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Dnr 2019-000001 101

Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
________________
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§ 109

Dnr 2019-000002 101

Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om aktuellt i verksamheten.
Informationen berör bland annat:
-

Etableringsläget i kommunen och antal utökade arbetstillfällen.

-

Arbetet med en ”flyghub” i Regionen och Ronneby kommun.

-

Arbetet med Östra Piren.

Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och
Åsa Evaldsson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Näringslivschef, Torbjörn Lind
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§ 110

Dnr 2019-000102 009

Hälsa för alla och Blekinge Health Arena
Bakgrund
Henrik Lövgren fick i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott att ta
fram ett förslag för finansiering av projektet Hälsa för Alla för år 2019.
Förslag
Efter samtal med Blekinge Idrottsförbund står det klart att om Ronneby
kommun tar sina egna kostnader för 100 deltagare under 2019 så kommer
Blekinge Idrottsförbund att göra detsamma. På så sätt kan projektet överleva
under 2019 och möjligheterna att fortsätta arbetet med en permanent lösning
kan fortskrida. Under året kommer medel sökas för att utforma en
applikation som följer deltagarnas hälsovanor och uppmuntrar deltagarna till
en sundare livsstil. Projektet kommer med fördjupad kraft att följas av
forskare på Blekinge Kompetenscentrum.
Förhoppningen är dessutom att andra blekingekommuner kommer att
uppmuntras att ta del av kostnaden när de uppmärksammar att insatsen
fortsätter i Ronneby.

Kostnad
Den ordinarie kostnaden för en deltagare att delta i Hälsa för alla är 6000 kr.
Hittills har kostnaden finansierats via projektmedel där hälften av kostnaden
tillfaller Ronneby kommun och hälften till Blekinge Idrottsförbund.
Ronneby kommun har haft samma kostnadsmodell som för debiteringen av
samhällsorientering: 100 kr/timme/deltagare. Det vill säga 3000 kr för 30
timmars undervisning per deltagare.
Förslaget är därför att för 100 deltagare under 2019 ska 300 000 kr
föras över till Utbildningsförvaltningen, BIU. Målsättningen är att
första gruppen ska inleda sin 10-veckorsutbildning den 4 april.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bevilja utbildningsnämnden, genom Blekinge
Integration och utbildningscenter (BIU), 300 000 kronor. Finansieringen sker
via balanskonto flykting och gäller för 100 deltagare från Ronneby i
projektet ”Hälsa för alla” 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L), Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson
(S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Bengt Sven Åke Johansson
(SD) och Thomas Lund (SD).
Yrkanden
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Nicolas Westrup (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
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 avslå detsamma röstar nej.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tolv (12) ja-röster
och fem (5) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Silke Jacob*

X

Tim Svanberg (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Stefan Österhof (S)*

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (M)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson
(SD)

X

Tomas Lund (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt

Justerandes sign

Nej

12

5

Utdragsbestyrkande

Avstår

10(118)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-09
Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja
utbildningsnämnden, genom Blekinge Integration och utbildningscenter
(BIU), 300 000 kronor. Finansieringen sker via balanskonto flykting och
gäller för 100 deltagare från Ronneby i projektet ”Hälsa för alla” 2019.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Nicolas
Westrup (SD) yrkande.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 111

Dnr 2019-000157 253

Eldaren 7, markförsäljning
Sammanfattning
Fastighetsägaren till Eldaren 7 har inkommit med ansökan om att få köpa
mark från Ronneby 25:2. Behovet av tillköp har uppkommit när bygglov
sökts för uppförande av garage.
Bedömning
Fastighetsägaren till Eldaren 7 har inkommit med ansökan om att få köpa
mark från Ronneby 25:2. Anledningen till köpet är för att bygglov ska kunna
beviljas för garage. Idag går fastighetsgränsen precis vid möjlig placering av
garage.
Området omfattas av detaljplan och då marken från Ronneby 25:2 är
planlagd som kvartersmark finns det inget hinder mot en fastighetsbildning.
Förslag till köpekontrakt finns upprättat. Köparen står för
förrättningskostnaden. Köpesumman är satt till 65kr/kvm och stämmer med
kommunens taxa.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna försäljning enligt upprättat
köpekontrakt.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt upprättat köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ola Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
med förändringen att beslut fattas av kommunstyrelsen och inte
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner försäljning enligt upprättat köpekontrakt, till
detta protokoll bifogad bilaga 1.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
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§ 112

Dnr 2019-000172 253

Fornanäs 1:5, ansökan köp av mark
Sammanfattning
Havsklippan Marin AB har ansökt om att få köpa Fornanäs 1:5 för att
bebygga fastigheten med båtförvaring i mindre skala.
Bedömning
Havsklippan Marin AB har ansökt om att få köpa fastigheten Fornanäs 1:5
som ligger vid Östra Piren. Fastigheten är 2175 kvm stor. Priset är 220
kronor kvadratmetern och ger ett totalpris om 478 500 kr. Någon
fastighetsbildning behöver inte ske. Utöver köpesumman tillkommer
anslutningsavgifter för VA, el, fiber. Lagfarten bekostas av köparen. Tanken
med köpet är att fastigheten ska bebyggas med hall för båtförvaring i mindre
skala.
Området ligger inom detaljplan och ändamålet strider inte mot planen. Dock
ligger fastigheten lägre än själva piren och gränsar till en villafastighet. Med
tanke på gällande regler kring byggnationer i förhållande till havsnivåer
finns det krav eller begränsningar som kan komma att påtalas i ett bygglov
och som eventuellt kan begränsa möjligheten till byggnation. I
köpekontraktet finns återköpsmöjlighet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till köpekontrakt.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S), Ola Robertsson
(S), Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
köpekontrakt.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 113

Dnr 2019-000148 253

Fastighetsförsäljning Kilen
Sammanfattning
Föreligger förslag till köpekontrakt för Attendo på Kilen 8.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ola Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
med förändringen att beslut fattas av kommunstyrelsen och inte
kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokollet
bifogad bilaga 2.
________________
Exp:
Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef
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§ 114

Dnr 2019-000156 253

Järnavik 1:1 och 3:1 ansökan köp av mark
Sammanfattning
Stefan Nilsson, ägare till Järnaviks camping, har ansökt om att få köpa mer
mark i anslutning till campingområdet. Två alternativ finns. Dels området
norr om campingen och dels området sydost om campingen. Värdering
saknas idag för markområdet och en sådan bör göras innan försäljning.
Bedömning
Stefan Nilsson, ägare till Järnaviks camping, har ansökt om att få köpa mer
mark i anslutning till campingområdet för att kunna fortsätta utveckla
campingområdet. Det finns två alternativ som kan vara aktuella för tillköp av
mark till campingen. Dels området norr om campingen som idag är
åker/betesmark och arrenderas utav campingägaren. Detta område är utpekat
i gällande översiktsplan som utveckling landsbygd. Det andra området ligger
sydost om campingen och är i översiktsplanen utpekat som utveckling
verksamheter. Förslagsvis är det det området som eventuellt kan säljas för att
kunna vidareutveckla campingområdet. Kommunen bör hålla kvar det norra
området i kommunal regi tills man planerat vidare utveckling av
Järnaviksområdet för att inte sälja mark som kan behövas för annan
planering. Området i sydost är mer lämpligt för vidareutveckling av
campingområdet och skulle kunna säljas.
Värdering saknas idag för markområdet och en sådan bör göras innan
försäljning för att säkerställa försäljning till rätt värde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att ställa sig positiva till försäljning av område
Jä-02 samt ge uppdrag till MEX att ta fram värdering och förslag till
köpekontrakt.
Arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ställa sig positiva till försäljning av område Jä-02
samt att ge i uppdrag åt mark- och exploateringsenheten (MEX) att ta fram
värdering och förslag till köpekontrakt.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredrikson (M), Magnus Pettersson (S),
Nicolas Westrup (SD) och Lova Necksten (MP).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar avslag på försäljning
av område Jä-02.
Nicolas Westrup (SD) och Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag med förändringen att beslut tas av kommunstyrelsen
och inte kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkanden
och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget och Nicolas
Westrup (SD) yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla ordförandens eget och Nicolas Westrups (SD) yrkande
röstar ja.
De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) och Lova Neckstens (MP)
yrkande röster nej.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tolv (12) ja-röster
och fem (5) nej-röster.

Justerandes sign

Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Silke Jacob*

X

Tim Svanberg (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Nej

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Stefan Österhof (S)*

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson
(SD)

X

Tomas Lund (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt

11

6

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till försäljning av område Jä-02 samt att
ger i uppdrag åt mark- och exploateringsenheten (MEX) att ta fram
värdering och förslag till köpekontrakt.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar till förmån
för eget yrkande.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng

Justerandes sign
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§ 115

Dnr 2019-000099 253

Kalleberga 6:17 (avstyckning från) samt försäljning för
förskoleetablering
Sammanfattning
Hoivatilat AB är intresserade av att förvärva fastigheten Kalleberga 6:17 för
att etablera förskola. Fastigheten ligger på Slättagårdsvägen i Kallinge.
AMrken är detaljplanerad för allmän ändamål.
Bedömning
Hoivatilat AB är intresserade av att förvärva fastigheten Kalleberga 6:268
för att etablera förskola ihop med aktören Atvexa. Hoivatilat AB producerar
förskolefastigheter främst ihop med husbyggaren Moelven. Atvexa är ett
ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola. I Sverige har företaget
bland annat 113 förskolor. Förskoleetableringen i Kallinge är tänkt med
montessoriinriktning. Tillstånd från utbildningsnämnden finns för att
etablera verksamhet i Ronneby kommun.
Fastigheten ligger på Slättagårdsvägen i Kallinge. Marken är detaljplanerad
för allmänt ändamål och det möjliggör att en förskola etableras på
fastigheten. Förslag till köpekontrakt finns upprättat med en köpesumma om
40 kronor per kvadratmeter. Fastigheten är avstyckad. Undertecknat
markanvisningsavtal finns för att säkerställa för exploatören att tillträde till
fastigheten finns för projektering innan köp genomförs. Kommunen (MEX
och utbildningsförvaltningen) och exploatören med aktör har ett nära och väl
fungerande samarbete.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat förslag
tillköpekontrakt.
Arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Jan-Eric Wildros (S), Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP) och
Nicolas Westrup (SD).
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 godkänna upprättat
köpekontrakt.
Deltar inte i beslutet
Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 116

Dnr 2019-000212 252

Återköp av Vallen 5 pga ej uppfyllt exploateringskrav
Sammanfattning
Vallen 5 köptes mars 2017 utav Stejo designbyrå Ab för att bygga
verksamhetslokal. Någon etablering har inte påbörjats varpå
exploateringsskyldigheten inte uppfyllts och köpet ska gå åter.
Bedömning
Vallen 5 köptes mars 2017 utav Stejo designbyrå Ab för att bygga
verksamhetslokal med konstnärsinriktning. Kommunen har haft löpande
kontakt med köparen för att få tillstånd etablering enligt köparens önskemål.
Då någon etablering inte har påbörjats inom 18 månader träder kravet på
återköp in eftersom exploateringsskyldigheten inte uppfyllts. För att
tillmötesgå köparens nedlagda kostnader har ett överenskommet markpris
om 100 kr/kvm bestämts vilket ger en totalsumma om 715 100 kronor. Det
är samma kvmpris som på Viggen norra och tomten kommer att läggas ut till
försäljning för samma summa.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt för
återköp av Vallen 5.
Arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt för återköp av
Vallen 5.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 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.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat
köpekontrakt för återköp av Vallen 5.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Dnr 2019-000213 253

Markanvisning del av Svenstorp 20:1
Sammanfattning
Drevviken Fastighetsförvaltning AB är ett företag som bygger
samhällsfastigheter, främst äldreboende. Företaget är intresserade av att
bebygga delar av Stenåsa-planen i Bräkne-Hoby med ett äldreboende. Viss
problematik finns kring användningen B (bostäder) i detaljplanen.
Bedömning
Drevviken Fastighetsförvaltning AB är ett ungt fastighetsföretag som bygger
samhällsfastigheter, främst äldreboende. Företaget bygger och överlåter,
således inget förvaltande bolag eller företag som driver vård i egen regi.
Företaget bygger fastigheter på ett antal platser i Stockholm men även i
Skåne. Företaget är intresserade av att bebygga delar av Stenåsa-planen i
Bräkne-Hoby (del av Svenstorp 20:1) med ett äldreboende. Inom gällande
detaljplan är det möjligt att få in ett äldreboende enligt företagets ritningar
med vissa anpassningar såsom höjd och exploateringsgrad som har gjorts för
att få ett fungerande äldreboende. Kvar i gällande detaljplan kommer att
finnas plats för annan bebyggelse.
Det finns intresse för delar av området att bygga marklägenheter. Det är
sannolikt att dessa marklägenheter kan byggas på den del av planen som
finns kvar om ett äldreboende etableras.
Det finns en stor fråga som kan vara ett problem med en etablering av
äldreboende inom Stenåsaplanen. I gällande detaljplan är markanvändningen
bostäder (B). Med användningen bostäder avses boende med varaktig
karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av
kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även
gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som
innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort.
När det handlar om olika former av boende med inslag av omsorg kan det
vara svårt att avgöra om användningen är boende eller vård. Även här är det
syftet med verksamheten och hur den är tänkt att bedrivas som är avgörande.
Med begreppet vård följer andra villkor än för boende vad gäller utformning,
miljö, besittningsrätt med mera. Kommunen måste i varje enskilt fall se till
det specifika innehållet i den verksamhet som planeras. Det är inte alltid
möjligt att avgöra om det är en bostad eller vård enbart utifrån vad
verksamheten kallas.

Justerandes sign
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Domstolarna har i praxis gjort bedömningarna bland annat utifrån hur stort
vårdinslaget är och vilken omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha.
Ett visst vårdinslag, till exempel föräldraliknande omsorg kan dock, enligt
praxis, rymmas inom B- Bostäder. Gruppbostäder och träningsbostäder där
boendet kräver ständig tillsyn av personal kan därför ingå i B- Bostäder.
Som en del av bedömningen om det är vård eller boende ingår en bedömning
av den omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha. Det vill säga om en
verksamhet kan förväntas ha en annan omgivningspåverkan än vad som i
allmänhet förväntas av ett boende. Det kan till exempel vara hur trafik- och
transportalstrande verksamheten är.
Utifrån ovanstående resonemang är det inte en helt problemfri etablering.
För att komma vidare kan man hantera frågan genom markanvisningsavtal
på en tid av sex månader för att företaget ska kunna söka och eventuellt få ett
beviljat förhandsbesked innan en eventuell försäljning sker.
Arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte gå vidare
och upprätta ett markanvisningsavtal för byggnation av ett äldreboende på
del av Svenstorp 20:1.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S),
Bengt Sven Åke Johansson (SD), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S)
och Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige ge mark- och
exploateringsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till
markanvisningsavtal på en tid av sex månader för att företaget ska kunna
söka och eventuellt få ett beviljat förhandsbesked innan en eventuell
försäljning sker.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget
yrkande.

Justerandes sign
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla ordförande yrkande röstar nej.
De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges sex (6) ja-röster och
elva (11) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med ordförandens eget yrkande.
Namn

Nej

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Silke Jacob*

X

Tim Svanberg (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Stefan Österhof (S)*

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson
(SD)

X

Tomas Lund (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt

Justerandes sign

Ja

11

6

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge mark- och
exploateringsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till
markanvisningsavtal på en tid av sex månader för att företaget ska kunna
söka och eventuellt få ett beviljat förhandsbesked innan en eventuell
försäljning sker.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar till förmån
för eget yrkande.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 118

Dnr 2019-000158 214

Remiss - Förslag till detaljplan för Björnen 10
Sammanfattning
Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2016-08-18 MBN § 148 upprättat
ett förslag till ny detaljplan för Björnen 10 i centrala Ronneby (Espedalen)
Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning
med nya bostäder, centrumändamål och skola i ett centralt läge.
Bedömning
För Björnen 10 gäller idag detaljplan: Nr. 86, Förslag till Detaljplan för
Björnen 6, omfattande nytt hälsocenter, serviceboende och
studentlägenheter, laga kraft 1999-07-08. Genomförandetiden har löpt ut.
Gällande plan medger för Björnen 10, bostäder i en våning, max 600 kvm.
För projektet har en behovsbedömning genomförts och kommunens
ställningstagande är att planens genomförande ej kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte behöver upprättas.
Samråd har skett med Länsstyrelsen i Blekinge län som instämmer med
kommunen. För att hantera trafikbullerfrågan utmed Götgatan föreslås
huskropparna placeras så att de skapar en barriär mot trafiken så att en tyst
sida/gård kan skapas. För att bebyggelsen inte ska komma för nära gatan
förses planen med en sex meter bred punktprickad remsa. Bestämmelserna
har samtidigt lättats genom att mängden punktprickad mark ersätts med
korsmarkerad mark som tillåter att uthus eller liknande byggnader får
uppföras. Högsta byggnadshöjd föreslås till 12 meter och en takvinkel på
högst 32 grader.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan
för Björnen 10.
Arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna
följande yttrande över detaljplan för Björnen 10:
-

Justerandes sign

Planen ska tillåta byggnader som är sex våningar höga vilket innebär
att planen blir mer flexibel. Begränsningar bör anges i antal
huskroppar och BTA. I övrigt inget att erinra mot förslaget.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen yttrar
följande:
-

Planen ska tillåta byggnader som är sex våningar höga vilket innebär
att planen blir mer flexibel. Begränsningar bör därför anges i
exploateringsgrad och våningsplan. I övrigt inget att erinra mot
förslaget.

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen yttrar följande:
-

Planen ska tillåta byggnader som är sex våningar höga vilket innebär
att planen blir mer flexibel. Begränsningar bör därför anges i
exploateringsgrad och våningsplan. I övrigt inget att erinra mot
förslaget

________________
Exp:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 119

Dnr 2019-000179 310

Nytt upplägg på Torget under Tosia Bonnada´n
Sammanfattning
Tosia Bonnada’n är en av Sveriges största och mest kända marknader.
Varje år arrangeras Tosia Bonnada'n och i år firar evenemanget 170 år.
Evenemanget äger rum fredagen 12 juli till söndagen den 14 juli,
evenemanget äger alltid rum andra helgen i juli. Marknaden sker på Ronneby
centrums gator, parkeringar fylls av matvagnar, knallar, tivoli och
underhållning. Till detta evenemang kommer det många besökare.
Tosia Bonnada’n öppettider:
Marknad: fredag kl. 16-24. Lördag kl. 10-24, söndag kl. 10-18
Tivoli: fredag kl. 13-01, lördag kl. 10-01, söndag kl. 11-18
Ronneby torg, nedre delen av torget: fredag och lördag kl. 11-18, söndag 1118
Ronneby torg, övre delen av torget: fredag och lördag kl. 12-03, söndag 1218
Barnens Tosia: lördag kl. 10-18 och söndag kl. 11-18
Ronneby torg
I år planerar vi att förändra utbudet på torget och göra det till en
matmarknad. Barntivolit flyttar från nedre delen av torget till Söderbro.
Gata- parkenheten, Räddningstjänsten, Alkoholhandläggaren och
Miljöteknik har varit med i planeringsarbetet för att förnya och utveckla
Tosia Bonnada’n.
Fredagen den 15:e februari hade vi en annons i kommunrutan om att
Ronneby Kommun ville få in förslag på upplägg för evenemang på Ronneby
torg. Det kom in två förslag. Se bifogade bilagor.
Tivoli-området: Snäckebacksplan, Söderbro och parkeringen (David)
Rådhusparken: Här planerar vi för tredje året i rad ”Barnens Tosia”. Detta
är ett gratis evenemang där vi brukar ha, ponnyridning, ansiktsmålning,
tipsrunda, sumobrottning fotbollsdart mm.
”Barnens Tosia” är inte budgeterat utan kan endast göras om vi får bidrag på
150 000 kr från Socialstyrelsens sommarlovspengar för barn och ungdomar.

Justerandes sign
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Tosia Bonnada’n tidigare år
De senaste åren så har Tosia Bonnada’n varit upplagt på följande sätt:



Knallar, matvagnar, föreningar m.fl. på Strandgatan,
Drottninggatan, Söderbro, Blasius Königsgatan, Västra
Torggatan, Nygatan och Karlskronagatan.
Tivoli: Snäckebacksplan, parkeringen (David) och nedre delen.

Bedömning
Ronneby Torg, förslag nr 1
Hammo Restaurang har lämnat in ett upplägg för Ronneby torg som innebär
följande: På nedre delen av torget placeras ca 12 olika matvagnar. Där blir
det bakgrundsmusik/-mingelmusik. På övre delen av torget blir området
inhägnat. Där finns en scen (6x10m) och Hammo Restaurang står för full
produktion av ljud och ljus med liveband/artister på kvällarna samt tält med
servering och mat.
Hammo Restaurang AB har ett bra och genomtänkt upplägg för Ronneby
torg under Tosia Bonnada’n och har fokus på den breda allmänheten.
Turism- och evenemangssamordnaren ser stora fördelar med ett samarbete
med Hammo Restaurang AB. Underlaget som de skickat in är ett
heltäckande koncept som innebär att Tosia Bonnada’n utvecklas. Hammo
Restaurang AB är inarbetade, erfarna och kan arrangera stora evenemang.
Ronneby Torg förslag nr 2
Happy4you har lämnat in ett förslag som går ut på att placera ut ca 14
matvagnar på Ronneby torg och att anordna underhållning på torget av
lokala band och trubadurer.
I detta förslag vill de som driver matvagnar ha en försäljningsgaranti av
kommunen.
Förslaget innebär också att kommunen måste tillhandahålla kylrum och
diskmöjligheter. De vill också att el, vatten och avlopp, toaletter,
blommor/växter samt tält ska bekostas av Ronneby Kommun. Förslaget som
lämnats in är kostsamt och svårt att tillmötesgå inom budget.
Happy4you är ett nystartat bolag sedan januari 2019 och har inte samma
erfarenhet av att arrangera större evenemang.
Turism- och evenemangssamordnaren ser färre fördelar i förslaget som
lämnats in från Happy4you. Framförallt när det gäller den insats i form av
pengar och arbete som krävs av kommunen.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Restaurang Hammo AB uppdraget att
arrangera den del av Tosia Bonnada’n som äger rum på Ronneby torg under
den 12-14 juli (fredag-söndag).
Nedre delen av torget: matmarknad, underhållning i form av
bakgrundsmusik/mingelmusik.
Övre delen av torget: Liveband/artister och servering.
Arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att delegera
beslutanderätten i ärendet till kommunikationschefen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L) och
Nicolas Westrup (SD).
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 delegerar beslutanderätten i ärendet till
kommunikationschefen.
________________
Exp:
Kommunikationschef, Johan Sandberg
Turism och evenemangssamordnare, Jeanette Rosander

Justerandes sign
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§ 120

Dnr 2018-000645 739

Förslag till namnbyte - Äldrenämnden
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-02-20 § 26
Äldrenämnden har i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott
konsekvensbeskriva vad ett namnbyte innebär för nämnden och
verksamheterna.
Förvaltningens konsekvensbeskrivning visar att det främst är administrativa
åtgärder som behöver göras om ett namnbyte ska göras. Det är både
äldreförvaltningen samt andra förvaltningar och verksamheter som kommer
beröras. Det ska poängteras att flera av de administrativa åtgärderna som
behöver göras är tidskrävande och bör göras under en övergångsperiod. En
införandeplan bör upprättas.
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå besluta att Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till
”vård- och omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”
med stöd av konsekvensanalysen. Kommunala Pensionsärsrådet har 201902-14 § 7, uttryckt att man stöttar förslaget.
Bedömning
Äldrenämnden anhöll i protokoll från 2018-10-17 om att få byta namn till
”vård- och omsorgsnämnden”. Nämnden tillskrev kommunfullmäktige med
anledning av detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet gällande ”Förslag
till namnbyte” till äldrenämnden för en konsekvensbeskrivning av vad ett
namnbyte innebär för nämnden och verksamheterna.
Äldreförvaltningen ser positivt på det nya namnförslaget med anledning av
att det avspeglar förvaltningens verksamhetsområden bättre än befintligt
namn då äldreförvaltningen arbetar med frågor gällande:
Vård och omsorg till framförallt äldre men någon specifik åldersgräns finns
inte. Vård- och omsorg erbjuds i både ordinärt boende och vård- och
omsorgsboende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(118)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-09
Kommunstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsinsatser på vård- och omsorgsboende och i hemmet vid
tillfällen när en person på grund av fysiska, psykiska eller sociala hälsoskäl
inte kan ta sig till en vårdcentral oavsett ålder.
Äldreförvaltningen förutsätter att förslaget gällande namnändring gäller för
såväl nämnd som förvaltning.
Konsekvenser
Extern hemsida och intranätet
Äldreförvaltningen kan själva administrera vissa förändringar. Förvaltningen
är själva redaktörer på ”våra egna sidor” men har inte behörighet till övrigt
som kan beröras. Det lär framförallt vara kommunikationsenheten som har
behörighet till övergripande förändringar på hemsida och intranätet.
Andra förvaltningar kommer också bli berörda då övergripande struktur med
tillhörande dokumentation också måste revideras och ändras. Förvaltningar
med samverkan med äldreförvaltningen har troligtvis fler förändringar som
kan komma att behöva vidtas.
Övergripande styrdokument
Kommer bidra till revideringar och ändringar i till exempel reglementen,
delegationsordning, tillämpningsanvisningar, policys och så vidare. Dessa
äger inte äldreförvaltningen och det bedöms framförallt vara
kommunledningsförvaltningen som ”äger” dessa dokument och som kan
göra de ändringar som krävs.
Broschyrer, blanketter, rutiner, skyltar
Äldreförvaltningen har många broschyrer, blanketter och policys som
behöver genomlysas. Det är ett administrativt arbete som kan göras inom
förvaltningen. Ett tidskrävande jobb som behöver arbetas med under en
längre övergångstid.
Förvaltningen kan även behöva se över skyltar där det står
”Äldreförvaltningen” och som finns uppsatta på vissa arbetsställen.
Eventuellt kan nya skyltar behöva beställas.
ID-kort och namnbrickor
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Alla undersköterskor (vikarier och vissa andra yrkeskategorier) har ett IDkort som behöver bytas ut. Dessa ID-kort tillverkas av socialförvaltningens
verksamhet. De kostar 10 kr/st och det rör sig om cirka 700 stycken.
Även namnbrickor behöver bytas ut. Bland annat administrativ personal,
legitimerade, biståndshandläggare, chefer samt specialistteam har
namnbrickor (brickor med magnet Ronneby Kommun). Dessa kostar ca 100
kr/st vid beställning av 10 stycken eller fler. Rör sig om cirka 100 stycken.
Bilar och arbetskläder
Äldreförvaltningens bilar och arbetskläder har endast logga med ”Ronneby
Kommun”, här bedöms därmed inga konsekvenser av ett namnbyte.
IT-system, behörigheter
Äldreförvaltningen kan administrera vissa förändringar gällande system som
förvaltningen själv ”äger”. Det bedöms inte vara många förändringar som
krävs utefter ett namnbyte.
Andra förvaltningar kommer också bli berörda då flera system ”ägs” på
övergripande nivå, exempelvis Stratsys, Telenor One, ”2c8”, Visma, Ciceron
och SunFleet.
Avtal
Avtal med externa leverantörer behöver eventuellt justeras.
Likaså förfrågningsunderlag gällande LOV hemtjänst och vård- och
omsorgsboende behöver ses över och revideras.
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå besluta att Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till
”vård- och omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”
med stöd av konsekvensanalysen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå besluta att
Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till ”vård- och
omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen” med stöd av
konsekvensanalysen.
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Äldrenämndens beslut 2019-02-20
Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
besluta att
Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till ”vård- och
omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen” med stöd av
konsekvensanalysen med tillägget: ”Eventuella kostnader täcks inom
äldrenämndens ram.”
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till
”vård- och omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”.
Ändringen träder i kraft 2020-01-01 och eventuella kostnader hanteras inom
nämndens ram.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S)
och Tommy Andersson (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.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att äldrenämnden
och äldreförvaltningen byter namn till ”vård- och omsorgsnämnden”
respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”. Ändringen träder i kraft 202001-01 och eventuella kostnader hanteras inom nämndens ram.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 121

Dnr 2019-000193 040

Begäran från äldrenämnden att på central nivå utreda
formerna för personal för matservering på samtliga
dagcentraler
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-02-20 § 28
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om budget 2019. Det
innebär för äldrenämndens del en ramreducering mot tidigare budgetram.
Beslut fattades också i kommunfullmäktige om en ”generell besparing” för
alla nämnder. För äldrenämndens del innebär det sammantaget en
ramreducering motsvarande cirka 13 600 tkr i budget 2019.
Vidare har äldrenämnden 2019 ca 7 200 tkr lägre intäkter till följd av att
statsbidrag i form av stimulansmedel för ökad bemanning har upphört.
Tidigare gjorda omdisponeringar enligt Bilaga 1 kvarstår bortsett från
delvisa ändringar avseende personaltäthet i särskilt boende omvårdnad.
De i äldrenämnden tidigare beslutade budgetäskandena (Bilaga 2) avvisades
av kommunfullmäktige. Utifrån förändrade förutsättningar har
omprioriteringar gjorts. En del av de tidigare äskandena återkommer som
förslag till verksamhetsutökningar i Underlag 2.
Äldreförvaltningen presenterar ett förslag som innebär kostnadssänkningar
om ca 14 556 tkr, verksamhetsutökningar om ca 1 400 tkr och
intäktsökningar om ca 422 tkr.
De huvudsakliga kostnadssänkningarna består av minskade budgetreserver
för ökad efterfrågan av vård och omsorg inklusive lägre prognoser för antalet
beviljade hemtjänsttimmar, något lägre personalbemanning vid vård- och
omsorgsboende gällande omvårdnadsplatser och reducering av antalet
korttidsplatser. Vidare föreslås kostnadssänkningar bl. a genom borttagning
av lunchservering vid dagcentraler, reducerad dagverksamhet och återgång
till tidigare insatstid för matleverans utanför centralorten.
Äldrenämnden föreslås besluta om internbudget för 2019 enligt Underlag I
Förslag Äldrenämnden internbudget 2019 med verksamhetsförändringar
enligt Underlag II Äldrenämnden internbudget 2019 Äldreförvaltningens
förslag avseende kostnadssänkningar, verksamhetsutökningar och
intäktsökningar.
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Bedömning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om budget 2019. Det
innebär för äldrenämndens del en ramreducering mot tidigare budgetram
med 12 000 tkr. Beslut fattades också i kommunfullmäktige om en ”generell
besparing” för alla nämnder och betyder för äldrenämnden en ”besparing”
om ca 1 600 tkr. För äldrenämndens del innebär det en ramreducering
motsvarande cirka 13 600 tkr i budget 2019.
Vidare har äldrenämnden 2019 ca 7 500 tkr lägre intäkter till följd av att
statsbidrag i form av stimulansmedel för ökad bemanning har upphört.
Tidigare gjorda omdisponeringar enligt Bilaga 1 kvarstår bortsett från
delvisa ändringar avseende personaltäthet i särskilt boende omvårdnad.
De i äldrenämnden tidigare beslutade budgetäskandena (Bilaga 2) avvisades
av kommunfullmäktige. Utifrån förändrade förutsättningar har
omprioriteringar gjorts. En del av de tidigare äskandena återkommer som
förslag till verksamhetsutökningar i Underlag 2.
Äldreförvaltningen presenterar ett förslag som innebär kostnadssänkningar
om 14 556 tkr, verksamhetsutökningar om 1 400 tkr och intäktsökningar om
422 tkr.
De huvudsakliga kostnadssänkningarna består av minskade budgetreserver
för ökad efterfrågan av vård och omsorg inklusive lägre prognoser för antalet
beviljade hemtjänsttimmar, något lägre personalbemanning vid vård- och
omsorgsboende gällande omvårdnadsplatser och reducering av antalet
korttidsplatser. Vidare föreslås kostnadssänkningar bl. a genom borttagning
av lunchservering vid dagcentraler, reducerad dagverksamhet och återgång
till tidigare insatstid för matleverans utanför centralorten.
Förslagen i sin helhet presenteras i Underlag I Förslag Äldrenämnden
internbudget 2019 och Underlag II Äldrenämnden internbudget 2019
Äldreförvaltningens förslag avseende kostnadssänkningar,
verksamhetsutökningar och intäktsökningar. Vidare kan tidigare
omdisponeringar och äskande läsas i medföljande bilagor.
Förslag till internbudget är samverkad med de fackliga organisationerna. De
fackliga organisationerna ställde sig inte bakom budgetförslaget. Central
förhandling är inte påkallad.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta om internbudget för 2019 enligt Underlag I
Förslag Äldrenämnden internbudget 2019 med verksamhetsförändringar
enligt Underlag II Äldrenämnden internbudget 2019 Äldreförvaltningens
förslag avseende kostnadssänkningar, verksamhetsutökningar och
intäktsökningar.
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Äldrenämndens beslut 2019-02-20
Äldrenämnden beslutar att - tillställa kommunstyrelsen att: ”Äldrenämnden
ser ett behov av att på central nivå utreda formerna för personal för
matservering på samtliga dagcentraler.” - bifalla Alliansens förslag till
internbudget 2019.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge
kommunledningsförvaltningen tillsammans med äldreförvaltningen och
teknik-fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för
gemensamhetsytor och matservering på dagcentraler och trygghetsboende.
Utredningen ska beakta att privata aktörer också kan vara
verksamhetsaktörer.
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 kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att tillsammans
med äldreförvaltningen och teknik-fritid- och kulturförvaltningen utreda
formerna för gemensamhetsytor och matservering på dagcentraler och
trygghetsboende. Utredningen ska beakta att privata aktörer också kan vara
verksamhetsaktörer.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Kommundirektör, Tommy Ahlqvist
Förvaltningschef äldreförvaltningen, Catherine Persson
Förvaltningschef teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson
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§ 122

Dnr 2019-000214 041

Rapportering budget 2019, socialförvaltningen
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-02-28 § 34
Socialnämndens budgetram för 2019 är 268 573 tkr. För 2018 var den
tilldelade ramen 268 189 tkr. Socialnämndens bokslut för 2018 visar ett
underskott med 10 824 tkr. Förvaltningen tillsammans med ekonom har
genomlyst hela verksamheten. Korrigeringar och bedömningar har gjorts
med analys av tidigare års bokslut samt analys över framtida
kostnadsutveckling. Hänsyn har tagits till prognos och kända kostnader som
är klient/brukar relaterade, kostnadsökningar/uppräkningar reglerat av
prisindex, hyreshöjningar mm. Samt kända och prognosticerade intäkter.
Förvaltningens prognos för 2019 är att det saknas drygt 24 000 tkr. De
identifierade stora posterna är ekonomiskt bistånd, placeringskostnader barn,
placeringskostnader vuxna samt köp verksamhet inom LSS mm. För att
uppnå budget i balans motsvarar prognosen för 2019 ca 48 tjänster av
förvaltningens ca 310 anställda. Den del i budgeten som ej är lagstyrd utgörs
av
Barnahus 200 tkr
SURF 375 tkr
Tillnyktring 450 tkr
KRAMI netto 190 tkr
Finsam netto 700 tkr
Pust 50 tkr
Summa 1 965 tkr
Barnahus, SURF, Tillnyktring, KRAMI och FINSAM är avtalsstyrda vilket
innebär uppsägningstid. Den delen i verksamheten som inte är direkt
lagstyrd bidrar till insatser av mer förebyggande karaktär.
Socialnämndens balanskonto för ensamkommande barn (EKB) har vid
bokslutet en ingående balans om ca 58 000 tkr. Vid kostnadsberäkningar
inför kommande år (så långt som socialnämnden har ansvar för barnet)
kommer balanskontot att ha ett större överskott. Detta är ett resultat av
förvaltningens hantering av mottagandet.
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Bedömning
Förvaltningens menar att det finns olika alternativ för socialnämndens
ställningstagande.
1. Underbudgetera.
2. Äska medel från kommunstyrelsen enligt kalkylerade kostnader.
3. Föreslå kommunstyrelsen disponera 24 000 tkr från balanskontot för
ensamkommande barn under 2019 för att tillfälligt uppnå ekonomi i balans.
Saknade medel 2020 hanteras under vårens budgetprocess.
Förslag till beslut
Att omgående informera kommunstyrelsen om det ekonomiska läget. Att
underbudgetera med förslag om att få disponera balanskontot för
ensamkommande barn.
Socialnämndens beslut 2019-02-28
Socialnämnden beslutar att godkänna den av kommunfullmäktige beslutade
rambudgeten samt att informera kommunstyrelsen om det ekonomiska läget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet samt uppmana socialnämnden att utreda och
vidta åtgärder för att klara de av kommunfullmäktige antagna ramarna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke
Johansson (SD), Lova Necksten (MP) 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 noterar informationen till protokollet samt uppmanar
socialnämnden att utreda och vidta åtgärder för att klara de av
kommunfullmäktige antagna ramarna.
________________
Exp:
Socialnämnden
Förvaltningschef socialförvaltningen, Birgitta Ratcovich
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§ 123

Dnr 2019-000176 001

Utredning gällande möjligheterna för klass 4-6 att vara
kvar på Saxemaraskolan
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-02-21 § 24
Utbildningsnämnden tog 2018-12-13 beslut i rubricerat ärende som, då lyftes
av dåvarande 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S). Ärendet har ånyo
återupptagit och lyfts av ordföranden Åsa Evaldsson (M) för diskussion;
efter att synpunkter från Föräldraråd och Samhällsförening i Saxemara
framförts gällande Saxemaraskolan.
Det finns sedan tidigare ett Kommunfullmäktigebeslut på att
Saxemaraskolan skall ingå i tidsplanen för Framtidens Skolor och att klass 46 från Saxemara skall flyttas till centrala Ronneby och den planerade 4-9
skolan.
Föräldrarådet och Samhällsföreningen i Saxemara fortsätter dock att verka
för en sammanhållen F-6 skola i Saxemara:
-

”att skolan bibehålls odelad från förskoleklass till och med årskurs 6”

-

”hellre några år med förskola på annan plats och därefter
sammanhållen skolgång F-6 i Saxemara, än att ha barnen i Saxemara
under förskoleåren och lågstadiet men inne i stan under
mellanstadiet”

Citat ovan från Inlägg i utredningen kring tillgång till lokaler och möjlighet
till expansion av skolverksamheten i Saxemara. Inlägget från föräldrarådet
och samhällsföreningen i Saxemara 2018-08-27.
Det finns också en utredning av nya förskoleplatser i Ronneby kommun,
gjord av Monica Sjövind, projektledare Framtidens Skolor. Denna visar på
ett behov av förskoleplatser, men också en geografisk indelning var behovet
är störst.
Utredningen är gjord tillsammans med Anna Hinseäng, exploateringschef,
Ronneby kommun. I utredningen sammanvägs statistik, översiktsplan samt
pågående detaljplaner.
Utöver ovan påtalar ordföranden Åsa Evaldsson vikten av att lyssna på
föräldraråd/samhällsförening, samt värna om landsbygden. Vidare uppger
ordföranden att det även står angivet i Budget 2019 att diskussioner förs ang
Saxemara i särskilt ärende.
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Utbildningsnämndens beslut 2019-02-21
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstning.
-

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
ändra i beslutet om Framtidens Skolor och fortsatt ha en
sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara, enligt föräldrarådets
önskan.

-

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda/ta hjälp med att
utreda om lämplig lokal för förskola och/eller fritidsverksamhet finns
alternativt behöver byggas i området, men;

-

att hänsyn tas till upptagningsområde Saxemara, Droppemåla,
Busstorp, Risatorp, Ekenäs och Ronnebyhamn, då nybyggnationer av
bostäder planeras där. Detta enligt Översyn förskolebehov ”Insatser
steg 2” – planering bör påbörjas snarast möjligt. I Risatorp byggs
hyresrätter nu, och önskemål finns om att utöka området ytterligare.
Det finns även byggnadsplaner för Busstorp och Ronnebyhamn.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ändra i beslutet om Framtidens Skolor och fortsatt ha
en sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP),
Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L), Tim Svanberg (C), Nicolas
Westrup (SD), Åsa Evaldsson (M) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Tim Svanberg (C), Åsa Evaldsson (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Lova Necksten (MP), Magnus Pettersson (S) och Roger Gardell (L) yrkar
avslag på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja.
De som önskar avslå arbetsutskottets förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tio (10) ja-röster
och sju (7) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Silke Jacob*

X

Tim Svanberg (C)

X

Nej

Roger Gardell (L)

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Stefan Österhof (S)*

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson
(SD)

X

Tomas Lund (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt

10

7
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra i beslutet om
Framtidens Skolor och fortsatt ha en sammanhållen skolgång (F-6) i
Saxemara.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna
reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 124

Dnr 2018-000348 4230

Ny renhållningsordning
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till ny
renhållningsordning. Förslaget har varit ute på remiss och reviderats utifrån
remissvaren.
Förslag till beslut
Styrelsen före Ronneby Miljö & Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att
godkänna förslag till ny renhållningsordning.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till ny renhållningsordning för Ronneby
kommun.
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 anta förslag till ny
renhållningsordning för Ronneby kommun.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 125

Dnr 2018-000651 253

Försäljning av fastighet i Kv Svarven 1, Parkdalaskolan
Sammanfattning
Under senare delen av 2018 har diskussion förts om kommunens köp av
fastigheten Svarven 1, blivande Parkdalaskolan, som ägs av det kommunala
bolaget ABRI.
ABRI har anlitat revisionsbyrån Ernst & Young för att säkerställa juridiska
aspekter (bilaga 1).
Kommunstyrelsen beslöt 2019-01-08 ( § 8, Dnr 2018-000651 253) att
inriktningen är att kommunen skall köpa fastigheten, Svarven 1, av ABRI.
Projektgruppen fick därmed i uppdrag att ta fram underlag för en
fastighetsöverlåtelse.
ABRIs styrelse beslöt 2019-02-25 (§ 13) att ställa sig positiv till en
försäljning av Svarven 1, i enlighet med handlingsplan Svarven 1..
Bedömning
- Överlåtelse av fastigheten sker enligt bifogat överlåtelseavtal.

Justerandes sign

-

Förvaltningen för teknik-fritid-kultur får ansvaret för fortsatt
förvaltning.

-

ABRI ansvarar för ombyggnaden av industrifastigheten till skola,
Parkdalaskolan.

-

Projektansvaret för ombyggnaden läggs under
Kommunledningsförvaltningen, projektledning. Kontrollansvaret hos
ABRI.

-

Medel som avsatts till investeringen flyttas från ABRI till
kommunledningsförvaltningen, samma ansvar som övriga delar i
projektet ”Framtidens skolor”.
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Förslag till beslut
Föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter frågan om
försäljning till Kommunstyrelsen, vidare föreslås att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget ovan.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Överlåtelse av fastigheten sker enligt bifogat överlåtelseavtal.
2. Förvaltningen för teknik-fritid-kultur får ansvaret för fortsatt
förvaltning.
3. AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) ansvarar för ombyggnaden
av industrifastigheten till skola, Parkdalaskolan.
4. Projektansvaret för ombyggnaden läggs under
Kommunledningsförvaltningen, projektledning. Kontrollansvaret hos
ABRI.
5. Medel som avsatts till investeringen flyttas från ABRI till
kommunledningsförvaltningen, samma ansvar som övriga delar i
projektet ”Framtidens skolor”.
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.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Överlåtelse av fastigheten sker enligt bifogat överlåtelseavtal.
2. Förvaltningen för teknik-fritid-kultur får ansvaret för fortsatt
förvaltning.
3. AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) ansvarar för ombyggnaden
av industrifastigheten till skola, Parkdalaskolan.
4. Projektansvaret för ombyggnaden läggs under
Kommunledningsförvaltningen, projektledning. Kontrollansvaret hos
ABRI.
5. Medel som avsatts till investeringen flyttas från ABRI till
kommunledningsförvaltningen, samma ansvar som övriga delar i
projektet ”Framtidens skolor”.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 126

Dnr 2019-000057 040

Internbudget 2019 för Kommunledningsförvaltningen
inklusive Näringslivsenheten
Sammanfattning
Överlämnas förslag till internbudgetar 2019 för
Kommunledningsförvaltningen och Näringslivsenheten. De budgetmässiga
konsekvenserna av beslutet att skapa en enhet för Mark och Exploatering är
beaktade.
Den nya enheten för strategisk utveckling är inte beaktad. De budgetmässiga
konsekvenserna av denna enhet hanteras när organisationen är beslutad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2019 för
Kommunledningsförvaltningen och Näringslivsenheten enligt bifogat
förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa
internbudget 2019 för Kommunledningsförvaltningen och
Näringslivsenheten enligt bifogat förslag.
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.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudget 2019 för
Kommunledningsförvaltningen och Näringslivsenheten enligt bifogat
förslag.
________________
Exp:
Kommundirektör
Enhetschefer Kommunledningsförvaltningen
Näringslivschef
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 127

Dnr 2019-000192 040

Revidering av bolagsordningar med anledning av att
antalet ledamöter i styrelserna ändras fr o m ordinarie
bolagsstämmor 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19, §332, att varje bolagsstyrelse
från och med ordinarie bolagsstämman ska bestå av 13 ledamöter och inga
ersättare/suppleanter. Nuvarande bolagsordningar anger olika intervall för
antalet ledamöter och suppleanter.
Eftersom antalet ledamöter och suppleanter som utses måste överensstämma
med vad som anges i bolagsordningen, måste ändringar i bolagsordningarna
göras. Annars kommer inte bolagsverket att registrera den nya styrelsen.
Bedömning
I AB Ronneby Helsobrunn anges ett intervall om minst elva och högst
femton ledamöter och minst elva och högst femton suppleanter.
I AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, AB Ronnebyhus,
Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB anges
ett intervall om minst sju och högst elva ledamöter. Inga suppleanter utses.
Föreslås att bolagsordningarna för ovan nämnda bolag får en enhetlig lydelse
vad gäller antal ledamöter i paragrafen om styrelsen:
”Styrelsen skall bestå av minst elva och högst femton ledamöter.”
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera bolagsordningarna för AB
Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB,
AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik
Energi AB avseende den första meningen i paragrafen om styrelsen som
anger antal ledamöter, och i ett fall, antal suppleanter. Befintliga lydelser ska
i bolagsordningarna för nämnda bolag ändras till:
Styrelsen skall bestå av minst elva och högst femton ledamöter.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar om följande direktiv till kommunens
stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus vid ordinarie bolagsstämmor för 2018:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Ombudet skall:
besluta att anta reviderad bolagsordning enligt kommunfullmäktiges beslut
ovan i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby
Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB
och AB Ronnebyhus.
Arbetsutskottets föreslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att revidera bolagsordningarna för AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, AB
Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik
Energi AB avseende den första meningen i paragrafen om styrelsen som
anger antal ledamöter, och i ett fall, antal suppleanter. Befintliga lydelser ska
i bolagsordningarna för nämnda bolag ändras till:
Styrelsen skall bestå av minst elva och högst femton ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutar om följande direktiv till kommunens
stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus vid ordinarie bolagsstämmor för 2018:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


Justerandes sign

val av ordförande vid stämman
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godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Ombudet skall:
besluta att anta reviderad bolagsordning enligt kommunfullmäktiges beslut
ovan i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby
Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB
och AB Ronnebyhus.
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.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera
bolagsordningarna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö &
Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB avseende den första
meningen i paragrafen om styrelsen som anger antal ledamöter, och i ett fall,
antal suppleanter. Befintliga lydelser ska i bolagsordningarna för nämnda
bolag ändras till:
Styrelsen skall bestå av minst elva och högst femton ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutar om följande direktiv till kommunens
stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus vid ordinarie bolagsstämmor för 2018:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Ombudet skall:
besluta att anta reviderad bolagsordning enligt kommunfullmäktiges beslut
ovan i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby
Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB
och AB Ronnebyhus.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 128

Dnr 2019-000208 040

Kompletterande direktiv för arbetet med budget 20202021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i §387/2018 att fastställa direktiv för arbetet
med budget 2020-2021. Dessa direktiv föreslås nu kompletteras i några
punkter.
Inlämningsanvisningar för arbetet med budget fastställs av ekonomichefen.
Bedömning
De finansiella utmaningarna för de kommande budget- och planåren bedöms
ha ökat ytterligare, varför nämnder och förvaltningar måste se över och
prioritera befintlig verksamhet, men också vara restriktiva i de äskanden som
lämnas till budgetberedningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera tidigare antagna direktiv med:
-De omprövningsbeslut som KF fattat avseende anslag som finansieras från
balanskonto flykting avser endast 2019. Om nämnden bedömer att behovet
kvarstår för sådana insatser som anslaget ursprungligen beviljades, kan
nämnden äska anslag i den ordinarie budgetprocessen.
-Anslag som finansieras från balanskonto flykting, som beviljades till budget
2017 och som inte varit föremål för omprövning, kommer att reducera
nämndernas ramar inför budget 2020, totalt 1 230 tkr och avser TFK samt
ÖN. Om nämnden bedömer att behovet kvarstår för sådana insatser som
anslaget ursprungligen beviljades, kan nämnden äska anslag i den ordinarie
budgetprocessen.
-Anslag som finansieras från balanskonto flykting, som beviljades till budget
2018 och som inte varit föremål för omprövning, kommer att reducera
nämndernas ramar inför budget 2021, totalt 32 244 tkr och avser UN och
SN. Om nämnden bedömer att behovet kvarstår för sådana insatser som

Justerandes sign
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anslaget ursprungligen beviljades, kan nämnden äska anslag i den ordinarie
budgetprocessen.
-Äskanden som lämnas till budgetberedningen ska följa den checklista som
finns ”Checklista vid äskanden” och innehålla följande:
Behovsbeskrivning
Handlingsalternativ
Ekonomiska kalkyler
- Särskilt om investeringar
Målsättningen är att varje års investeringsplan ska vara planerad så att det är
praktiskt möjligt att hinna genomföra huvuddelen av de investeringar som
finns. Förskjutningar i tid kan givetvis uppkomma på grund av
omständigheter som inte går att styra över, men man bör försöka att väga in
även sådana hänsyn redan i planeringen.
Nämnden har att tillsammans med förvaltningen gå igenom befintliga
investeringar som ligger i investeringsplanen 2019 enligt 2019 års budget
och de investeringar som kompletteringsäskats till budget 2019 och bedöma
vilka investeringar som inte kommer att hinna genomföras under 2019, dvs
det som kan komma att kompletteringsäskas. De investeringar som inte
beräknas bli klara 2019 ska prioriteras och planeras tillsammans med
eventuella nya förslag till investeringar 2020-2023.
Nämndens genomgång ska således resultera i att de investeringar som
vanligtvis blir föremål för kompletteringsäskande 2020 och nämndens
förslag till nya investeringar prioriteras och planeras över planperioden
2020-2023 på ett sätt som möter verksamhetens behov men också är
realistisk att hinna verkställa.
-I övrigt hänvisas till vad som anges i ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning” antagen KF-198/2018” och de inlämningsanvisningar som
kommer att skickas från ekonomienheten.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att komplettera
tidigare antagna direktiv med:
-De omprövningsbeslut som KF fattat avseende anslag som finansieras från
balanskonto flykting avser endast 2019. Om nämnden bedömer att behovet
kvarstår för sådana insatser som anslaget ursprungligen beviljades, kan
nämnden äska anslag i den ordinarie budgetprocessen.
-Anslag som finansieras från balanskonto flykting, som beviljades till budget
2017 och som inte varit föremål för omprövning, kommer att reducera
nämndernas ramar inför budget 2020, totalt 1 230 tkr och avser TFK samt
ÖN. Om nämnden bedömer att behovet kvarstår för sådana insatser som
anslaget ursprungligen beviljades, kan nämnden äska anslag i den ordinarie
budgetprocessen.
-Anslag som finansieras från balanskonto flykting, som beviljades till budget
2018 och som inte varit föremål för omprövning, kommer att reducera
nämndernas ramar inför budget 2021, totalt 32 244 tkr och avser UN och
SN. Om nämnden bedömer att behovet kvarstår för sådana insatser som
anslaget ursprungligen beviljades, kan nämnden äska anslag i den ordinarie
budgetprocessen.
-Äskanden som lämnas till budgetberedningen ska följa den checklista som
finns ”Checklista vid äskanden” och innehålla följande:
Behovsbeskrivning
Handlingsalternativ
Ekonomiska kalkyler
- Särskilt om investeringar
Målsättningen är att varje års investeringsplan ska vara planerad så att det är
praktiskt möjligt att hinna genomföra huvuddelen av de investeringar som
finns. Förskjutningar i tid kan givetvis uppkomma på grund av
omständigheter som inte går att styra över, men man bör försöka att väga in
även sådana hänsyn redan i planeringen.
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Nämnden har att tillsammans med förvaltningen gå igenom befintliga
investeringar som ligger i investeringsplanen 2019 enligt 2019 års budget
och de investeringar som kompletteringsäskats till budget 2019 och bedöma
vilka investeringar som inte kommer att hinna genomföras under 2019, dvs
det som kan komma att kompletteringsäskas. De investeringar som inte
beräknas bli klara 2019 ska prioriteras och planeras tillsammans med
eventuella nya förslag till investeringar 2020-2023.
Nämndens genomgång ska således resultera i att de investeringar som
vanligtvis blir föremål för kompletteringsäskande 2020 och nämndens
förslag till nya investeringar prioriteras och planeras över planperioden
2020-2023 på ett sätt som möter verksamhetens behov men också är
realistisk att hinna verkställa.
-I övrigt hänvisas till vad som anges i ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning” antagen KF-198/2018” och de inlämningsanvisningar som
kommer att skickas från ekonomienheten.
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 kompletterar tidigare antagna direktiv med:
-De omprövningsbeslut som KF fattat avseende anslag som finansieras från
balanskonto flykting avser endast 2019. Om nämnden bedömer att behovet
kvarstår för sådana insatser som anslaget ursprungligen beviljades, kan
nämnden äska anslag i den ordinarie budgetprocessen.
-Anslag som finansieras från balanskonto flykting, som beviljades till budget
2017 och som inte varit föremål för omprövning, kommer att reducera
nämndernas ramar inför budget 2020, totalt 1 230 tkr och avser TFK samt
ÖN. Om nämnden bedömer att behovet kvarstår för sådana insatser som
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anslaget ursprungligen beviljades, kan nämnden äska anslag i den ordinarie
budgetprocessen.
-Anslag som finansieras från balanskonto flykting, som beviljades till budget
2018 och som inte varit föremål för omprövning, kommer att reducera
nämndernas ramar inför budget 2021, totalt 32 244 tkr och avser UN och
SN. Om nämnden bedömer att behovet kvarstår för sådana insatser som
anslaget ursprungligen beviljades, kan nämnden äska anslag i den ordinarie
budgetprocessen.
-Äskanden som lämnas till budgetberedningen ska följa den checklista som
finns ”Checklista vid äskanden” och innehålla följande:
Behovsbeskrivning
Handlingsalternativ
Ekonomiska kalkyler
- Särskilt om investeringar
Målsättningen är att varje års investeringsplan ska vara planerad så att det är
praktiskt möjligt att hinna genomföra huvuddelen av de investeringar som
finns. Förskjutningar i tid kan givetvis uppkomma på grund av
omständigheter som inte går att styra över, men man bör försöka att väga in
även sådana hänsyn redan i planeringen.
Nämnden har att tillsammans med förvaltningen gå igenom befintliga
investeringar som ligger i investeringsplanen 2019 enligt 2019 års budget
och de investeringar som kompletteringsäskats till budget 2019 och bedöma
vilka investeringar som inte kommer att hinna genomföras under 2019, dvs
det som kan komma att kompletteringsäskas. De investeringar som inte
beräknas bli klara 2019 ska prioriteras och planeras tillsammans med
eventuella nya förslag till investeringar 2020-2023.
Nämndens genomgång ska således resultera i att de investeringar som
vanligtvis blir föremål för kompletteringsäskande 2020 och nämndens
förslag till nya investeringar prioriteras och planeras över planperioden
2020-2023 på ett sätt som möter verksamhetens behov men också är
realistisk att hinna verkställa.
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-I övrigt hänvisas till vad som anges i ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning” antagen KF-198/2018” och de inlämningsanvisningar som
kommer att skickas från ekonomienheten.
________________
Exp:
Ekonomienheten
Samtliga förvaltningschefer
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§ 129

Dnr 2019-000119 040

Internkontrollplan 2019 för
kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten
Sammanfattning
Överlämnas en bruttolista med risker samt en nettolista med urvalet av de
risker som föreslås kontrolleras under 2019, dvs förslag till
internkontrollplan 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar bruttolistan till protokollet och beslutar att
fastställa kommunstyrelsens internkontrollplan enligt förslaget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att i de fall där det
saknas kontrollmoment ska dessa utformas och finnas med som förslag till
behandlingen i kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår vidare kommunstyrelsen att:
1. Notera bruttolistan till protokollet och fastställa kommunstyrelsens
internkontrollplan enligt förslaget.
2. Att från och med 2020 ska kommentarer bifogas de moment i vilka
risken beskrivs som hög men där momentet inte finns med i
nettolistan. Likaså ska ske för moment där risken beskrivs som låg
med där det ändå finns med på nettolistan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Ola Robertsson (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 noterar bruttolistan till protokollet och fastställer
kommunstyrelsens internkontrollplan enligt förslaget. Från och med 2020
ska kommentarer bifogas de moment i vilka risken beskrivs som hög men
där momentet inte finns med i nettolistan. Likaså ska ske för moment där
risken beskrivs som låg med där det ändå finns med på nettolistan.
________________
Exp:
Kommundirektör
Enhetschefer kommunledningsförvaltningen
Näringslivschef
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§ 130

Dnr 2019-000168 015

Hemställan angående Ronneby Brandstation
Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har översänt en
hemställan gällande brandstationen i Ronneby. I hemställan görs en
genomgång av nuläget för lokalerna jämfört med de krav som ställs på
ändamålsenliga lokaler både för att bedriva en verksamhet som är
kostnadseffektiv och säker samt uppfyller medarbetarnas krav på en bra och
modern arbetsmiljö.
Efter genomgången hemställer direktionen åt Ronneby kommun att;
inleda, driva och finansiera förstudie eller motsvarande för om- och
tillbyggnation av befintliga lokaler samt genomföra en konsekvensanalys
kopplad till kostnad av projektet samt nuvarande geografiska läge i
jämförelse med nybyggnation,
i samråd med Räddningstjänsten östra Blekinge ta fram en geografisk plats
där en eventuell ny brandstation skulle kunna uppföras i enlighet med de
krav som ställs på en dylik byggnad, samt
presentera en tidsplan på när dessa åtgärder ska vara genomförda.
Bedömning
Räddningstjänsten har även tidigare framfört behov av ombyggnad och
hemställt hos Ronneby kommun om att genomföra en förstudie om
ombyggnad. Ärendet hanterades inte politiskt utan lades till tekniska
förvaltningen, lokalförsörjningsenheten för handläggning.
Dialog har förts med mark- och exploateringschefen som anger att mark- och
exploateringsenheten kan hålla i en förstudie enligt förslaget men att den
måste finansieras. Beräknad kostnad är 200 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att
genomföra en förstudie enligt hemställan från direktionen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge. Kostnaden, 200 000 kr, finansieras

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

67(118)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-09
Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till
budgetberedningen inför 2020 utreda och komma med förslag på åtgärder
som kan och behöver göras inom befintlig byggnad och plats.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke Johansson
(SD), Jan-Eric Wildros (S) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Roger Gardell (L) och Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
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 tolv (12) ja-röster
och fem (5) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Silke Jacob*

X

Tim Svanberg (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Stefan Österhof (S)*

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson
(SD)

X

Tomas Lund (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt
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5
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och
kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen inför 2020 utreda och
komma med förslag på åtgärder som kan och behöver göras inom befintlig
byggnad och plats.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Nicolas
Westrup (SD) yrkande.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 131

Dnr 2018-000512 829

Kastpoolsprojekt
Sammanfattning
Svenska Castingförbundet arbetar med bidrag från bl a Ronneby kommun
och länsstyrelsen i Blekinge med en förstudie om kastpooler i eller i närheten
av Ronneby Brunnspark. Förstudiearbetet är i ett slutskede och
projektledarna informerade 2019-03-11 kommunstyrelsens arbetsutskott om
arbetet. För att ta nästa steg behövs politiska beslut.
Bedömning
Målet med förstudien är att undersöka förutsättningar och möjligheter för att
bygga stationära kastpooler i eller i anslutning till Brunnsparken, etablera en
internationell arena i världsklass för event inom ”kasta med spö”-grenar och
därmed stärka regionens attraktionskraft. VM i casting har hållits i
Brunnsparken men målbilden är att kunna hålla VM i casting och
flugkastning samtidigt och på samma ställe – i Ronneby.
Förstudien som pågått sedan hösten 2018 har landat i en föreslagen placering
av kastpooler i Rönninge. Genom kontakter och dialog med bl a Ronneby
Brunn, Ronneby golfklubb, Visit Blekinge, sportfiskeorganisationer,
Riksidrottsförbundet, Sveaskog, ABU Garcia, arrangörerna av Spey-o-Rama
i USA mfl har möjligheter och inställning till en Europaunik anläggning,
samarbetsmöjligheter och förutsättningar för stora världstävlingar
undersökts.
För att komma vidare föreslås att kommunstyrelsen tar beslut om att ställa
sig positiv till ett fortsatt arbete mot en kastpoolsanläggning i Ronneby, med
viljeinriktning att ta ett beslut om kommunens investering i anläggningen i
november 2019.
Det innebär att;
•Beslutet kan kommuniceras, t ex i ansökningshandlingar för finansiering av
anläggningen.
•Svenska Castingförbundet betraktar kommunen som den starkaste och
viktigaste parten i anläggningsprojektet.
•Kommunen har intentionen av, och ser över förutsättningarna för, att vara
med och finansiera tillkomsten av anläggningen.
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Vidare förslås att kommunstyrelsen besluta att kommande inriktning för
event kopplat till anläggningen är att Ronneby kommun, i samverkan med
Svenska Castingförbundet, stå värd för det återkommande internationella
eventet Spey-O-Rama Europe samt VM i Casting och VM i Flugkastning,
2020.
Det innebär att;
•Ronneby kommun, i samverkan med Svenska Castingförbundet, påbörjar
samverkan med GGACC kring Spey-O-Rama.
•Förutsättningar för ett utbyte mellan Ronneby och San Francisco kan
diskuteras och utvecklas.
•Ronneby kommun enengagerar sig i och använder de årligen återkommande
eventen, som ett strategiskt kommunikativt medel, för att sätta Ronneby på
den internationella kartan.
Slutligen förslås, för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt, att
kommunstyrelsen beslutar att kommunen är med och delfinansierar, med upp
till max 25 tkr, ett utvecklingsarbete som bedömer och säkerställer
attraktionskraften i anläggningen, i norra Europa.
Det innebär att;
•En kartläggning av intresset för att besöka anläggningen, genomförs mot
målgruppen som är intresserade av att kasta med spö (intresserade av fiske).
•Behov identifieras, från aktörer som förmedlar turister till Ronneby, om
vilken information de behöver för att skapa intresse för anläggningen och
Ronneby.
•Kommunens näringslivsutvecklare, Visit Blekinge och Svenska
Castingförbundet samverkar i arbetet med kartläggningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen
besluta att ställa sig positiv till ett fortsatt arbete mot en kastpoolsanläggning
i Ronneby, med viljeinriktning att ta ett beslut om kommunens investering i
anläggningen i november 2019.
Kommande inriktning för event kopplat till anläggningen är att Ronneby
kommun, i samverkan med Svenska Castingförbundet, stå värd för det
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återkommande internationella eventet Spey-O-Rama Europe samt VM i
Casting och VM i Flugkastning, 2020.
Kommunen är med och delfinansierar, med upp till max 25 tkr, ett
utvecklingsarbete som bedömer och säkerställer attraktionskraften i
anläggningen, i norra Europa. Denna kostnad finansieras med medel från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L),
Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Tim
Svanberg (C), Magnus Persson (M) och Kajsa Svensson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att inte gå vidare med ärendet.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till första att-satsen i tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
ordförandens eget yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) yrkande rösat nej.
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges elva (11) ja-röster,
fem (5) nej-röster och en (1) avstår, varefter ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med eget yrkande.
Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Silke Jacob*

X

Tim Svanberg (C)

X

Nej

Roger Gardell (L)

Justerandes sign

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Stefan Österhof (S)*

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson
(SD)

X

Tomas Lund (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt

Avstår

11

5
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Beslut
Kommunstyrelsen går inte vidare med ärendet.
________________
Exp:
Handläggaren för vbf till projektledarna
Kommunikationsenheten
Näringslivsenheten
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§ 132

Dnr 2019-000206 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner
vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per
år. Sedan redovisningen i oktober har 14 motioner beslutats av
kommunfullmäktige och tre stycken har tillkommit.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i
protokollet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 133

Dnr 2019-000205 109

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de
medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till
kommunfullmäktige två gånger per år. Sedan redovisningen i oktober har 12
medborgarförslag beslutats av kommunfullmäktige och flera är på väg
genom beslutssystemet. Det har varit stort inflöde av nya medborgarförslag;
31 stycken sedan redovisningen i oktober.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 134

Dnr 2019-000184 101

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2018
(ej KS)
Sammanfattning
Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna årligen rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Samtliga nämnder har haft uppföljningen av internkontroll för 2018 på
dagordningen för ställningstagande. Förvaltningarna redovisar resultatet av
sina granskningsmoment i Stratsys. Dessa redovisningar finns med i
underlaget.
Följande nämnder har rapporterat väsentliga avvikelser:
Socialnämnden:
Social dokumentation: Att dokumentationen följer "Manual for
social dokumentation" för personer som är beviljade insats i form av
bostad med särskild service eller sysselsättning enligt SoL och LSS.
Läkemedelshantering - hantering av signeringslistor och avräkning
narkotiska preparat.
Basal hygien - följs författningen 2015:10.
Miljö- och byggnadsnämnden:
Avsaknad av motivering och relevant lagrum: kontroll att det i beslut finns
motivering och angivande av relevant lagrum som stöd för beslutet.
Delegationer: Kontroll av att beslutet tagits med stöd av delegationsordning
Äldrenämnden:
Delegering och läkemedelshantering enl. SOSFS 1997:14 och
2017:37.
Basal hygien SOSFS 2015:10.
Biståndsbeslut/utfall hemtjänst
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Begränsningsåtgärder, följs föreskrift och rutin inom vård- och
omsorgsboende
Utbildningsnämnden:
Rekrytering
Enligt tillämpningsföreskrifter till kommunens internkontrollreglemente ska
nämnderna följa upp och åtgärda internkontrollmoment med väsentlig
avvikelse nästkommande år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta att notera informationen och lägga ärendet till
handlingarna.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Representanter för de nämnder som rapporterat väsentliga avvikelser kallas
till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), JanEric Wildros (S), Åsa Evaldsson (M), Nicolas Westrup (SD), Kajsa
Svensson (M) och Peter Bowin (V).
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 noterar informationen och läggr ärendet till handlingarna.
________________
Exp:
Samtliga nämnder
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§ 135

Dnr 2019-000183 101

Uppföljning av internkontrollplan 2018 för
kommunledningsförvaltningen, näringslivsenheten
samt tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen, näringslivsenheten samt tekniska
förvaltningen har gjort uppföljningar avseende 2018 års internkontrollplaner.
Uppföljningsrapporter uttagna från Stratsys utgör underlag i ärendet.
Väsentliga avvikelser finns för följande internkontrollmoment:
Tekniska förvaltningen:
Delegationsordning, kontroll av återrapportering av delegationsbeslut
PUL/GDPR, kontroll av interna databaser och register
Kommunledningsförvaltningen
Uppföljning av avtal, kontroll av rutiner för uppföljning av kontroll av krav
Publik webbplats, rutiner för uppdatering
Publik webbplats, kontroll av tillgänglighetsanpassning
Grafik profil, jämförelse mellan profilen och det material som produceras av
enheterna
Några kontrollmoment är ej tyvärr ej genomförda pga av att de i systemet
lagts utan ansvarig person. Detta har uppmärksammats för sent pga av att
tjänsten där ansvar för uppföljningen ligger har varit vakant.
Dessa kontrollmoment samt de som redovisar väsentlig avvikelse ska
kontrolleras under 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.
Representanter för de verksamheter som rapporterat väsentliga avvikelser
kallas till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
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 kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Kommundirektören
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Emelie Stenborg
Samtliga enhetschefer kommunledningsförvaltningen
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§ 136

Dnr 2018-000716 011

Rökfria miljöer och zoner - För en hälsofrämjande
livsmiljö i Ronneby kommun
Sammanfattning
Folkhälsorådet har lämnat en skrivelse som avser att föreslå
kommunstyrelsen hur kommunen bör utvecklas till en mer hälsofrämjande
arbets- och livsmiljö, genom att utöka antalet rökfria zoner i kommunen på
allmänna platser.
I skrivelsen föreslogs bland annat att:
– rökfria zoner ska inrättas och omfatta kommunala badplatser, lekplatser,
spontanidrottsplatser, sportanläggningar och arenor utomhus som
allmänheten har tillträde till samt entréer, parkeringsplatser, uteplatser och
liknande offentliga ytor i anslutning till där kommunen bedriver verksamhet.
Se även protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28 §
39.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet 2019-01-28 för
översyn och uppdatering utifrån den nya lagstiftningen som börjar gälla 1
juli 2019 (KSAU 2019 § 39).
Bedömning
Ny tobakslag
Från om med den 1 juli 2019 får Sverige en ny lagstiftning. Lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter är en sammanslagning av tobakslagen
(1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Den nya lagen innebär bland annat att Sverige får fler rökfria miljöer.
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa platser utomhus,
nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas
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av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser
huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten
har tillträde till.
Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bl. a. elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
Den nya lagstiftningen innebär att flertalet av de utomhusmiljöer som
folkhälsorådet föreslog som rökfria zoner blir rökfria miljöer enligt lag.
Rökfria zoner
Badplatser omfattas inte av lagstiftningen. Kommunal badplatser bör därav
bli en rökfri zon. Under sommaren 2018 inkom det klagomål om tobakskräp
på kommunen badplatser, vilket genererade i ett medborgarförslag (KF
2018-12-19 § 370).
Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslår folkhälsorådet att kommunstyrelsen
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
– ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera vilka platser
utomhus som omfattas av den nya tobakslagen och som nämnden ansvarar
för.
– ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera behovet av
antal skyltar, ta fram skyltar som kan användas i rökfria miljöer samt
genomföra skyltning av rökfria miljöer som nämnden ansvarar för.
– rökfria zoner inrättas på kommunala badplatser senast 1 juni 2019.
– ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utforma
förhållningsregler för rökfria zoner på kommunala badplatser och genomföra
skyltning av dessa.
– kostnader för skyltar bekostas av verksamhetsansvariga för rökfria miljöer
och zoner (badplatser).
– bevilja 25 000 kronor för informations- och kommunikationsinsatser för
rökfria miljöer från kommunstyrelsen oförutsedda medel.
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– kostnader för informations- och kommunikationsinsatser för att minska
nedskräpningen av tobaksskräp på offentliga platser lyfts in i BID-processen
affärsplan.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
1. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera vilka
platser utomhus som omfattas av den nya tobakslagen och som
nämnden ansvarar för.
2. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera behovet
av antal skyltar, ta fram skyltar som kan användas i rökfria miljöer
samt genomföra skyltning av rökfria miljöer som nämnden ansvarar
för.
3. Rökfria zoner inrättas på kommunala badplatser senast 1 juni 2019.
4. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utforma
förhållningsregler för rökfria zoner på kommunala badplatser och
genomföra skyltning av dessa.
5. Kostnader för skyltar bekostas av verksamhetsansvariga för rökfria
miljöer och zoner (badplatser).
6. Bevilja 25 000 kronor för informations- och kommunikationsinsatser
för rökfria miljöer från kommunstyrelsen oförutsedda medel.
7. Kostnader för informations- och kommunikationsinsatser för att
minska nedskräpningen av tobaksskräp på offentliga platser lyfts in i
BID-processen affärsplan.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin
(V).
Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Nicolas Westrup (SD) yrkar på att det i samband med att rökfriazoner införs
på de kommunala badplatserna i direkt anslutning uppförs rökzoner dit
rökare kan hänvisas.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja.
De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tolv (12) ja-röster
och fem (5) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Namn

Ja

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Silke Jacob*

X

Tim Svanberg (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Stefan Österhof (S)*

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson
(SD)

X

Tomas Lund (SD)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Totalt
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera vilka
platser utomhus som omfattas av den nya tobakslagen och som
nämnden ansvarar för.
2. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera behovet
av antal skyltar, ta fram skyltar som kan användas i rökfria miljöer
samt genomföra skyltning av rökfria miljöer som nämnden ansvarar
för.
3. Rökfria zoner inrättas på kommunala badplatser senast 1 juni 2019.
4. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utforma
förhållningsregler för rökfria zoner på kommunala badplatser och
genomföra skyltning av dessa.
5. Kostnader för skyltar bekostas av verksamhetsansvariga för rökfria
miljöer och zoner (badplatser).
6. Bevilja 25 000 kronor för informations- och kommunikationsinsatser
för rökfria miljöer från kommunstyrelsen oförutsedda medel.
7. Kostnader för informations- och kommunikationsinsatser för att
minska nedskräpningen av tobaksskräp på offentliga platser lyfts in i
BID-processen affärsplan.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 137

Dnr 2018-000170 303

Reviderad VA-plan
Sammanfattning
Ronneby kommun har fått föreläggande från länsstyrelsen om att ordna VAförsörjning i områden som inte ligger i kommunens utbyggnadsplan och av
den anledningen måste utbyggnadsplanen revideras.
Bedömning
Kommunfullmäktige antog den reviderade VA-planen 2018-04-26.
Utbyggnadsplanen enligt antaget dokument sid 24
Grupp 1.
Järnavik 2018
Bökevik 2018
Väbynäs norra 2018
Kullåkra 2021
Lilla Kulleryd 2021
Gyön-Garnanäs 2022
Gärestad 2023
Yttre Stekön 2024
Spjälkönäs 2025

Grupp 2
Yxnarum 2025
Jordö 2025-2030
Röaby 2030+
Fällö 2030+
Spjälkö 2030+
Edestad 2030+
Vieryd 2030+
Vieryd södra 2030+
Dragsnäs 2030+
Dragsnäs udde 2030+
Klimpvägen, Listerby 2030+

Sedan dess har länsstyrelsen med stöd av 51§ lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster inkommit med föreläggande till Ronneby kommun att inrätta
verksamhetsområde och genom allmänna VA-anläggning anordna vatten och
avloppsförsörjning på Träskobacken senast 31 december 2021 och i Vieryd
senast 31 december 2023. Kommunen tvingas därmed bygga ut andra
områden än de som ligger i kommunens antagna utbyggnadsplan och medför
att områden i utbyggnadsplanen prioriteras ned och byggs ut vid ett senare
datum.
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Ny utbyggnadsplan i antagen VA-planen sid 24
Grupp 1
Träskobacken 2021
Vieryd 2023
Vieryd södra 2023
Kullåkra 2025
Lilla Kulleryd 2025
Gyön-Garnanäs 2027
Yttre Stekön 2028
Spjälkönäs 2029
Yxnarum 2029

Grupp 2
Jordö 2035+
Röaby 2035+
Fällö 2035+
Spjälkö 2035+
Edestad 2035+
Dragsnäs 2035+
Dragsnäs udde 2035+
Klimpvägen,Listerby 2035+

Tillägg görs även på sid 24 rad 6 under rubriken Plan för utbyggnad
”Föreläggande har inkommit från länsstyrelsen om att kommunen ska inrätta
verksamhetsområde för VA på Träskobacken, Vieryd och Vieryd södra och
därmed förändras utbyggnadsplanen.”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att utbyggnadsplanen i antagen VA-plan ändras
på sid 24 tillägg i text och plan för utbyggnad enligt ovanstående.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att utbyggnadsplanen i antagen VA-plan ändras på sida
24, tillägg i text och plan för utbyggnad enligt ovanstående.
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 framför yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utbyggnadsplanen i
antagen VA-plan ändras på sid 24 tillägg i text och plan för utbyggnad enligt
ovanstående.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 138

Dnr 2017-000699 4310

Hittaut Ronneby (Ronneby Orienteringsklubb) LONA
Sammanfattning
Ronneby Orienteringsklubb arrangerade 2018 hittaut för första gången.
Hittaut har fått et mycket positivt gensvar. Det var totalt 678 registrerade
deltagare som gjorde drygt 20 000 checkpointsbesök. Undersökning gjord av
Jönköpings universitet visar att mörkertalet (personer som inte registrerar
sig) är 2-3 gånger antal registrerade deltagare, dvs. det faktiska antalet
användare kan uppskattas till minst 1500 stycken.
Under november 2018 gjordes en central utvärdering där ca 6000 deltagare
svarade på en enkät. Utvärderingen visar bland annat:
Deltagandet är jämt fördelat på kvinnor och män
-

46% var 55 år eller äldre

-

49% svarade ja eller kanske på frågan om de motionerar mer än
tidigare tack vare hittaut

-

37% angav att de aldrig motionerat innan de började med hittaut

-

23% har även tagit checkpoints på annan ort

Ronneby OK skriver att de inför 2019 har reviderat/ritat kartor över Karön,
Skärsjön, del av Hulta så att de nu kan presentera nya spännande områden
med en sammanhållen karta från Karön i söder t.o.m. Kallinge i norr. De
kommer också att ha en del checkpoints kring Salsjön utanför Bräkne-Hoby.
I samarbete med turistbyrån lyfter de fram några speciella
sevärda/intressanta platser som också kommer att få en kort beskrivande text
på kartan. Målsättningen är att börja med 100 checkpoints och sedan
komplettera med ytterligare 50 st. Samtliga checkpoints kommer att förses
med reflexer så de även kan tas i mörker. De kommer att dela ut kartan till
samtliga hushåll i Ronneby kommun, ca l3 500 st. Skolorna som finns på
kartan kommer också att få kartor. Dessutom kommer kartor att finnas på ett
antal utlämningsställen precis som 2018. Under 2019 förbereder vi också
2020 genom att ta fram nya kartor över de mindre samhällena i kommunen.
Eftersom det idag saknas skolkartor i många av dessa samhällen kommer de
nya kartorna att ge ett mervärde till skolorna
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Ronneby OK ansöker om 65 000 kr i bidrag för kostnader för layout karta,
tryck av kartor, utdelning av kartor och licenskostnad 2019. Detta är
kostnader som inte är medtagna i ansökan till LONA eftersom Svenska
Orienteringsförbundet (SOFT) som äger varumärket rekommenderar att
respektive kommun bör stå för dessa kostnader. Ronneby OK ansöker också
om ett kartbidrag på 15 000 kr. Detta utgör 50 % av beräknad kostnad för
framtagande av nya kartor inför 2020. Ronneby orienteringsklubb ansöker
om sammanlagt 80 000 kr i bidrag för hittaut, inklusive kartbidrag 15 000 kr,
för 2019.
Bedömning
Ronneby kommun har sökt LONA-medel till Ronneby OK för Hittaut i
Ronneby 2018 och 2019. Men som de skriver har de på deras förbunds
uppmaning inte tagit med alla kostnaderna i LONA-ansökan. Inför starten av
hittaut ansökte klubben om bidrag från Ronneby kommun under tre år.
Kommunstyrelsen beslutade, 2018-04-10, att bevilja dem bidrag på 82 500
kr för 2018. Nu söker de bidrag på 80 000 kr för 2019. Ronneby OK skriver
att stöd från Ronneby kommun är avgörande för genomförandet av projektet.
De driver det helt ideellt och det stöd de söker från kommunen är för de
kostnader som de har för att alla invånare i Ronneby ska kunna delta i
projektet.
Hittaut får fler personer att upptäcka vår tätortsnära miljö genom orientering
under enkla och tillgängliga former. Projektet visar på goda resultat. Att
generera mer motion, få en aktivare och friskare befolkning innebär även en
mer välmående befolkning, både fysiskt och psykiskt. Hittaut bidrar
långsiktigt till folkhälsa i Ronneby och arbetar aktivt med folkhälsomål 9 en ökad fysisk aktivitet, som är ett av de prioriterade folkhälsomålen i
Ronneby kommuns folkhälsopolicy.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen att bevilja
Ronneby Orienteringsklubbs ansökan om 80 000 kr till Hittaut samt att
finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bevilja
Ronneby Orienteringsklubbs 80 000 kr till Hittaut. Finansiering sker från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Ronneby Orienteringsklubb 80 000 kr till Hittaut.
Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
________________
Exp:
Ronneby Orienteringsklubb
Ekonomienheten
Handläggare, Sofie Samuelsson
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§ 139

Dnr 2019-000094 100

Återrapportering av delegationsbeslutLaglighetsprövning, arvoden till politiker
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 29 november 2018, § 292, dnr KS 2018/585,
bland annat fattat beslut om ändring av ersättning till förtroendevalda.
Sune Håkansson och Sajjad Rashid har överklagat beslutet till Växjö
förvaltningsrätt, vilken har förelagt kommunen att svara på överklagandena.
Kommunen anser att beslutet är avfattat i laga ordning; förvaltningsrätten
ska därför avvisa överklagandena.
Bedömning
Överklagandena ska prövas med stöd av bestämmelserna om
laglighetsprövning i 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725).
Vad Sune Håkansson och Sajjad Rashid har anfört utgör enligt
kommunallagens bestämmelser inte grund för att upphäva beslutet.
Fullmäktiges beslut om ersättning till förtroendevalda ska därför stå fast.
Kommunjuristerna har besvarat överklagandena enligt föreläggande.
Kommunstyrelsens ordförande har därefter fattat beslut i enlighet med
kommunjuristernas förslag. Beslutet är fattat med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning, p. 1.1.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen till protokollet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera
återrapporteringen till protokollet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Kommunjurist, Mathias Kågell
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§ 140

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 från socialnämnden 2019-02-28 § 41
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, tredje kvartalet 2018, redovisas
för ledamöterna.
Socialnämndens beslut 2019-02-28
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 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 återrapporteringen
till protokollet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 141

Dnr 2018-000684 109

Besvarande av medborgarförslag - Dags att bygga ny
brandstation
Sammanfattning
Agna Persson har lämnat medborgarförslag, KF 2018-11-29 §288, dnr 2018000684 109, om att bygga ny brandstation på Viggenområdet.
Bedömning
Att bygga en brandstation för Ronneby centralort och kommun i sin helhet är
en kostsam investering som kräver omsorgsfulla utredningar och lång
framförhållning.
För närvarande är det inte aktuellt att etablera en brandstation på
Viggenområdet men frågan om var en framtida brandstation ska placeras,
även om det är på lång sikt, bör beaktas i kommunens kommande arbete med
översiktsplaner.
Förslag till beslut
Att medborgarförslaget i och med detta är besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 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 medborgarförslaget är
besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 142

Dnr 2018-000740 109

Besvarande av medborgarförslag - Samverkansavtal
mellan Ronneby kommun och den lokala handeln
Sammanfattning
Marcus Jingfors har den 2018-12-17 lämnat medborgarförslag, ärende 2018000740109 §329, om att Ronneby kommun ska undersöka förutsättningarna
att sluta motsvarande avtal med lokala livsmedelshandlare som skett i Eksjö
kommun.
Formerna för samarbetet i Eksjö har även uppmärksammats i FOI rapporten
”Förutsättningar för livsmedelsberedskap på kommunal nivå” FOI-R-4109SE.
Nedan följer ett utdrag ur rapporten.
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Bedömning
I Blekinge har Länsstyrelsen tagit ett initiativ för att under år 2019 utveckla
livsmedelsberedskapen i länet.
Ronneby kommun kommer att följa upp formerna för samarbetet i Eksjö och
pröva frågan om motsvarande samarbete kan vara framgångsrikt att etablera
mellan lokala aktörer och Ronneby kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medborgarförslaget i och med denna redovisning av besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 143

Dnr 2018-000449 109

Besvarande av medborgarförslag - Uppdatering av
kommunens krishanteringsplan
Sammanfattning
Förslagsställaren uppmärksammar brister i krisplanen gällande
vattenhantering i flerbostadshus, särskilt i Kilenområdet. Beträffande
Kilenområdet framförs dessutom förslag på särskild hantering av
avloppsvattnet.
Vidare föreslår förslagsställaren initiativ för installation av lokal sol-el drift i
olika varianter.
Detta är förslag som inte ryms inom kommunens krishanteringsplan utan i
första hand kan vara inspel i annan mer långsiktig planering av kommunens
infrastruktur. Delar av förslagen har berörts i tidigare medborgarförslag, Ett
separat system för toaletter ärende 2016–000608, har besvarats av
Kommunfullmäktige.
Förslagsställaren fäster vidare uppmärksamhet på utformningen av
kommunens krishanteringsplan.
Förslagsställaren vill att faran för skogsbrand och förebyggande åtgärder mot
skogsbrand bör lyftas fram. Hur frågor att bekämpa och förebygga bränder
hanteras har Ronneby kommun överfört till Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge och denna typ av frågor hanteras i
Förbundets olika handlingsprogram.
Förslagsställaren föreslår dessutom att det ska beslutas om lokala föreskrifter
om maxtemperatur i hyresbostäder och arbetsplatser. Detta ligger utanför
kommunens kompetens.
Avslutningsvis föreslår förslagsställaren att krisplanen ska utformas med
tydligare perspektiv kommunens invånare.
Kommunen avser att beakta den synpunkten i arbetet att revidera Ronneby
kommuns krishanteringsplan.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medborgarförslaget i och med denna redovisning av besvarad
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-11
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 144

Dnr 2019-000011 109

Besvarande av medborgarförslag - Gör något åt
fyrverkerierna vid nyår
Sammanfattning
Förslagsställaren har tre förslag där kommunen ska verka mot fyrverkerier på
olika sätt. Det första förslaget innebär att kommunens lokala
ordningsföreskrifter ska ändras så att det införs en fyrverkerifri zon där
användandet av fyrverkerier är förbjudet. Det andra förslaget innebär ett
förbud mot försäljning av fyrverkerier och det tredje förslaget att det skall utgå
böter för användandet av fyrverkerier förutom på nyårsafton.
Utredningen visar att förslagsställarens syfte med det första förslaget inte
uppfylls genom en ändring av föreskrifterna. Det andra förslaget ligger
utanför kommunens kompetens och ordningslagen reglerar redan det tredje
förslaget.
Bedömning
Förslagsställaren föreslår inledningsvis att kommunen ska införa en
fyrverkerifri zon. Förslaget får tolkas som att det skall råda totalförbud mot
användning av fyrverkerier i zonen. Det framgår inte närmare vilken
utformning zonen ska ha. I Ronneby kommuns lokala ordningsföreskrifter
behandlas fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i § 17. Möjligheten att
skjuta fyrverkerier är idag begränsat på det sätt att det alltid krävs tillstånd av
polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom vissa av
kommunen preciserade områden. Kommunens ordningsföreskrifter begränsar
användandet av fyrverkerier i än högre grad än det lagkrav som stipuleras
enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:617), OL, eftersom tillstånd krävs oaktat
risken för olägenhet eller skada.
Enligt förarbeten till OL är det möjligt för kommunerna att införa ett
totalförbud mot fyrverkerier. Det skall ske i undantagsfall och i så fall omfatta
utpekade platser där användningen av fyrverkerier inte bör få förekomma alls.
Som exempel nämns ett innetorg, ses prop. 1992/93:210 s 122. Att ändra de
lokala ordningsföreskrifterna genom att totalförbjuda fyrverkerier i en zon kan
därmed vara förenligt med ordningslagen om zonen är en sådan plats där
fyrverkerier inte bör få förekomma över huvud taget, d.v.s. ett innetorg eller
liknande offentlig plats. Utredningen visar att förslagsställarens syfte med
förslaget inte uppfylls genom en ändring av föreskrifterna.
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Som ett andra förslag föreslås att kommunen skall förbjuda all försäljning av
fyrverkerier alternativt att försäljningen endast får ske på nyårsafton. Det är
kommunen som enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
ansvarar för tillstånd till användning, handel och förvaring av fyrverkerier.
Tillstånd för användning av fyrverkerier prövas av polismyndigheten. Det är
däremot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ger
tillstånd för bland annat import av fyrverkerier. Det ligger utanför
kompetensen för kommunen att förbjuda försäljning av fyrverkerier utan är en
fråga som regleras genom lag. Förslaget ska därför avslås.
Det tredje förslaget innebär att det skall utgå böter för användande av
fyrverkerier på all tid förutom på nyårsafton. Tillstånd för användning av
fyrverkerier prövas av polismyndigheten. Som tidigare har nämnts ska man
söka tillstånd hos polismyndigheten för att använda fyrverkerier i utpekade
områden enligt kommunens lokala föreskrifter, § 17. På övriga platser
behöver man söka tillstånd för att använda fyrverkerier ”[…] om
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet
för person eller egendom.”, jmf 3 kap. 7 § OL. För det fall man använder
fyrverkerier utan tillstånd när ett sådant behövs innebär det ett brott mot
ordningslagen, där böter ingår i straffskalan, 3 kap. 22 § OL. Förslaget ska
därmed anses besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå förslagsställarens tre förslag och att inte ändra
ordningsföreskrifterna. Medborgarförslaget ska genom detta beslut anses
besvarat.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå förslagsställarens tre förslag och att inte ändra
ordningsföreskrifterna. Medborgarförslaget ska genom detta beslut anses
besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå förslagsställarens tre
förslag och att inte ändra ordningsföreskrifterna. Medborgarförslaget ska
genom detta beslut anses besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 145

Dnr 2018-000238 109

Besvarande av medborgarförslag - Ronnebys
kommuns medverkan i sociala medier
Sammanfattning
Ronneby Kommun använder Facebook som en av många kanaler för att nå
ut med information och för att fånga upp frågor och kommentarer. Med
tanke på Facebooks ställning som den mest använda sociala plattformen
skulle det skapa ett stort hål i den totala kommunikationen om kommunen
valde att inte längre finnas på Facebook. Ronneby Kommun följer SKLs
riktlinjer för användning av sociala medier.
Bedömning
Ronneby Kommun följer SKLs riktlinjer för användning av sociala medier.
Att sluta använda Facebook som kanal för kommunikation skulle innebära
att Ronneby Kommun får svårare att nå ut och dessutom ta bort en av de
kanaler som allmänheten använder för att nå kommunen. Någon alternativ
kommunikationskanal med jämförbar räckvidd finns inte idag.
Kommunikationsenheten förslår därför avslag av medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 146

Dnr 2018-000443 109

Besvarande av medborgarförslag - Om sexuellt
ofredande
Sammanfattning
Förslagsställaren Per Eliasson, skriver om en polisutredning som beskriver
en sinnessjuk gärning med sexuella förtecken som inträffade i Ronnebys
sektoriserade psykiatri i början av 1990-talet.
Han menar att ingenting är för gammalt att dra upp i #metoos kampanj och
därför får vi inte glömma det dokumenterade fall med ”sexuellt umgänge
med barn” som en från Gullberna sjukhus till Ronnebys sektoriserade
psykiatri utskriven patient placerad i en egen lägenhet, gjorde sig skyldig till
i början av 1990-talet. Detta hade inte kunnat ske, menar P Eliasson, om
svårt psykiskt sjuka människor får en korrekt behandling och inte genom den
sekteristiska vägen som då leder till fördärvet.
Per Eliasson föreslår att Ronneby kommun överger de falska profeternas
behandling för att i stället som Markus 3:21 förespråkar ”taga vara på
honom, då han var ”från sina sinnen”. Detta betyder, menar han, att den som
är från sina sinnen inte skall behandlas av falska profeter utan med
medicinska metoder och beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund.
Bedömning
Per Eliasson tar upp ett viktigt område men Ronneby kommun ansvarar inte
för psykiatrisk sjukvård utan det är Landstinget Blekinges ansvarsområde
därför kan inte medborgarförslaget behandlas av den kommunala
organisationen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige
Att avslå medborgarförslaget
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

107(118)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-09
Kommunstyrelsen

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 avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 147

Dnr 2017-000330 109

Besvarande av medborgarförslag - angående förslag till
förbindelsevägar i Norra Risatorp och Utmarksvägen
till Götgatan.
Sammanfattning
Ronneby ligger ju bra till för vi har ju ingen extern trafikgenomfart utan
mest för vår egen trafik och den skulle ju kunna rymmas på Kungsgatan. Där
är några butiker men på sikt kan nog dessa flyttas ner mot ån men det är ju
en större plan.
Det skulle innebära; Kungsgatan från stadshusrondellen, parkering till höger,
torget åtkomligt, Willys (kan ta ingång från tvärgata), parkering vänster
Willytaket, parkering höger biografen. Parkering söder om Söderbro så blir
det mesta inom gångavstånd och Strandgatan blir utan trafik.
Sedan skulle man kunna bygga en Laxtrappa över torget förbi vattenfallet
bredda till en lekplats med små vattenfall att bygga vattenhjul i men där är
nog sabotagerisk.
Bedömning
Det pågår en BID-process för utveckling av ett levande centrum Under 2019
ska det komma en slutrapport av resultatet från denna BID-process med
vilka förslag de har kommit fram till för utveckling av ett levande centrum
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

110(118)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 148

Dnr 2014-000501 109

Besvarande av medborgarförslag om att
kommunfullmäktige antar den av SKL rekommenderade
modellen för omställningsstöd för de förtroendevalda
som väljs i Ronneby kommun år 2018 samt att antalet
ledamöter i kommunfullmäktige minskas
Sammanfattning
Förslagsställaren har två förslag som berör kommunens förtroendevalda. Det
första förslaget innebär att kommunen skall anta den rekommenderade
modell som SKL har tagit fram gällande omställningsstöd. Det andra
förslaget innebär att antal ledamöter i fullmäktige ska minskas till 41 stycken
och att antal ersättare ska minskas i samband med det.
Utredningen visar att kommunen har antagit SKL:s modell gällande
omställningsstöd, OPF-KL 18. Avseende förslaget att minska antal
ledamöter och ersättare i fullmäktige så visar utredningen att en sådan
minskning inte strider mot lag.
Bedömning
Medborgarförslaget har skickats på remiss till personalenheten samt
kommunfullmäktiges presidium, med påminnelser. Något svar från vare sig
personalenheten eller presidiet har inte inkommit.
Förslagsställaren föreslår först att kommunen skall anta SKL:s modell
gällande omställningsstöd, OPF-KL. OPF-KL 18 antogs genom
fullmäktigebeslut av den 19 december 2018, § 354, dnr KS 2018/604.
Förslaget är därmed besvarat.
Förslagsställarens andra förslag innebär att antal ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige ska minskas till 41 stycken. Kommunallagen
(2017:725), KL, reglerar antal ledamöter och ersättare i 5 kap. 5-8 §§. Enligt
5 § 3-4 p. ska en kommun med minst 16 000 och max 24 000 röstberättigade
ha minst 41 stycken ledamöter i fullmäktige. Ronneby kommun har ca
22 000 röstberättigade och 49 stycken ledamöter. Enligt förarbetena till
lagen ska fullmäktige ha frihet att bestämma antal ledamöter och ta hänsyn
till speciella förhållanden, prop. 1975/76:187 s 345. Vidare säger förarbetena
att fullmäktige bör utse antal ledamöter med hänsyn tagen till en
intresseavvägning mellan den medborgerliga förankringen och att
fullmäktige ska fungera på ett effektivt sätt. Det ansågs inte nödvändigt att
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ange ett tak för antal ledamöter. Att minska antal ledamöter till 41 stycken,
enligt förslaget, strider således inte mot lag. Ett beslut om en förändring av
antal ledamöter kan dock börja gälla först nästa mandatperiod enligt 5 kap. 7
§ KL. En förändring av antal ledamöter bör dock föregås av en djupare
analys avseende konsekvenserna med förändringen.
Antal ersättare skall utgöra en andel, högst hälften, av varje partis
fullmäktigeplatser enligt 5 kap. 7 § KL. Det innebär att antal ersättare kan
behöva att ändras för det fall antalet fullmäktigeledamöter minskas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att genom denna skrivelse besluta att
medborgarförslaget är besvarat.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 149

Dnr 2016-000148 109

Besvarande av medborgarförslag - Taggsystem på
sporthallens ytterdörr
Sammanfattning
Annica Johansson har inkommit med ett medborgarförslag som innebär att
ett taggsystem för inpassering i sporthallen införs.
Bedömning
Då detta redan införts som öppningssystem till sporthallens lokaliteter
bedöms medborgarförslaget inte längre vara aktuellt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om taggsystem till
sporthallens ytterdörr
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om taggsystem till
sporthallens ytterdörr.
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 avslå medborgarförslaget
om taggsystem till sporthallens ytterdörr.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 150

Dnr 2014-000440 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson (RP) angående personalföreträdares
närvaro- och yttranderätt
Sammanfattning
Sune Håkansson, Ronnebypartiet, har i sin motion föreslagit att det ska
utvärderas vilka för- och nackdelar som finns med personalföreträdares
närvaro- och yttranderätt och att samma regler ska gälla för samtliga
nämnder. Motionären föreslår även att personalföreträdarna skall utses
tillsammans med de fackliga organisationerna.
Bedömning
Utgångspunkten är att det endast är nämndens förtroendevalda som har
närvarorätt vid sammanträden. För att ytterligare personer ska ha närvarorätt
krävs föreskrifter om det, alternativt att ledamöterna godkänner närvaron.
I kommunallagen (2017:725) regleras personalföreträdares närvarorätt i 7
kap. 10-19 §§. Av 12 § framgår att närvarorätt för personalföreträdare kan
ges i alla nämnder, dock ej i kommunstyrelsen. Av 2 st. framgår ytterligare
undantag från huvudregeln då personalföreträdare saknar närvarorätt vid
revisorernas sammanträden, i patientnämnder, i valnämnder och i
överförmyndarnämnder. Samtliga nämnder kan därmed inte omfattas av
samma regler i kommunen. Enligt 11 § utses personalföreträdarna av den/de
lokala arbetstagarorganisationerna som kommunen har kollektivavtal med, i
enlighet med motionärens förslag.
Motionen remitterades till äldrenämnden, överförmyndarnämnden, miljöoch byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och fritid- och
kulturnämnden (nuvarande teknik-, fritid- och kulturnämnden) år 2016.
Samtliga nämnder har inkommit med remissyttrande. Då
överförmyndarnämnden ej kan ge personalföreträdare närvarorätt enligt
kommunallagen utgör deras remissvar ej underlag i bedömningen.
Personalföreträdare har närvarorätt vid utbildningsnämndens sammanträden,
vilket framgår av nämndens reglemente. Övriga reglementen saknar
reglering av närvarorätten.
Utbildningsnämnden ser positiva effekter av närvarorätten och hänvisar till
att de har en personalintensiv verksamhet. Äldrenämnden ställer sig bakom
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motionen. Miljö- och byggnadsnämnden svarar att det skulle kunna vara
positivt i de frågor som rör budget och verksamhetsplan men att de i övrigt
har få ärenden som berör förhållandet mellan kommun och anställd.
Socialnämnden poängterar att de har ett stort antal individärenden men att de
inte ser några hinder mot personalföreträdares närvaro vid övriga ärenden.
Fritid- och kulturnämnden ställer sig inte bakom motionen med hänvisning
till att de inte ser något behov.
Varje nämnd har möjligheter att föreslå förändring av det egna reglementet.
Kommunfullmäktige fattar dock det slutliga beslutet om ändring av
reglementen. Respektive nämnd har således möjlighet att föreslå för
kommunfullmäktige att ge personalföreträdare, i den egna nämnden,
närvaro- och yttranderätt. Den möjligheten innebär att varje nämnd själva
har att utvärdera de för- och nackdelar som finns med personalföreträdares
närvarorätt i den egna nämnden.
Att införa närvarorätt för personalföreträdare i samtliga nämnder skulle inte
nödvändigtvis ge ett positivt resultat. Varje nämnd bör därför ha egen
initiativrätt huruvida personalföreträdare ska ha närvarorätt i den egna
nämnden eller ej med hänsyn tagen till sin verksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att inte införa närvaro- och yttranderätt för samtliga
nämnder utan att varje nämnd har fortsatt rätt att föreslå ändringar av
respektive reglemente, och att motionen därmed är besvarad.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2019-03-25
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att inte införa närvaro- och yttranderätt för samtliga
nämnder utan att varje nämnd har fortsatt rätt att föreslå ändringar av
respektive reglemente, och att motionen därmed är besvarad.
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 inte införa närvaro- och
yttranderätt för samtliga nämnder utan att varje nämnd har fortsatt rätt att
föreslå ändringar av respektive reglemente, och att motionen därmed är
besvarad.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 151

Dnr 2019-000004 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningar under sammanträdet:


Blekinge Tingsrätt, Nyval av samtliga nämndemän



Blekinge Tingsrätt, Underrättelse ideell förening för Mor Oliviagården har
försatts i konkurs



Bosse Hagertz, Torget



Listerby IK, Hemställan om stöd gällande drift och skötsel av
idrottsanläggningar



SKL, Cirkulär 19:06, 19:07



Skrivelse från Eringsboda



Blekinge Tingsrätt, Underrättelse - Bräkne Krogen AB har försatts i
konkurs



Länsstyrelsen Blekinge, Ansökan om förordnande som vigselförrättare



Ronneby OK, Stöd gällande drift och stöd av idrottsanläggningar på
landsbygden

Protokoll
Kommunala rådet för funktionshinder 20190213
Protokollsutdrag
 Karlshamns kommun KS 20190219 § 41
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KPR 20190214 §7



KPR 20190214 § 12
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Beslut
Kommunstyrelsen noter delgivningarna till protokollet.
________________
Exp:
akten
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