12,372 37 RonnebyAdress:

Telefon:

Personnummer:

I Fastighet
Ett markområde av fastigheten Hulta 2:Il5 i Ronneby kommun. Delen av
fastigheten ligger intill fastigheten Aklejan 1, och omfattar ca 250 kvm.
Arrendestället har markerats med röd ftirg på bifogad karta, bilaea.

2 Ändamål
Arrendestället skall användas ftir extra trädgård.

Arrendatorn får inte uppftira byggnader eller andra anläggningar på arrendestället,
om Jordägaren inte har gett sitt skriftliga samtycke till det. Befintligt garage far
stå kvar.

På arrendestället far inte bedrivas verksamhet som strider mot det åindamål och
mot den användning som reglerats ovan.

3 Myndighetskrav
Arrendatorn skall ftilja gällande plan- och bygglagstiftning. Arrendatom skall
ftilja gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning. Arrendatorn ansvarar ftir de
kostnader som kan bli aktuella på grund av sådana åtgtirder som krävs enligt
sådan lagstiftning.
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Arrendatom ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som myndighet
eller domstol kräver eller ftirordnar ftir arrendestället.

Arrendatom ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som
ftirsäkringsbolag kräver för arrendestället.

4 Arrendetid
Anendetid en ir 2019-02-01-2020-0 1 -3 1

Anendetiden blir ftirlängd med ett år i taget om avtalet inte sägs upp senast tre
månader ftire det att arrendetiden går ut.

Parterna ska inte ha några ersättningsanspråk med anledning av att avtalet har
sagts upp. Arrendatorn ska dock har'att till skälig nedsättning av arrendeavgiften.

5 Arrendeavgift
Arrendeavgiften är 1200 k ftir varje arendeår. Arrendeavgiften ska varje år
betalas i ftirskott på tillträdesdagen enligt p 4 i det hiir avtalet.

Arrendeavgiften (grundavgiften) åir anpassad till indextalet ftir oktober månad
2014 (bastal 314,02) enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår.
Skulle indextalet någon påftiljande oktobermånad ha ändrats i ftirhållande till
bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal som indextalet ftiråindrats
i ftirhållande till bastalet.

Vid tillämpningen av index ska omräkning av arrendeavgiften göras med hela
procenttal. Höjning och siinkning ska ske till närmast hela tal. På samma sätt
avrundas arrendeavgiften till heltal kronor.

Arrendeavgiften ska aldrig justeras lägre än grundavgiften.

För varje kalenderår ska avgiften justeras så, att den ftiljer indexräkningen fram
till oktober månad närmast ftire det arrendeårets början.

6 Upplåtelse i andra hand
Arrendatorn har inte rätt atthyra ut ledigt utrymme i byggnad eller upplåta
område av ouppodlad mark till upplagsplats eller för liknande ändamåI.

Arrendatorn får inte hyra ut egen byggnad på arrendet.

Om Arrendatorn i strid mot detta avtal upplåter nyttjanderätt till någon del av
arrendet, iir avtalet fiirfallet i sin helhet. Arrendatorn ska då inte ha några
ersättningsanspråk mot Jordägaren.
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7 Överlåtelse
Arrendatom får inte på något sätt sätta annan i sitt ställe, om inte Jordägaren har
gett skriftligt samtycke till det.

8 Arrendeställetsskick
Arrendestället utarrenderas i det skick det är på tillträdesdagen. Arrendatorn ska
alltid hålla arrendestället i vårdat skick.

Arrendatorn far inte fiilla träd på arrendestället. Om det finns önskemål om att
ftilla träd ska trädftillningsansökan (finns på hemsidan) lämnas in till tekniska
ftirvaltningen.

Arrendatom åir ansvarig ftir att användningen av arrendestället inte medftir
störningar eller olägenheter. Om sådana fiirekommer, ska de omedelbart åtgihdas.

Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen bekostnad
ftira bort sina anläggningar och återställa anendestället i ursprungligt skick så
långt det är möjligt.

9 Särskilda villkor
För arrendet gäller också ftiljande villkor

Arrendatom ansvarar ftir alla miljöftiroreningar som drabbar arrendestället på
grund av arrendatorns nyttjande av arrendestället som parkeringsplats.
Jordägaren har rätt attpä arrendatorns bekostnad utftira sanering av arrendestället.

Jordägaren äger tillträde till anendestället ftlr besiktning och utftirande av
erforderliga reparations- och underhållsarbeten på ledningar eller andra
kommunaltekniska anläggningar.

För tillftilligt hinder eller men i arrenderätten till ftiljd av reparations- eller
underhållsarbete på ledningar eller andra kommunaltekniska anläggningar eller
andra därmed jämftirliga omståindigheter äger arrendatorn inte rätt till nedsättning
av arrendeavgiften.

Om Arrendatorn inte ftiljer dessa särskilda villkor har Jordägaren rätt att med
omedelbar verkan säga upp det här avtalet. Då har Jordägaren inte heller någon
skyldi ghet att betala ekonomi sk ersättning till Anendatom.

10 Ersättning fiir skada
Arrendatorn ska hålla Jordägaren skadeslös ftir skadestånd som kan drabba
Jordägaren på grund av Arrendatorns verksamhet eller nyttjande av arrendestället.
Detsamma gäller kostnader som håinger samman med skadestånd.
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11 Moms
om Jordägaren åir eller blir skattskyldig ftir mervärdesskatt (moms) ftir denna
upplåtelse ska Arrendatorn betala den samtidigt med arrendeavgiften. Skattesats
ska vara den som gäller vid betalningstillfiillet.

12 Tvist
Tvist med anledning av detta arrendeftirhållande ska avgöras av skiljemän enligt
lag om skiljeftirordnande. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd.

13 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller det som stadgas i 7 och 8 kapitletjordabalken om lägenhetsarrende.

14 Förutsättningar för avtalets giltighet
För att det här avtalet ska vara giltigt krävs ftiljande.

a) Att Anendatorn iir ägare och till fastigheten Aklejan 1

Om denna ftirutsättning inte iir uppfylld, åir det håir avtalet ftirfallet i sin helhet.
Varje part ska däbära sin kostnad.

15 Avtalsexemplar
Det hrir avtalet har upprättats i två exemplar. Parterna har behållit varsitt
exemplar.
För Jordägaren den För Arrendatorn den

Eva Lydin XXX

@ \w(
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Tekniska förvaltningen

Sammanställning av delegationsbeslut 20lB

-Handlingens 
munmer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas--Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen.

Datum
2018-01-04

2018-01-04
2018-01-08
2018-01-09

2018-01-09

2018-01-09

2018-01-09
2018-01-t2

2018-01-08
20r8-0r-22

2018-01-r9
2018-01-17

2018-0r-26
2018-02-12

Datum
2018-02-t2

Delegat
Sattar Zad

Eva Lydin
Eva Lydin
Sattar Zad

Sattar Zad

Roger Fredriksson
genom Sattar Zad
Eva Lydin
Sattar Zad

Anders Engblom
Anders Engblom

Anders Engblom
Eva Lydin

Eva Lydin
Sattar Zad

Delegat
Sattar Zad

Beslutsb
Yttrande till Poli
11006.449t20r8

sen avseende fredagsbön i Brunnsparken 2018,

Transport av arrendeavtal Karön 1:1 Yttre Stekön, tomtT
Markupplåtelseavtal, Kraftringen, V Hallen I :84
Yttrande till Polisen avseende användandet av Lift utanftir willys i
Ronneby, A004.7 87 12018
Yttrande till Polisen avseende Metros tidningsställ Ronneby 2018,
1'565.036/2017
Skrot GPP 530

S ervitutsavlal, Häggatorp l:l 19

Yttrande till Polisen avseende konsert i Brunnsparken 2018,
4584.4r0t20r7
Attestlista Tekniska förvaltningen 20 1 8-0 1 -08
Dispens avseende tillstånd ftir tungtrafik, M&T

Skrot BDO 379
Servitut ftir 2-kammarbrunn Möljeryd 2:129

Transport av arrende Göholm 14:1
Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Ansökan om
tävling på väg, cykelarrangemang Karlskrona Cykelklubb

Besluts
Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Wild Wheels
ansöker om tillstånd ftir crusrng

Arendepunkt
5.0

s.9
5.10b
5.0

5.0

5.21

5.10b
5.0

aJ 1

5.25

5.2r
5.10b

s.9
5.24

Ärendepunkt**
s.24

Handlings-ID*
63809

63937
63 81s

63853

6386r

63866

63863
639t0

63916
Dispensprg
2018001
64065
64139

6443r
64447

Handlinqs-ID.
64441N
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HRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07

-Handlingens 
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.-*Ä.rendepunkt 

enligt delegationsordningen.

2

20r8-02-12

20t8-02-r2

20r8-02-12

2018-02-t4
2018-02-14
201 8-02-l 5
20t8-02-16
20r8-02-20

20r8-02-20

2018-02-22

20t8-02-22

20r8-02-22

2018-02-22
20t8-02-27

2018-02-27

20r 8-03-0s

2018-03-0s

Datum
2018-03-06

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad,

Sattar Zad
Eva Lydin
Ida Karlsson
Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Satiar Zad

Sattar Zad

Delegat
Sattar Zad

Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Sammanställning
av allmännaväsar 2018
Remissvar till Länsstyrelsen avseende Ansökan om tävling pävdg,
cykelarrangemang Bräknetrampen 20 1 8

Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Ansökan om
begränsning i Västra Bökevik

Skrot GKW 919
F asti ghetsdeklarationer
Fasti ghetsdeklaration
Skrot XLR.972
Yttrande till Polisen avseende uppställning av containers på
Karlskronas 18 2018 A06l .942/2018
Dispens avseende bred last

Yttrande till Polisen avseende Sång och musik på torget 2018
/i060.44312018
Dispens avseende Willys lastplats last

Dispens avseende Hagbergs Trafikskola

Skrot RAZ 869
Yttrande till Polisen avseende Demonstration på Torget 2018,
410442U20t8
avseende Intemationella kvinnodagen på torget 2018,
4100.94U2018
Dispens avseende Marianne Andersson

Dispens avseende LW Ronnebybostäder AB

Beslutsbeskrivning
Skrot REE 219

s.24

s.24

5.24

5.21

5.18
5.18
5.2t
5.0

5.25

5.0

5.25

5.25

5.2r
5.0

5.0

s.25

5.2s

Ärendepunkt**
s.2r

64432

64449

64450

645t0
64516-64520
64538
64572
64594

Dispensprg
2018002
64636

Dispensprg
2018003
Dispensprg
2018004
64642
64695

64709

Dispensprg
201800s
Dispensprg
2018006

Handlings-ID*
64920N
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N
-Handlingens

nurlmer i diariet alternativt drendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.

3

20 1 8-03-07
201 8-03-07
2018-03-14

201 8-03-14
201 8-03-19

2018-02-21
201 8-03-19
20t8-02-21
2018-03-20

2018-04-02
2018-03-27

2018-03-23
2018-03-23
2018-03-29

2018-04-06

20t8-04-06

2018-04-r0
2018-04-10

2078-04-r2

Datum
2018-04-r2

Sattar Zad
Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Sattar Zad

Elena Johansson
Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Delegat
Sattar Zad

Skrot NLB 033
Skrot PPC 953
Yttrande till Polisen avseende sommarmarknad i Backarydsskolan
2018 4126.414t2018
Långflytt UJK 578 (Beslut per telefon), skrotas
Yttrande till Polisen avseende valborgsfirande i
Bräkne_Hoby 20 1 8, A058.868/20 1 8

Värderingsprotokoll Järnavik 1 :l
Fastighetsdeklaration Risatorp I : I 0
Värderingsprotokoll Torp 14: I
Yttrande till Polis en avseende uppställning av byggsläp i Ronneby,
1^144.762t20t8
Anställning av Emelie B Köksmästare kostenheten
Remissvar till länsstyrelsen avseende TillfZilliga lokala
trafikftireskrifter under Byafesten i Bräkne-Hoby 20 I 8-07 -25,
Häradsvägen
Låneflytt THN 699 (Beslut per telefon), skrotades av ägaren
Låneflw ITP 024 (Beslut per telefon), skrotas
Yttrande till Polisen avseende loppmarknad i Brunnsparken_20l8,
4162.950t2018
Yttrande till Polisen avseende uteservering Katrins pizzeria,
Ronneby 201 8, A063.47 5l20lg
Ythande till Polisen avseende uteservering Bistro bakgården i
Ronneby 2018, A13 1. Il4l20I8
Skrot zuD 898
Yttrande till Polisen avseende uppställning av bord på Torget 2018,
4158.91212018
Yttrande till Polisen avseende uteservering restaurang Dilkhush i
Ronneby 2018, Al 47 .328 12018
Beslutsbeskrivnine
Yttrande till Polisen avseende Socialdemokraternas torgmöte mm
på torget i Ronneby och Bräkne-Hoby 2018, A124.187 2018

5.21

s.2l
5.0

5.2t
5.0

5: l0
5:18
5:10
5.0

2.12
s.24

5.21

5.21

5.0

5.0

5.0

s.2t
5.0

5.0

Ärendepunkt**
5.0

64929
64930
6s040

65072
65r40

65143
6514s
65146
65203

Personalakt
65353

65372
65373
6s492

65612

656t4

65683
65688

6s748

Handlines-ID.
657s0

**lirendepunkt 
enligt delegationsordningen.
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-Handlingens 
nuntmer i diariet alternativt drendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.--Ärendepunkt 
enligt delegationsordningen.

4

2018-04-13
20r8-04-13

201 8-04-18

20t8-04-24

2018-04-25
20t8-04-27

2018-04-26

2018-04-27

201 8-04-30

2018-05-02

20 1 8-05-03

20 1 8-0s-03

201 8-05-04

201 8-0s-14

201 8-0s-14

201 8-0s-15

Hanna Bengtsson
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Emelie Stenbors
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Teopoula
Zickbauer
Emelie Stenborg

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Anställning av Barbara Svensson kock Kostenheten
Yttrande till Polisen avseende valborgsfirande i Saxemara 2018,
4136.s23t2018
Yttrande till P o li sen avs eende utes erverin g P izzena Valentino i
Ronneby 201 8. A190.167 /2018
Yttrande till Polisen avseende Valborgsmässofirande Snäckebacken

2018, Ar77.057t2018
Attestlista Tekniska 2018-04-17
Yttrande till Polisen avseende Sprintorienteringstävling, Ronneby
2018 4187.626t20r8
Yttrande till Polisen avseende uteservering MKM Pizzai Ronneby
2018 4212.107t20r8
Yttrande till Polisen avseende Byggställning, Glasbacken 3

Ronneby_ 201 8, A195.697 12018
Yttrande överklagande upphandling Soft Center Arena

Anställning av Jim Sjöstrand Byggprojektledare Mark och
Exploatering
Yttrande till Polisen avseende Rockgala på Brunnskvittret_2O18,
At87320t2018
Yttrande till Polisen avseende uteservering Garlic House i Ronneby
2018, 4231.810/2018
Yttrande till Polisen avseende Informationsmöte i samband med
World Fairtrade Day på Torget 2018, A232.82812018
Yttrande till Polisen avseende uteservering glasskiosken i Ronneby
2018, 4244.131/2018
Yttrande till Polisen avseende Torgmöte Centerpartiet på Torget
2018, A236.679 2018
Brukshundsklubben

2.12
5.0

5.0

5.0

J I
5.0

5.0

5.0

4.4

2.12

5.0

5.0

s.0

5.0

5.0

5.25

Personalakt
6s761

65843

65942

6595 1

66029

660s9

66060

66261

Personalakt

66297

66299

66301

66491

66493

Dispensprg
2018007

N
,_qt



HRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07

-Handlingens 
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas--Ä.rendepunkt 

enligt delegationsordningen.

5

201 8-0s-1 5

201 8-05-l 6

201 8-05-1 8

201 8-05- I 8

201 8-05-l 8

201 8-0s-1 6

2018-05-21

20t8-os-22

2018-05-22

201 8-05-15

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Emelie Stenborg

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Eva Lydin

10812018:00008
Ronneby kommuns tillf?illiga lokala trafikfiireskrifter om fiirbud
mot
trafik med fordon på Ekbacksväsen i Bräkne-Hoby
Dispens avseende bred last

Yttrande till Polisen avseende konsert Hoby Ekbacke i Bräkne-
Hoby 201 8, A230.80 1/20 1 8

Remissvar till Länsstyrelsen avseende avlysning av del av
Ronne Ior av Sillarodden 2018
Remissvar till Läns styrels en om ti llf;illi ga lokal a trafi kfloreskri ft er
om sänkt hastighet vid evenemang vid Gnistans festplats i Ronneby
kommun den 5 iuli 2018.
Anställning av Daniel Camenell Anläggningsprojektör Mark och
Exploatering
Yttrande till Polisen avseende musikkvällar i Svenmanska Parken,
Bräkne-Hobv 2018
Yttrande till Polisen avseende Socialdemokraternas valstuga och
affisghering i Ronneby 2018 A164.732 2018
Yttrande till Polisen avseende Centerpartiets valstuga och

i Ronne 201 4236.678 2018
Avtal om ordbruksarrende Risan ds 7 :2

s.23

5.25

5.0

5.24

5.24

2.t2

s.0

5.0

5.0

5.9

66496

Dispensprg
2018008
66610

66612

66614

Personalakt

66627

6670s

66706

66731

N

w



HRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07

*Handlingens 
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.**Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen.

6

Datum
2018-0s-23

2018-0s-24

2018-0s-2s

2018-05-25

20t8-05-25

2018-05-25

2018-05-28

20 I 8-05-28

2018-0s-28

20 I 8-06-0 I

20 I 8-06-0 I

2018-06-01

2018-06-01

2018-06-1 I
2018-06-t2

2018-06-12

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Beslutsbeskrivning
Yttrande till Polisen avseende Serveringstält i Brunnsparken_20 I 8,
Ä^267.042t2018

Dispens turistbuss på Reddvägen

Yttrande till Polisen avseende Kalvinknatet i Brunnsparken-20 I 8,
A2sr.613t20t8
Yttrande till Polisen avseende loppmarknad på Gnistans festplats
2018, A264.270t2018
Yttrande till Polisen avseende Remiss Moderaterna Ronneby,
Ronneby torg och Ronneby brunnspark, A271.945 2018
Yttrande till Polisen avseende Länsörsäkringars Kalasturn6 i Ron
2018 4272.612/2018
Ythande till Polisen avseende Moderaternas affischering i Ronneby
2018 Remiss A272.469 2018
Yttrande till Polisen
midsommarfirande i

avseende Nationaldagsfirande och
2018 427s.494t20t8

Yttrande till Polisen avseende Stadsfest mm på Torget i Ronneby
2018
Yttrande till Polisen avseende uppställning av bomlift på
Kungsgatan 40 i
Yttrande till Polisen avseende Sverigedemokraternas partytält och
husbil i Ronneby 2018
Yttrande till Polisen avseende Sverigedemokraternas valstuga och
valplakat i Ronnebv 2018
Yttrande till Polisen avseende ungdomsevenemang Brukets
Fritidseård 2018
Yttrande till Polisen avseende skolavslutning 20 1 8, A288.38 1/201 8
Yttrande till Polisen avseende fredagsbön i Brunnsparken_2Ol8,
4303.878/2018
Yttrande till Polisen avseende Tosia Bonnadan mm, Ronneby 2018,
4267.09712018

Ärendepunkt**
5.0

s.25

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

s.0

5.0

5.0

5.0

s.0

5.0
5.0

s.0

Handlings-ID.
66762

Dispensprg
2018009
66788

66795

66797

66800

6680s

66823

66840

67009

670r0

67011

67012

67244
67245

67246

N
t4



ffRONNEBY
KOMMUN

2019-01-o7

N
-Handlingens 

nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.--Ärendepunkt 
enligt delegationsordningen.

7

Datum
2018-06-14

201 8-06-14
201 8-06-14

2018-06-14

20r8-06-t4
20 I 8-06-1 s

2018-06-15

201 8-06-1 8

20 I 8-05-1 7

20t8-06-20

20r8-06-2s

2018-06-19
20r8-06-15

2018-07-03

2018-07-03

20 1 8-07-1 8

2018-07-t9

Delegat
Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Eva Lydin
Eva Lydin
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg

Beslutsbeskrivning
Yttrande till Polisen avseende Cruising festival mm på Torget i
Ronne 201 A242.5t9t2018
Yttrande till Polisen avseende cirkus Olympia 2018, A303.650/2018
Dispens Sillarodd

Dispens turisttåg

Flyttning av fordon BPH 215
Yttrande till Polisen avseende dansuppvisning på torget 2018,
4312.531/2018
Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende parkeringsplatser
for rörelsehindrade på Förkärla rastplats
Markupplåtelse Pony&Muscle Car Meet
Avtal om markupplåtelse med Kommunikationsenheten
Yttrande till Polisen avseende uteservering _Tosia
Bonnadan Hammo Restaurang, Ronneby 2018, A266.20912018
Yttrande till Polisen avseende Nostalgia festival i
Brunnsparken 20 1 8, A245.427 12018
Skrot FRT 068
1081 2018:00009 - 1081 2018:00018
Ronneby kommuns tillfiilliea lokala trafikföreskrifter om Tosia
Yttrande till Polisen avseende politiskt torgmöte FI på Torget 2018,
4298.924/2018
Yttrande till Polisen avseende Kristen Gospel Ronneby 2018,
1^342.04212018
Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Ansökan om
tillstånd till tävling päväg, Rally Blekinge
Yttrande till Polisen avseende marknadsdag, Runt kyrkan i Kallinge
A307.626120t8

Ärendepunkt*"
5.1

5 1

5.28

5.28

5.24
5 1

5.27

5.9
5.9
5 I

5 I

5.24
5.26

5 I

5 I

5.27

5 I

Handlings-ID"
67287

67288
Dispensprg
2018010
Dispensprg
201801 I
67289
67294

6729s

67305
67454-67458
67487

67486

6749t
67492-67501

6768s

67693

67399

67820

qtl,,{



trRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07

-Handlingens 
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer altemativt nummer i verksamhetsdatabas.--Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen.

8

201 8-07-19

2018-07-19

2018-07-19

2018-07-25

2018-07-25

2018-07-31

201 8-08-02

201 8-08-02

2018-08-07

20 1 8-08-07

201 8-08-07

2018-08-07

2018-08-08

2018-08-08

201 8-08-r 6

20 1 8-08-1 6

Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Sattar Zad

Sattar Zad,

Sattar Zad

Sattar Zad

SatIar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Yttrande till Polisen avseende Stadslopp Runneby 2018,
4306.8s2t2018
Yttrande till Polisen avseende Bilutställning i Brunnsparken i
Ronneby (Pony and Muscle Car Meet) A343.29912018
Ythande till Polisen avseende veteranbåtsfestival mm Saxemara,
4363.893/2018
Yttrande till Polisen avseende KD valinformation samt affischering,
4A353.762t20t8
Yttrande till Polisen avseende Valkampanj Ronneby torg, FI,
4369.673t20t8
Yttrande till Polisen avseende hundutställning BKK, A34 I . 5 80/20 1 8

Yttrande till Polisen avseende Torgmötestume AFS Ronneby
4380.71312018
Yttrande till Polisen avseende Hundtävlingar, Ronneby Brunnspark,
1^566.922/2017
Yttrande till Polisen avseende invigning av ny stadstrafik i Ronneby
på torset 2018. A313.836/2018
Yttrande till Polisen avseende användandet av Lift på Nygatan,
1.310.699t20r8
Yffrande till Polisen avseende Skogens dag mässa i Brunnskogen
2018, A307.843t20t8
Yttrande till Polisen avseende allsångskväll på Brunnskvittret_201 8,
/^342.s68t2018
Yttrande till Polisen avseende personaltillställning i
Brunnsparken 2018, A349.93312018
Yttrande till Polisen avseende skyltning Blekingetrafiken i Ronneby
20t8, 4386.256/2019
Dispens parkering Vaktmästeriet

Dispens parkering, Asfaltbolaget

5 I

5 1

5 1

5 1

5 1

5 I

5 1

5 I

5 I

5 I

5 1

5 I

5 1

5 I

5.28

s.28

67819

67822

67845

67882

67887

619t2

67937

67858

679s6

679s8

679s9

67967

67968

67969

Dispensprg
20r8012
Dispensprg
2018013

N
Lutl



HRONNEBY
KOMMUN

20t9-0r-07

-Handlingens 
nummer i diariet alternativt drendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.**lirendepunkt 

enligt delegationsordningen.

9

2018-08-16

Datum
20 I 8-08-1 6

201 8-08-l 6

2018-08-16

20 1 8-08-1 6

201 8-08-1 7

20 l 8-08-20

2018-08- l7

2018-08-21

2018-08-20

2018-08-21

2018-08-22

20r8-08-24

20 I 8-08-23

2018-08-28

Sattar Zad

Delegat
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Emelie
Stenborg
Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Sattar Zad

Ythande till Polisen avseende vänsterpartiets affischering i Ronneby
2018 A400.397 2018
Beslutsbeskri
Yttrande till Polisen avseende Torgmöte Socialdemokraterna på
Torset 2018) A164497 2018
Yttrande till Polisen avseende Miljöpartiets affischering i Ronneby
20t8 A402.008 2018
Yttrande till Polisen avseende utfrågning av politikema på Torget
2018 4406.936 2018
Yttrande till Polisen avseende Liberalernas Valaffischer och
valträffar i 2018 A407.313 2018
Yttrande till Polisen avseende Miljöpartiets utdelning av blankeffer
och valträffar i 2018 A396.817 2018
Förordnande av skyddsjägare, Listerby 14:20

Dispens transport av bred last

Dispens parkering, Asfaltbolaget

Yttrande till Polisen avseende bil & motorcykeluppvisning
mm_20 1 8, 4409.095 12018
Yttrande till Polisen avseende Byggetablering, Strandgatan -
Droffningg atan 2018, A4l7 .005 12018
Yttrande till Polisen avseende utställning av miljöbilar mm i
Ronneby på torget 2018, A402.606/2018
Yttrande till Länsstyrelsen avseende remiss - Ansökan om sänkt
hastighet på Järnaviksvägen
Yttrande till Polisen avseende vänsterpartiets valtält i Ronneby 2018,
4406.230 2018
Ythande till Polisen avseende VM i Casting i Brunnsparken

20r8, 4432.93U2018

5 I

Ärendepunktnn
5 I

5 1

5 1

5 1

5 1

2.14

5.28

5.28

5 1

5 I

5 1

5.27

5 1

5 I

68070

Handlinss-ID
68071

68073

68074

6807s

68077

68096

Dispensprg
20180r4
Dispensprg
2018015
681s0

6815 I

68rs2

68182

68184

68243

N
w



sRONNEBY
KOMMUN

20t9-0r-o7

-Handlingens 
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.-*Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen.

10

2018-08-28

Datum
2018-08-28

20 1 8-09-03

20 I 8-09-05

2018-01-t2

2018-09-03
2018-09-07

2018-09-1 1

2018-09-1 I

2018-09-l 1

2018-07-t3
2018-09-17

2018-09-17
2018-09-17
201 8-09-1 8

2018-09-2r
201 8-10-01

2018-09-30

SatIar Zad

Delegat
Sattar Zad

Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Eva Lydin

Magnus Wid6n
Emelie
Stenborg
Emelie
Stenborg
Eva Lydin

Eva Lydin
Eva Lydin
Emelie
Stenborg
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin

Yttrande avseende veteranmarknad vid Hoby Ekbacke, Bräkne-
Ho 2018, 4151.563/2018

Beslutsbeskrivning
Yttrande avseende forsäljning av mat och dryck utanlor Soft Center
arenan i Kallinge 2018, A431.27012018
Dispens bred last, Garnborns

Yttrande avseende lift, Gustav Arnolds Gata 10 Ronneby

Yttrande till polisen angående byggnadsställning Brunnsparken,
Badhus no I 2018
Vidaredelegering till tekniska forvaltningen
Förordnande till skyddsjägare

Remissvar till Länsstyrelsen i Blekinge avseende Ansökan om
hastighetsbegränsning i Röabwägen
Yttrande avseende uppsättning av skyltar till RonnebyNU
Näringslivsmässa 20 180923
Yttrande avseende Höstmarknad, Backaryd 2018
Förlängning av jaktarrende
Dispens 2018017 parkering Oden

Yttrande avseende skörde- och växtmarknad, Svenmanska parken
Yttrande avseende musikmarsch och konsert
Yttrande avseende Julmarknad, i och runt Brunnshallama, Ronneby
Brunnspark, Ronneby
Lägenhetsarrende Ronn eby 24:2
Yttrande avseende utplacering av reflexfigurer längs
vägkanter
Uppsägning av arrende del av Gärestad l:13

5 I

Ärendepunkt*
5 I

5.28

5 I

5 I

Delegationsordning
2.14

5.27

5.1

5.1

5.9
5.28

5 1

5 1

5 I

5.9
5 1

5.9

68244

Handlings-ID*
6824s

68580

68370

6779s

68382
68583, 68584

68582

68588, 68624

68590
67826
68666

6867s
68676
68731

68800
69013

69014

N
l4ry1



HRONNEBY
KOMMUN

2019-0t-07

-Handlingens
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.

l1

Datum
20 1 8-1 0-02

2018-10-02
2018-06-29
2017-tt-09
20 I 8-1 0-08

2016-07-14
20 I 8-1 0-1 0

2018-10-ls
2018-t0-r7

2018-10-15
20 1 8-10-1 8

2018-10-23

2018-10-24
2018-10-24
201 8-10-30
2018-10-31
2018-1 1-16

2018-1 1-16

2018-ll-16
201 8-l l-19

2018-tt-22

Delegat
Emelie
Stenborg
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Emelie
Stenborg
Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin
Eva Lydin

Eva Lydin
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Eva Lydin
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Eva Lydin
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson

Beslutsbeskrivnine
Dispens bred last, VTL-SYD AB

Avtal ftir markupplåtelse for militära sjömärken
Yttre 32

Transportavtal Biörkeskäret tomt 10

Yttrande till Länsstyrelsen - Ansökan om hastighetssänkning på
Sörbydalsvägen, del av 27
Lägenhetsarrende Kalleberea I 3 : 10
Yttrande avseende byggnation, transporter av
byggmaterial, Karlskronagatan I 8, Ronneby20 I 8 - 1 0- 1 5-20 I 8- 1 I - I I
Transportavtal Yttre Stekön 27
Yttrande avseende Byggställning, Karlskronagatan 15 -
Prinsgatan Ronneby, 20 I 8- I0 -22-2018-12-14
Servitut ftir ändrad sträcknins av GC-vä9, 6
Yttrande avseende Lastflak, Kungsgatan 30, Ronneby,2018-10-22 -
2018- 1 1-18
Yttrande avseende "Oppet Hus" i Belganet
foretagsmässa, hantverksamarknad

med

Fasti ghetsdeklaration
Fasti ghetsdeklarationer
Fasti ghets deklarationer
F asti ghets deklarationer
Dispens parkering, Asfaltbolaget

JW 4543.79012018 - Yttrande avseende Julmarknad, Hjortahammar
gamla skola, Tromtövägen 5, Näffraby,20l8-ll-24, kl. 08.00-18.00
Avtal for markupplåtelse, nyårsfyrverkeri
Dispens viktbegräinsning, Miljöteknik

Ythande avseende "Julmys i Hallabro"

Arendepunkt
5.28

5.9
5.9

5.9
5.27

5.9
5 1

5.9
5.1

5.21

5 1

5 1

5.18
5.t8
5.18

5.18
s.28

5 I

s.9
s.28

5 I

Handlings-ID.
69046

69070
69072
69102
201 8-000568

69277
69302

69410
69493

69440
69520

6956s

6957t
69615-69619
69694
69762-3,69766
6999r

69988

69998

70008
701s8

N
**Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen.

vl/V{



HRONNEBY
KOMMUN

2019-01-07

*Handlingens 
nummer i diariet alternativt drendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas.--Ärendepunll 

enligt delegationsordningen.

t2

Datum

2018-tt-26

20t8-rr-27

20t8-Lr-27

20r8-tl-27

2018-11-29

2018-t1-29

20r8-Lr-29

20r8-r1-29

2018-r2-03

2018-t2-03

2018-12-04

20r8-12-04

20r8-12-06
20t8-t2-07

20r8-t2-07

Delegat

Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson

Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Emelie
Stenborg
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Eva Lydin
Ann
Thomasson

Eva Lydin

Beslutsbeskrivning

Yttrande avseende byggställning, Västra Torggatan l, Strandgatan,
2018-1 t-26 - 2019-03-15

Yttrande avseende Julskyltning, musik på torget, dans kring granen,
torghandlare, utpl?cering av marschaller, Ronneby enligt karta
Yttrande avseende Arbetsbod, Sörby industrigata 7 Ronneby, 2018-
12-17 --2019-07 -01
Yttrande avseende Uppställning av litteraturvagn, Ronneby torg,
Kallinge torg, Bräkne-Hobytorg, Ronneby, se bifogad karta,2018-
rI-27- 20t9-tr-26
Fordonsvrak SKZ871

Yttrande avseende Julkul i Ronnebys Kulturkvarter

Dispens vikt och bredd, Sven Jinert AB

Förordnande till Skyddsjägare, Belganet

Yttrande avseende Luciakortege med hästar, Bräkne-Hoby

Yttrande avseende Lift, Ovre Brunnsvägen 5 Ronneby

Dispens parkering Garnborns Åkeri och Maskin AB

Dispens parkering RTM

Lägenhetsarrende Olov 4
Ythande avseende Manifestation med ljus for att uppmärksamma
FN-dagen fiir de mänskliga rättighetema,20I8-L2-10, kl. 16.00-
18.00, Ronneby torg
Transportavtal Spjälkö 2:26

Ärendepunkt**

5 1

5 I

5 1

5 I

5.24

5 1

5.28

2.14

5 I

5.1

s.28

5.28

s.9
5 1

s.9

Handlings-ID.

70213

70247

702s0

70274

70373

70376

70377

70s6s-66

70430

70445

70474

7047s

70564
70575

70607N
uw
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-Handlingens 
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer altemativt nummer i verksamhetsdatabas.**lirendepunkt 

enligt delegationsordningen.

l3

Datum
2018-12-07

2018-12-07

2018-t2-t0

2018-12-14

2018-12-17

2018-12-20

2018-t2-20

20t8-12-21

20 I 8-09-1 8

201 8-09-1 8

2018-t2-03
20r8-12-04
2018-10-12

201 8-l 0-l 5

2018-t2-31
2018-12-27

Delegat

Elena Johansson
Elena Johansson
Elena Johansson

Emelie Stenborg

Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
An Thomasson

Emelie
Stenborg
Ann
Thomasson

Ann
Thomasson
Ann
Thomasson
Ann
Thomasson

Magnus Wid6n
Tommy
Ahlquist

Eva Bohnsack
Patrik
Hellsberg

Beslutsbeskrivnine
Yttrande avseende Fyrverkeri i samband med nyårsfirande,
Snäckebacken, Ronneby,20 1 8- 12-3 1, kl. 00.00-00.30
Yttrande avseende Fyrverkeri i samband med nyår, Höjden,
Snäckebacken, Ronneby, 2018-12-31 kl. 24.00,
Yttrande avseende Demo skj utning av fyrverkeri, Vierydsvägen
(ödetomt mittemot Hindriksons
Färg), Ronneby,
20r8-t2-28 kl. 19.00-20.00
Förordnande till Skyddsj ägare

Yttrande avs eende Julmarknad med trivs elevent, 20 | 8 - 1 2-20, kl.
09.00-23.00 (eventet öppet kI.18.00-21.00), nedre delen av Ronneby
torg, Ronneby
Fordonsvrak TLU440

Fordonsvrak PRD609

Fordonsvrak TBO735

Delegationsbeslut $3.2 i KS delegationsordning
S lutreglering Brunnsvallen

Bevilj ade handikapptillstånd 108 I -4322 - 108 | -4432
F asti ghets deklarationer

av Emelie Berggren, Måltidschef Kostenheten
Anställnine av Eva Karlsson, Kökschef Kostenheten
Anställning av Li Wahlgren, Måltidschef Kostenheten

Anställning av Ann Thomasson, Trafikansvarig

Ärendepunkt**
5 I

5 I

5 1

2.r4

5 I

s.24

5.24

5.24

2.t2
2.12
2.t2
3.2

2.t2
5:25
5.18

Handlings-ID.
70651

70654

70738

70854-56

7087s

70928

70927

70955

Personalakt
Personalakt
Personalakt
70991
70990

Personalakt
Jan-Dec 2018
70975-8s

N

t4'Yf
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-Handlingens 
nummer i diariet alternativt ärendets diarienummer alternativt nummer i verksamhetsdatabas--Ärendepunkt 

enligt delegationsordningen.

N
q/r
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N

DatumDelegatÄrendepunkt*.Handlings-ID.

-Handlingens 
nummer i diariet alternativt drendets diarienummer alternativt nummer i verlsamhetsdatabas.

-*/irendepunkt 
enligt detegationsordningen.

vl'bl/


