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§ 322 Dnr 2018-000039 101 

Val av justerare och förändring av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändring av 
dagordningen: 

- Ärende om ”Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
AB Ronneby Helsobrunn, Margareta Yngvesson (S) lyfts in som 
ärende två dagordningen. 

- Ärende om ”Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Ronneby Miljöteknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB, 
Christer Hallberg (S), lyfts in som ärende tre på dagordningen. 

 

Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) föreslå att jämte 
ordförande justera dagens protokoll. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen samt utser Roger Fredriksson 
(M) och Magnus Pettersson (S) till att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 323 Dnr 2018-000736 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
AB Ronneby Helsobrunn, Margareta Yngvesson (S) 

 

Sammanfattning  
Margareta Yngvesson (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från 
uppdraget som ersättare i AB Ronneby Helsobrunn.      

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Margareta Yngvesson (S) från uppdraget 
som ersättare i AB Ronneby Helsobrunn. 

Fyllnadsval till ny ersättare bordläggs. 

________________ 

Exp: 

Margareta Yngvesson 

Ekonomienheten, Johan Sjögren 

Personalenheten  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 324 Dnr 2018-000751 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik 
Energi AB, Christer Hallberg (S) 

 

Sammanfattning  
Christer Hallberg (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 
som ledamot i Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik 
Energi AB.       

Deltar i debatten 
I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 
Magnus Pettersson (S) yrkar på att utse Jan-Eric Wildros (S) till ny ledamot 
och 2:e vice ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB och 
Ronneby Miljöteknik Energi AB.     

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Christer Hallberg (S) från uppdraget som 
ledamot och 2:e vice ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB 
och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

 

Kommunfullmäktige utser Jan-Eric Wildros (S) till ny ledamot och 2:e vice 
ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby 
Miljöteknik Energi AB. 

 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 
bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby 
Miljöteknik Energi AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 
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-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Utse Jan-Eric Wildros (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i styrelsen för 
Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

________________ 

Exp: 

Christer Hallberg 
Jan-Eric Wildros  
Ronneby Miljö & Teknik AB 
Ronneby Miljöteknik Energi AB 
Ekonomienheten  
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
Personalenheten 
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§ 325 Dnr 2018-000708 109 

Medborgarförslag - Önskan om att en aktivitetspark 
byggs i Kallinge 

Följande medborgarförslag lämnas om en aktivitetspark byggs i Kallinge: 

Sammanfattning  
Vi önskar att en aktivitetspark byggs i Kallinge bakom fritidsgården. En park 
som blir lättillgänglig då vi har skolor i Kallinge samt att de som bor på 
landsbygden har lätta att komma hit med bussförbindelser. Med 
aktivitetspark menar vi utegym, betongpark för skateboard, kickbike samt 
BMX. Vi vill jätte gärna även se att det kommer finnas klätterväggar och 
parkour. Aktivitetsparken i Bräkne-Hoby är mer byggd för BMX.      

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik- fritid- och 
kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik- fritid- och kulturnämnden  
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§ 326 Dnr 2018-000723 109 

Medborgarförslag - hyr ut Espegården till KRIF 

Följande medborgarförslag lämnas om att hyra ut Espegården till KRIF 
hockey: 

Sammanfattning  

Då KRIF hockey brottats med boendeproblem under några säsonger så ser 
jag ett fantastiskt tillfälle för kommunen och KRIF att få till ett fördelaktigt 
samarbete. 

Från att vi gick upp i Div. 1 någon gång 211/2012 har privata aktörer ordnat 
boende åt spelarna, och detta har spridit sig över hela Sverige. Krif hockey 
hade spelarna boende tillsammans, detta i sin tur gjorde att de blev väldigt 
tajta, umgicks på ett mer nära sätt.   

Många unga spelare hade alltid någon att fråga i huset om det var något som 
tyngde dem. Lite därför det var lättare att få in spelare i truppen, boendet 
lockade många. 

Blekingebostäder och Amasten har gjort vad dom kunnat, idag är det öppna 
marknaden som ger Krif boende. 

Hyr ut Espegården till Krif, fördelar med detta är: 

Alla bor på samma adress.  

Vi frigör minst 20 lgh till andra behövande i kommunen. 

Krif kan ta på sig att underhålla fastigheten genom alla de fantastiska 
sponsorer som är knutna till föreningen. Väldigt mycket kompetens finns hos 
dem, allt från elektriker, rörmokare, till målare och fastighetsskötare. 

En anrik fastighet får nytt användningsområde, då det gärna rivs i 
kommunen idag, så låt den få användas till att stilla behovet av lgh. I 
förlängningen kan detta med fördel användas av alla fotbollsföreningar, 
friidrottsföreningar typ Gnistan, Rbk, sif, ja alla som har cuper och annat på 
Brunnsvallen. 

Krifs behov löper mellan slutet av augusti till som längst april, beroende på 
hur långt dom kommer. Om det rivs, vem ska då bygga och när? Man ser 
Kilen idag, inget gjort. Man skulle till och med kunna gå ett steg längre, sälj 
fastigheten på ofrigrund till Krif och slipp allt vad underhåll och annat heter. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 327 Dnr 2018-000735 109 

Medborgarförslag - Frisbeegolfbana 

Följande medborgarförslag lämnas om en Frisbeegolfbana: 

Sammanfattning  

Hejsan, för ett år sedan såg jag en SM tävling i sporten Frisbee golf och 
fastnade direkt för sporten. Tyvärr finns det ingen bana i Blekinge men har 
läst i lokaltidningen vid flertalet tillfällen om att det finns intresse för sporten 
och vid båda tillfällena så har Brunnsparken nämnts som en ypperligt bra 
plats för en frisbeegolf bana. 

Är som sagt ganska ny i sporten men har testat några banor i Sverige och 
Norge, och dom anläggningarna har varit i park/skogs miljö. Banorna är i 
stort sett underhållsfria och har ingen större påverkan på naturen. 

Ett förslag jag har är ett kontakta lokala industrier, näringsidkare där dom 
kan få reklamplats på korgen som dom ev sponsrar och kanske ordna någon 
lokal verkstad till att bygga dem. Kan garantera att det lockar mycket folk till 
Ronneby och ev möjlighet till att anordna tävlingar och ungdomsverksamhet, 
vet själv att folk som spelar inte drar sig för att åka långa sträckor för att 
spela på en bana.  

Så hur kan man gå till väga för att sätta Någon boll i rullning 
http://www.sydostran.se/blekingesport/de-vill-satta-frisbeegolfen-pa-
blekingekartan/. 

http://www.blt.se/karlskrona/han-hoppas-pa-blekinges-forsta-discgolfbana/.        

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 328 Dnr 2018-000739 109 

Medborgarförslag - Förslag på att långsiktigt trygga 
vattenförsörjningen i kommunen 

Följande medborgarförslag lämnas om att långsiktigt trygga 
vattenförsörjningen i kommunen: 

Sammanfattning  

För att långsiktigt trygga vattenförsörjningen föreslår jag att ni omgående 
bygger avsaltningsanläggningar utmed kusten i kommunen. 
Grundvattennivån kommer inte att bli tillräckligt hög för att hålla 
kommunens invånare med vatten under överskådlig tid framåt. Den 
föreslagna ransonen per invånare under kommande ransonering är helt 
orealistisk med tanke på den sanitära katastrof det skulle innebära. Eller vill 
ni att Blekinge skall bli först i Sverige under modern tid med ett 
kolerautbrott? Havsnivån kommer att stiga kraftigt i framtiden, så där borde 
ett stort vattenuttag inte skada ekosystemet. Jag tycker att ni politiker agerar 
mycket oansvarigt när ni helt nonchalerar problemet, vatten är absolut 
nödvändigt för allt levande. Så visa nu att ni kan göra nytta och inte bara 
bråka om era maktpositioner.      

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 329 Dnr 2018-000740 109 

Medborgarförslag - Samverkansavtal mellan Ronneby 
kommun och den lokala handeln 

Följande medborgarförslag lämnas ett samverkansavtal mellan Ronnby 
kommun och den lokala handeln: 

Sammanfattning  

Utred möjligheten att upprätta ett liknande samverkansavtal mellan Ronneby 
kommun och lokala handlare som man gjort i Eksjö kommun och 
implementera det i den befintliga krisberedskapen. Vid tex ett längre 
elavbrott så har handlarna inte möjlighet att genomföra transaktioner, 
kommunen skulle då få tillgång till varor för sin kärnverksamhet mot 
betalning via faktura. Detta skulle ge Ronneby kommun ett sätt att kortsiktigt 
få tillgång till livsmedel och förbrukningsvaror för sina verksamheter som 
drivs av reservkraft. I Eksjös avtal ansvarar handlarna för att paketera 
varorna och upprätta listor över dem. Kommunens kökspersonal kontrollerar 
listan och checkar av vid mottagandet av livsmedel.       

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 330 Dnr 2018-000016 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor lämnats in till 
dagens sammanträde.      

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 331 Dnr 2018-000014 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga interpellationer 
lämnats in till dagens sammanträde.      

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 332 Dnr 2018-000681 102 

Val av ledamöter och ersättare till nämnder och bolag 
m.m. 

 

Sammanfattning  
Valberedning föreslår kommunfullmäktige att förrätta val av ordföranden, 
ledamöter, ersättare med mera till nämnder, styrelser och andra organ i enligt 
med förteckning. Till valnämndens protokoll bilaga 1.  

Valberedningens beslut 2018-11-28 
Valberedning föreslår kommunfullmäktige att förrätta val av ordföranden, 
ledamöter, ersättare med mera till nämnder, styrelser och andra organ i enligt 
med förteckning. Till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Roger 
Fredriksson (M) och Jan-Eric Wildros (S).  

Yrkanden 
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till valberedningsförslag med följande 
förändringar: 

Till ledamöter i äldrenämnden nomineras följande från 
Sverigedemokraterna: 

Carina Aulin (SD), Sara Jansson (SD) och Sandra Bergkvist (SD). 

Till ersättare i äldrenämnden nomineras följande från 
Sverigedemokraterna: 

Magnus Stridh (SD), Yvonne Olsson (SD) och Gina Hellberg Johansson 
(SD). 

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till valberedningsförslag med följande 
förändringar: 

Till ledamot och 2:e vice ordförande i valnämnden nomineras följande 
från Socialdemokraterna: 

Catharina Christensson (S). 

Till ledamöter i valnämnden nomineras följande från 
socialdemokraterna: 

Kenneth Hasselberg (S), Martin Moberg (S) och Agnetha Wildros (S). 
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Till ersättare i valnämndens nomineras följande från 
socialdemokraterna: 

Nils Nilsson (S), Sanela Kazma (S), Lindis Olsson (S) och Stefan Österhof 
(S). 

Vidare yrkar Magnus Pettersson (S) på att kommunfullmäktige inte ska 
föreslå en 1:e vice ordförande till kommunalförbundet räddningstjänsten 
östra Blekinge. 

 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till Magnus Petterssons yrkanden. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige ska föreslå en 1:e 
vice ordförande till kommunalförbundet räddningstjänsten östra Blekinge. 

 

Anders Bromée (M) yrkar på att utse Therese Åberg (M) till ledamot och 
Malin Månsson (S) till ersättare i samordningsförbundet i Blekinge 
(Finsam). 

 

Propositionsordning 1  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i utbildningsnämnden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings  
förslag till ersättare i utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i äldrenämnden, inklusive Sverigedemokraternas 
nomineringar, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 5 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ersättare i äldrenämnden, inklusive Sverigedemokraternas 
nomineringar, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 6 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
äldrenämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 7 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i socialnämnden och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 

Propositionsordning 8 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ersättare i socialnämnden och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 

Propositionsordning 9 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
socialnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 10 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 11 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 12 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande miljö- 
och byggnadsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 13 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i teknik- fritid- och kulturnämnden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 14 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ersättare i teknik- fritid- och kulturnämnden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 15 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande teknik- 
fritid- och kulturnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

 

Propositionsordning 16 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag, inklusive Socialdemokraternas nomineringar, till ledamöter i 
valnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 17 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag, inklusive Socialdemokraternas nomineringar, till ersättare i 
valnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 18 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till, inklusive Socialdemokraternas nomineringar, ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande valnämnden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 19  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i överförmyndarnämnden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 20  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
överförmyndarnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Propositionsordning 21  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i krisledningsnämnden och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 22 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
krisledningsnämnden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 23 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 24 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 25 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 26 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 27  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 28  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
styrelsen för AB Ronneby Industrifastigheter och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 29  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i styrelsen för Ronneby Brunn AB och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 30  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
styrelsen för Ronneby Brunn AB och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 
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Propositionsordning 31 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i styrelsen för AB Ronnebyhus och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 32  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
styrelsen för AB Ronnebyhus och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Propositionsordning 33  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter i styrelsen för AB Helsobrunnen och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 34 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
styrelsen för AB Helsobrunnen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Propositionsordning 35  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamot i samverkansnämnden i Blekinge och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 36 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till lersättare i samverkansnämnden i Blekinge och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 37 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 38 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på 
valberedningsförslag om att nominera en 1:e vice ordförande i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, bifall mot avslag, 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla valberedningens förslag röstar ja. 

De som önskar avslå det röstar nej. 
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Omröstningsresultat  
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges trettio 
(30) ja-röster, sjutton (17) nej-röster, en (1) avstår och en (1) är frånvarande, 
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 
valberedningsförslag.  

Propositionsordning 39 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ersättare i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 40 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamöter kommunalförbundet Cura Individutveckling och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 41 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ersättare i kommunalförbundet Cura Individutveckling och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 42 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamot i kommunalförbundet Cura Individutvecklings 
familjerättsnämnd och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 43 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ersättare i kommunalförbundet Cura Individutvecklings 
familjerättsnämnd och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 44 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ledamot kommunalförbundet Sydarkivera och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 45 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på valberednings 
förslag till ersättare i kommunalförbundet Sydarkivera och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 46 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Anders Bromées 
(M) yrkande om att utse Therese Åberg (M) till ledamot i 
Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 47 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Anders Bromées 
(M) yrkande om att utse Malin Månsson (S) till ersättare i 
Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige förrättar val av ordföranden, ledamöter, ersättare med 
mera till nämnder, styrelser och andra organ i enligt med förteckning. Till 
detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Samtliga berörda 
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§ 333 Dnr 2018-000682 102 

Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i 
Kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra 
organ 

 

Valberedningens beslut 2018-11-28 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande ordning 
för inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder, 
bolagsstyrelser och andra organ: 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna 
partigruppen tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda 
till tjänstgöring i den ordning ersättarna upptagits i kommunfullmäktiges 
protokoll. 

 

Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna 
turordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares 
tjänstgöring: 

 

För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
ordning 

 

Moderaterna  M, C, KD, L, RP, MP, S, V, SD 

Centerpartiet  C, M, KD, L, RP, MP, S, V, SD 

Liberalerna  L, KD, M, C, RP, S, MP, SD, V 

Kristdemokraterna KD, L, C, M, RP, S, MP, V, SD  

Socialdemokraterna S, V, MP, L, C, M, KD, RP, SD 

Vänsterpartiet V, MP, S, L, C, M, KD, RP, SD 

Miljöpartiet  MP, V, S, C, L, KD, M, RP, SD 

Sverigedemokraterna SD, M, RP, KD, L, C, S, V, MP  
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Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet 
om inget annat föreslås vid valtillfället. 

 

Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Anna Carlbrant 
(oberoende RP), Nicolas Westrup (SD) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Peter Bowin (V) yrkar på följande förändrade ordning för vänsterpartiet V, 
MP, S, C, M, KD, RP, L, SD. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på följande förändrade ordning för 
Sverigedemokraterna SD, M, RP, KD, L, C, S, MP, V.  

Propositionsordning 1  
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på de 
inträdesordningar för vilka det inte föreligger några ändringsyrkanden och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Vänsterpartiets 
förändrade inträdesordning och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Propositionsordning 3 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på 
Sverigedemokraternas förändrade inträdesordning och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer följande ordning för inkallande av ersättare 
till tjänstgöring i kommunstyrelse, nämnder, bolagsstyrelser och andra 
organ: 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde skall i första hand ersättare från den egna 
partigruppen tjänstgöra. Från den egna partigruppen skall ersättare inträda 
till tjänstgöring i den ordning ersättarna upptagits i kommunfullmäktiges 
protokoll. 
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Om ersättare från den egna partigruppen i enlighet med den ovan beskrivna 
turordningen är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde skall följande ordning gälla för ersättares 
tjänstgöring: 

 

För ledamot tillhörande partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
ordning 

 

Moderaterna  M, C, KD, L, RP, MP, S, V, SD 

Centerpartiet  C, M, KD, L, RP, MP, S, V, SD 

Liberalerna  L, KD, M, C, RP, S, MP, SD, V 

Kristdemokraterna KD, L, C, M, RP, S, MP, V, SD  

Socialdemokraterna S, V, MP, L, C, M, KD, RP, SD 

Vänsterpartiet V, MP, S, C, M, KD, RP, L, SD 

Miljöpartiet  MP, V, S, C, L, KD, M, RP, SD 

Sverigedemokraterna SD, M, RP, KD, L, C, S, MP, V  

 

Vid fyllnadsval av ersättare kommer den att placeras som sist i protokollet 
om inget annat föreslås vid valtillfället. 

 

Denna ordning skall tillämpas om det i lag eller författning inte föreskrivs 
annat beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring 

________________ 

Exp: 

Samtliga nämndsekreterare 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Samtliga gruppledare  
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§ 334 Dnr 2018-000598 409 

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i 
Blekinge län 2019 och framåt 

 

Sammanfattning  
Landstinget Blekinge har översänt förslag till avtal om ansvar för den 
regionala kollektivtrafiken i Blekinge län från 2019. Avtalet är berett i den 
regionala kollektivtrafikgruppen, inom nuvarande Region Blekinge samt i 
chefsgruppen kopplat till det regionala samverkansrådet. 

Beslut om avtalet måste tas av respektive kommunfullmäktige och 
landstingsfullmäktige innan årsskiftet och landstinget har lämnat förslag på 
beslutsformulering.  

Bedömning 

Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som kommer benämnas 
Region Blekinge, det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län. Samtliga 
fullmäktigeförsamlingar (kommunerna och landstinget) har fattat beslut om 
att blivande Region Blekinge innehåller/övertar landstingets nuvarande 
uppgifter, kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter samt 
eventuellt tillkommande uppgifter, samt andra uppdrag från regeringen och 
statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. 

 

Enligt beslut i samtliga kommuners och landstingets fullmäktige innan 
sommaren 2018, överförs huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till 
Region Blekinge och blir ensam kollektivtrafikmyndighet fr.o.m. 2019, 
vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan landstinget och 
kommunerna upphör.  

 

Syftet med detta avtal är att närmare ange bl.a. kollektivtrafikmyndighetens 
ansvar, utgångspunkterna för kollektivtrafikens utveckling, finansiering av 
verksamheten och formerna för samverkan.  

 

Ny avtalet har stora likheter med tidigare konsortialavtal. Kommunerna får 
dock ett större ansvar t ex för markarbeten inklusive ledningsdragning, 
uppsättning av väderskydd och annan kollektivrelaterad utrustning samt 
elförsörjning av anläggningen.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna avtal angående ansvar för den regionala kollektivtrafiken 2019 och 
framåt inklusive bilaga 

beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget 
Blekinge fattar samma beslut 

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att   

godkänna avtal angående ansvar för den regionala kollektivtrafiken 2019 och 
framåt inklusive bilaga  

beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget 
Blekinge fattar samma beslut. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avtal angående ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken 2019 och framåt inklusive bilaga, till detta protokoll 
bifogad bilaga 2. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget 
Blekinge fattar samma beslut. 

________________ 

Exp: 

Landstinget Blekinge/Region Blekinge 
Samtliga kommuner 
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§ 335 Dnr 2018-000584 101 

Avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge 

 

Sammanfattning  

Innan sommaren 2018 beslutade samtliga medlemmar i Region Blekinge 
(kommunerna och landstinget) bl a om att uppdra åt kommunalförbundet 
Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet per 31 december 2018. 

Förslag till avvecklingsprocess har tagits fram och detta behöver nu beslutas 
om i respektive medlems fullmäktige. 

Förslaget innebär avsteg från nuvarande förbundsordning, avsteget innebär 
att blivande regionstyrelse blir likvidator. I förbundsordningen står att det är 
nuvarande regionstyrelse som är likvidator om ej annat beslutas. 

Regionstyrelsen har tagit beslut den 19 september 2018 om detta.  

Förslag till beslut 
Samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslås besluta 
senast den 31 december 2018  

 

att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med 2019-
01-01. 

 

att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från och med 1 
januari 2019 utses till likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge. 

 

att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet 
Region Blekinge 

 

att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och 
Landstinget Blekinge fattar samma beslut 
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Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige   

att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med 
201901-01.  

  

att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från och med 1 
januari 2019 utses till likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge.  

  

att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet 
Region Blekinge  

  

att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och 
Landstinget Blekinge fattar samma beslut. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunalförbundet Region Blekinge ska avvecklas från och med 
201901-01.  

  

att Region Blekinges regionstyrelse (Regionkommunen) från och med 1 
januari 2019 utses till likvidator för kommunalförbundet Region Blekinge.  

  

att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för kommunalförbundet 
Region Blekinge  

  

att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner i länet och 
Landstinget Blekinge fattar samma beslut. 

________________ 
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Exp: 

Landstinget Blekinge/Region Blekinge 
Samtliga kommuner 
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§ 336 Dnr 2018-000666 003 

Reglemente teknik-, fritid- och kulturnämnd 

 

Sammanfattning  

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Detta föreslagna 
reglemente bygger på det förslag till ny politisk organisation som beslutades 
i kommunfullmäktige den 29 november 2018 (se dnr KS 2018/628).  

Bedömning 
Beslutet i kommunfullmäktige innebär att en ny nämnd inrättas i kommunen, 
detta reglemente styr nämndens ansvarsområde samt vad nämnden i övrigt 
har att fullgöra. 

 

Förslaget utgår från SKLs normalförslag Reglemente för styrelse och 
nämnder, ett underlag för lokala bedömningar. Normalförslaget biläggs 
tjänsteskrivelsen varför allmänna överväganden inte redogörs för i denna 
tjänsteskrivelse. Närmare ledning kan sökas i normalförslaget. 

 

Något särskilt bör dock nämnas om skillnaderna mellan beredningsutskottet 
och kulturutskottet. 

Utskott 

Allmänt om utskotten 

Enligt beslutet i KF angående ny politisk organisation så ska teknik-, fritid- 
och kulturnämnden ha ett beredningsutskott och ett kulturutskott. Beslutet 
pekar ut sammansättning och antalet ledamöter i utskotten. 

 

Utskotten regleras i ett eget kapitel, kapitlet följer normalförslaget och kan 
till konstruktionen jämföras med kommunstyrelsens kapitel om utskott i nu 
gällande reglemente. Nämnden uppvisar dock vissa materiella skillnader i 
jämförelse med kommunstyrelsen, detta då nämnden ska ha ett 
beredningsutskott, se närmare om detta nedan. 

 

Kommunfullmäktige har inte möjlighet att utse vilka ledamöter som ska ingå 
i utskotten, av det följer bland annat att fullmäktige ej kan utpeka nämndens 
presidium såsom varande presidium i utskotten. Nämnden har alltså själv att 
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utse ledamöterna bland ledamöter och ersättare i nämnden, se Axel 
Danielsson, Kommunal nämndadministration, s. 80 ff (2018). 

 

Reglementet ger fullmäktige den exklusiva rätten att fatta beslut om nya 
utskott för nämnden, jmf 3 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). Nämnden 
har att framställa till fullmäktige en begäran om att inrätta ytterligare utskott, 
jmf 3 kap. 8 § i reglementet. 

 

Kulturutskott 

Den legala konstruktionen kring kulturutskottet liknar den av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Skillnaden ligger i att kulturutskottets 
beredda ärenden ska passera genom beredningsutskottet om nämnden i 
helhet ska fatta beslut. 

 

Beredningsutskottet 

Beredningsutskottet kan närmast liknas vid en presidieberedning med fler 
ledamöter, något särskilt delegationsbeslut för beredningsutskottet kommer 
därför inte bli aktuellt. Beredningsutskottet undantas vidare från 
bestämmelserna om kallelser, protokoll och andra arbetsformer.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för 
teknik-, fritid- och kulturnämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för 
teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för teknik-, fritid- och 
kulturnämnden. Till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
Kommundirektör 
Kommunjurister 
Anna-Karin Sonesson 
Ledamöter och ersättare i Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 337 Dnr 2018-000674 003 

Ändring av reglemente - kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna 
ändring av reglemente bygger på det förslag till ny politisk organisation som 
beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2018 (se dnr KS 
2018/628).  

Allmänna ändringar 

Tillämplig lag och en allmän översyn 
Tillämplig lag har uppdaterats för att omfatta nu gällande lagstiftning, 
hänvisningar till upphörd lag har tagits bort och ersatts med aktuell 
laghänvisning. Reglementet har också genomgått en allmän översyn med 
sikte på stavfel och slarvfel såsom bokstäver och punkter som av olika 
anledningar fallit bort i tidigare revideringar. 

 
Ny mall 
Det har skett en genomgång av mallen, dels för att anpassa reglementet till 
den nya grafiska profilen och dels för att i framtiden underlätta mindre 
korrigeringar och revideringar. Tidigare reglementen är genomgångna för att 
hitta antagningsdatum och ändringsdatum som nu på ett enhetligt sätt är 
infört i reglementets sidhuvud.  

Särskilt om kommunstyrelsen 
Tekniska verksamheten 
2 kap. 4 § 10 p. reglerar i stort den tekniska verksamheten under 
kommunstyrelsen. Paragrafen är borttagen och överflyttad till teknik-, fritid- 
och kulturnämnden, nedan omnämnd TFK-nämnden. 

 
Mark och exploateringsenheten 
Av beslutet om ny politisk organisation framgår det att det ska finnas en 
mark- och exploateringsenhet. Denna verksamhet reglerades tidigare i 2 kap. 
4 § 4 p. och den kommer fortsatt regleras i samma paragraf. Några legala 
justeringar bedöms inte behövas för att kunna inrätta en mark- och 
exploateringsenhet under kommunledningsförvaltningen. 
 
Trafiksäkerhetsarbete 
Föreslås överflytta trafiksäkerhetsarbetet till TFK-nämnden, se 8 kap. 3 §. 
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Personalutskott 
En formulering om att personalutskott ska finnas under styrelsen är införd i 9 
kap. 5 §. En närmare beskrivning av personalutskottets uppgifter, likt 
arbetsutskottets uppgifter i 12 kap. 6 §, saknas då utredningen inte kunnat 
klargöra den frågan. 

 
Förslaget innebär dock att nämndsekreteraren får närvarorätt i 
personalutskottet för att denne ska kunna föra protokoll under utskottets 
sammanträden. 

 
Närvarorätt i arbetsutskott 
12 kap. 7 § är borttagen då den nya politiska organisationen inte föreskriver 
en sådan insynsrätt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
kommunstyrelsens reglemente.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Fredriksson (M), Ola 
Robertsson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 
Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande förändring i 5 kap. 3 §  

- Vid försäljning av fast egendom inom detaljplanelagt område (enligt 
av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer för prissättning) äger 
styrelsen besluta om försäljning av områden upp till 10 000 kvm med 
en högsta försäljningslikvid om 20 prisbasbelopp. Alltså samma 
begränsning som i förslaget anges för försäljning utom 
detaljplanelagd område. 

Ola Robertsson (S) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till Magnus Petterssons 
(S) yrkande. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin 
helhet.        
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Propositionsordning 1 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på de delar i 
kommunstyrelsens förslag i vilka det inte föreligger några ändringsyrkanden 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Magnus 
Petterssons (S) ändringsyrkande gällande 5 kap. 3 § mot kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) yrkande röstar nej.       

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges 
tjugonio (29) ja-röster, sexton (16) nej-röster, två (2) avstår och två (2) är 
frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 
Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen. Till detta 
protokoll bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristerna 
Kommundirektören 
Anna-Karin Sonesson 
Roger Fredriksson 
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
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§ 338 Dnr 2018-000667 003 

Ändring av reglemente - utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna 
ändring av reglemente bygger på det förslag till ny politisk organisation som 
beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2018 (se dnr KS 
2018/628).      

Allmänna ändringar 

Tillämplig lag och en allmän översyn 
Tillämplig lag har uppdaterats för att omfatta nu gällande lagstiftning, 
hänvisningar till upphörd lag har tagits bort och ersatts med aktuell 
laghänvisning. Reglementet har också genomgått en allmän översyn med 
sikte på stavfel och slarvfel såsom bokstäver och punkter som av olika 
anledningar fallit bort i tidigare revideringar. 

 
Ny mall 
Det har skett en genomgång av mallen, dels för att anpassa reglementet till 
den nya grafiska profilen och dels för att i framtiden underlätta mindre 
korrigeringar och revideringar. Tidigare reglementen är genomgångna för att 
hitta antagningsdatum och ändringsdatum som nu på ett enhetligt sätt är 
infört i reglementets sidhuvud. 

 
Lokalt samverkansavtal 
Redaktionell ändring är införd mot bakgrund av kommunens lokala 
samverkansavtal, denna ändring torde inte få någon praktisk verkan då 
kommunen under en längre tid rent faktiskt följt det lokala 
samverkansavtalet. 

 
Antalet ledamöter 
Antalet ledamöter är ändrat mot bakgrund av ovanstående förslag till ny 
politisk organisation.      

Särskilt om utbildningsnämnden 

Beredningsutskott 
Enligt beslutet i KF angående ny politisk organisation så ska 
utbildningsnämnden ha ett beredningsutskott. Beslutet pekar ut 
sammansättning och antalet ledamöter i beredningsutskottet. 
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Beredningsutskottets uppgifter och sammansättning regleras därför i fyra nya 
paragrafer i tredje kapitlet. Beredningsutskottet kan närmast liknas vid en 
presidieberedning med fler ledamöter, något särskilt delegationsbeslut för 
beredningsutskottet kommer därför inte bli aktuellt. 

 
Mot bakgrund av hur beslutet om ny politisk organisation är utformat ska 
följande påpekas. Kommunfullmäktige har inte möjlighet att utse vilka 
ledamöter som ska ingå i beredningsutskottet, av det följer bland annat att 
fullmäktige ej kan utpeka nämndens presidium såsom varande presidium i 
utskottet. Nämnden har alltså själv att utse ledamöterna bland ledamöter och 
ersättare i nämnden, se Axel Danielsson, Kommunal nämndadministration, s. 
80 ff (2018). 

 
I och med detta beslut om beredningsutskott så får fullmäktige den exklusiva 
rätten att fatta beslut om nya utskott för nämnden, jmf 3 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725). Nämnden har att framställa till fullmäktige en 
begäran om att inrätta ytterligare utskott, jmf 3 kap. 8 § i underlaget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
utbildningsnämndens reglemente.      

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringar i 
utbildningsnämndens reglemente. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 
Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att kommunfullmäktige till protokollet noterar 
att utbildningsnämndens reglemente, tillsammans med övriga, är föremål för 
ytterligare översyn. I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Jan-Eric Wildros (S) yrkande.    

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige antar regelmete för utbildningsnämnden. Till detta 
protokoll bifogad bilaga 5. 

Kommunfullmäktige noterar till protokollet att utbildningsnämndens 
reglemente, tillsammans med övriga, är föremål för ytterligare översyn. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristerna 
Anna-Karin Sonesson  
Roger Fredriksson  
Ledamöter i utbildningsnämnden 
Tobias Ekblad 
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§ 339 Dnr 2018-000673 003 

Ändring av reglemente - socialnämnden 

 

Sammanfattning  

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna 
ändring av reglemente bygger på det förslag till ny politisk organisation som 
beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2018 (se dnr KS 
2018/628).      

Bedömning 

Tillämplig lag och en allmän översyn 
Tillämplig lag har uppdaterats för att omfatta nu gällande lagstiftning, 
hänvisningar till upphörd lag har tagits bort och ersatts med aktuell 
laghänvisning. Reglementet har också genomgått en allmän översyn med 
sikte på stavfel och slarvfel såsom bokstäver och punkter som av olika 
anledningar fallit bort i tidigare revideringar. 

 
Ny mall 
Det har skett en genomgång av mallen, dels för att anpassa reglementet till 
den nya grafiska profilen och dels för att i framtiden underlätta mindre 
korrigeringar och revideringar. Tidigare reglementen är genomgångna för att 
hitta antagningsdatum och ändringsdatum som nu på ett enhetligt sätt är 
infört i reglementets sidhuvud. 

 
Lokalt samverkansavtal 
Redaktionell ändring är införd mot bakgrund av kommunens lokala 
samverkansavtal, denna ändring torde inte få någon praktisk verkan då 
kommunen under en längre tid rent faktiskt följt det lokala 
samverkansavtalet. 

 
Antalet ledamöter 
Antalet ledamöter är ändrat mot bakgrund av ovanstående förslag till ny 
politisk organisation. 

Särskilt om socialnämnden 

Avsaknad av beredningsutskott 
Enligt beslutet i KF angående ny politisk organisation så ska socialnämnden 
inte ha ett beredningsutskott. Detta då nämnden istället ska ha ett 
arbetsutskott. Följande ska därför beaktas.  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(116) 
2018-12-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Socialnämndens arbetsutskott arbetar i huvudsak med s.k. individärenden, 
det är ärenden som måste hanteras inom ramen för den tvingande lagstiftning 
som reglerar socialförvaltningens arbete (LVU, LVM, SoL etc.). Det arbete 
som utförs i utskottet är alltså inte i huvudsak beredningsarbete för nämnden 
att i helhet fatta beslut om. Arbetsutskottets ärendehantering kan närmast 
jämföras med myndighetsutövning mot enskilda.  

 
Idag passerar ärenden i socialnämnden genom en s.k. presidieberedning, den 
gängse modellen inom Ronneby kommun fram till dags dato. Då 
socialnämnden inte ska ha något beredningsutskott är det oklart huruvida 
ärendegången kommer att bestå eller om nämnden väljer någon alternativ 
väg. Någon ledning i detta ändringsförslag står inte att få. 

 
Uppgifter enligt lotterilagen 
Enligt tidigare reglemente hade socialnämnden uppgifter enligt lotterilagen. 
Denna uppgift har sedan tidigare övertagits av fritid- och kulturnämnden. 
Den förändring som nu föreligger är således enbart av administrativ karaktär. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
socialnämndens reglemente.       

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
socialnämndens reglemente. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige antar ändringarna i socialnämndens reglemente. Till 
detta protokoll bifogad bilaga 6. 

________________ 

Exp: 

Birgitta Ratcovich 
Magnus Widén 
Mathias Kågell 
Julia Brorsson 
Socialnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 340 Dnr 2018-000672 003 

Ändring av reglemente - miljö- och byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna 
ändring av reglemente bygger på det förslag till ny politisk organisation som 
beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2018 (se dnr KS 
2018/628).      

Allmänna ändringar 

Tillämplig lag och en allmän översyn 
Tillämplig lag har uppdaterats för att omfatta nu gällande lagstiftning, 
hänvisningar till upphörd lag har tagits bort och ersatts med aktuell 
laghänvisning. Reglementet har också genomgått en allmän översyn med 
sikte på stavfel och slarvfel såsom bokstäver och punkter som av olika 
anledningar fallit bort i tidigare revideringar. 

 
Ny mall 
Det har skett en genomgång av mallen, dels för att anpassa reglementet till 
den nya grafiska profilen och dels för att i framtiden underlätta mindre 
korrigeringar och revideringar. Tidigare reglementen är genomgångna för att 
hitta antagningsdatum och ändringsdatum som nu på ett enhetligt sätt är 
infört i reglementets sidhuvud. 

 
Lokalt samverkansavtal 
Redaktionell ändring är införd mot bakgrund av kommunens lokala 
samverkansavtal, denna ändring torde inte få någon praktisk verkan då 
kommunen under en längre tid rent faktiskt följt det lokala 
samverkansavtalet. 

 
Antalet ledamöter 
Antalet ledamöter är ändrat mot bakgrund av ovanstående förslag till ny 
politisk organisation.      

Särskilt om miljö- och byggnadsnämnden 

Ansvarsområde 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för ”mätning, kartproduktion och 
GIS-samordning” enligt 1 kap. 5 § 2 st. 4 p. i reglementet. Mark- och 
exploateringsenheten kommer att ansvara för dessa områden efter årsskiftet, 
varefter punkten lyfts ur reglementet för miljö- och byggnadsnämnden och 
anses ingå i 2 kap. 4 § 4 p. kommunstyrelsens reglemente.  
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Beredningsutskott 
Enligt beslutet i KF angående ny politisk organisation så ska miljö- och 
byggnadsnämnden ha ett beredningsutskott. Beslutet pekar ut 
sammansättning och antalet ledamöter i beredningsutskottet. 

 
Beredningsutskottets uppgifter och sammansättning regleras därför i fyra nya 
paragrafer i tredje kapitlet. Beredningsutskottet kan närmast liknas vid en 
presidieberedning med fler ledamöter, något särskilt delegationsbeslut för 
beredningsutskottet kommer därför inte bli aktuellt. 

 
Mot bakgrund av hur beslutet om ny politisk organisation är utformat ska 
följande påpekas. Kommunfullmäktige har inte möjlighet att utse vilka 
ledamöter som ska ingå i beredningsutskottet, av det följer bland annat att 
fullmäktige ej kan utpeka nämndens presidium såsom varande presidium i 
utskottet. Nämnden har alltså själv att utse ledamöterna bland ledamöter och 
ersättare i nämnden, se Axel Danielsson, Kommunal nämndadministration, s. 
80 ff (2018). 

 
I och med detta beslut om beredningsutskott så får fullmäktige den exklusiva 
rätten att fatta beslut om nya utskott för nämnden, jmf 3 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725). Nämnden har att framställa till fullmäktige en 
begäran om att inrätta ytterligare utskott, jmf 3 kap. 8 § i underlaget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i miljö- 
och byggnadsnämndens reglemente.       

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i miljö- 
och byggnadsnämndens reglemente. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige antar ändringarna i miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente. Till detta protokoll bifogat bilaga 7. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristerna 
Anna-Karin Sonesson  
Magnus Widén  
Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
Anders Karlsson förvaltningschef Miljö och bygg 
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§ 341 Dnr 2018-000671 003 

Ändring av reglemente - överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna 
ändring av reglemente bygger på det förslag till ny politisk organisation som 
beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2018 (se dnr KS 
2018/628).      

Allmänna ändringar  

Tillämplig lag och en allmän översyn 
Tillämplig lag har uppdaterats för att omfatta nu gällande lagstiftning, 
hänvisningar till upphörd lag har tagits bort och ersatts med aktuell 
laghänvisning. Reglementet har också genomgått en allmän översyn med 
sikte på stavfel och slarvfel såsom bokstäver och punkter som av olika 
anledningar fallit bort i tidigare revideringar. 
 
Ny mall 
Det har skett en genomgång av mallen, dels för att anpassa reglementet till 
den nya grafiska profilen och dels för att i framtiden underlätta mindre 
korrigeringar och revideringar. Tidigare reglementen är genomgångna för att 
hitta antagningsdatum och ändringsdatum som nu på ett enhetligt sätt är 
infört i reglementets sidhuvud. 

 
Lokalt samverkansavtal 
Redaktionell ändring är införd mot bakgrund av kommunens lokala 
samverkansavtal, denna ändring torde inte få någon praktisk verkan då 
kommunen under en längre tid rent faktiskt följt det lokala 
samverkansavtalet. 

 
Antalet ledamöter 
Antalet ledamöter är ändrat mot bakgrund av ovanstående förslag till ny 
politisk organisation. 

 

Särskilt om överförmyndarnämnden 
Ersättarnas tjänstgöring 
Regleringen av ersättarnas tjänstgöring i 3 kap. 4 och 5 §§ har haft en 
gammal lydelse. Paragraferna har nu uppdaterats till den nyare lydelsen, 
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vilken har ändrats i övriga reglemente sedan tidigare. Det är således en 
ändring av administrativ karaktär.      

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
överförmyndarnämndens reglemente.      

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
överförmyndarnämndens reglemente. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige antar ändringarna i överförmyndarnämndens 
reglemente. Till detta protokoll bifogad bilaga 8. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristerna 
Anna-Karin Sonesson 
Magnus Widén 
Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 342 Dnr 2018-000670 003 

Ändring av reglemente - äldrenämnden 

 

Sammanfattning  

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna 
ändring av reglemente bygger på det förslag till ny politisk organisation som 
beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2018 (se dnr KS 
2018/628).      

Allmänna ändringar 

Tillämplig lag och en allmän översyn 
Tillämplig lag har uppdaterats för att omfatta nu gällande lagstiftning, 
hänvisningar till upphörd lag har tagits bort och ersatts med aktuell 
laghänvisning. Reglementet har också genomgått en allmän översyn med 
sikte på stavfel och slarvfel såsom bokstäver och punkter som av olika 
anledningar fallit bort i tidigare revideringar. 

 
Ny mall 
Det har skett en genomgång av mallen, dels för att anpassa reglementet till 
den nya grafiska profilen och dels för att i framtiden underlätta mindre 
korrigeringar och revideringar. Tidigare reglementen är genomgångna för att 
hitta antagningsdatum och ändringsdatum som nu på ett enhetligt sätt är 
infört i reglementets sidhuvud. 

 
Lokalt samverkansavtal 
Redaktionell ändring är införd mot bakgrund av kommunens lokala 
samverkansavtal, denna ändring torde inte få någon praktisk verkan då 
kommunen under en längre tid rent faktiskt följt det lokala 
samverkansavtalet. 

 
Antalet ledamöter 
Antalet ledamöter är ändrat mot bakgrund av ovanstående förslag till ny 
politisk organisation. 

Särskilt om äldrenämnden 

Ansvarsområden 
Äldrenämndens ansvarsområde enligt reglementets 1 kap. 1 § har annan 
lydelse än den som står i reglementet enligt beslut år 2012. Reglementet har 
nu uppdaterats till gällande lydelse och det är således enbart en ändring av 
administrativ karaktär.   
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Beredningsutskott 
Enligt beslutet i KF angående ny politisk organisation så ska äldrenämnden 
ha ett beredningsutskott. Beslutet pekar ut sammansättning och antalet 
ledamöter i beredningsutskottet. 

 
Beredningsutskottets uppgifter och sammansättning regleras därför i fyra nya 
paragrafer i tredje kapitlet. Beredningsutskottet kan närmast liknas vid en 
presidieberedning med fler ledamöter, något särskilt delegationsbeslut för 
beredningsutskottet kommer därför inte bli aktuellt. 

 
Mot bakgrund av hur beslutet om ny politisk organisation är utformat ska 
följande påpekas. Kommunfullmäktige har inte möjlighet att utse vilka 
ledamöter som ska ingå i beredningsutskottet, av det följer bland annat att 
fullmäktige ej kan utpeka nämndens presidium såsom varande presidium i 
utskottet. Nämnden har alltså själv att utse ledamöterna bland ledamöter och 
ersättare i nämnden, se Axel Danielsson, Kommunal nämndadministration, s. 
80 ff (2018). 

 
I och med detta beslut om beredningsutskott så får fullmäktige den exklusiva 
rätten att fatta beslut om nya utskott för nämnden, jmf 3 kap. 5 § 
kommunallagen (2017:725). Nämnden har att framställa till fullmäktige en 
begäran om att inrätta ytterligare utskott, jmf 3 kap. 8 § i underlaget.      

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
äldrenämndens reglemente.      

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
äldrenämndens reglemente. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige antar ändringarna i äldrenämndens reglemente. Till 
detta protokoll bifogad bilaga 9. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristerna 
Anna-Karin Sonesson  
Magnus Widén  
Ledamöter och ersättare i äldrenämnden 
Catherine Persson 
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§ 343 Dnr 2018-000669 003 

Ändring av reglemente - valnämnden 

 

Sammanfattning  

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna 
ändring av reglemente bygger på det förslag till ny politisk organisation som 
beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2018 (se dnr KS 
2018/628).      

Allmänna ändringar 

Tillämplig lag och en allmän översyn 
Tillämplig lag har uppdaterats för att omfatta nu gällande lagstiftning, 
hänvisningar till upphörd lag har tagits bort och ersatts med aktuell 
laghänvisning. Reglementet har också genomgått en allmän översyn med 
sikte på stavfel och slarvfel såsom bokstäver och punkter som av olika 
anledningar fallit bort i tidigare revideringar. 

 
Ny mall 
Det har skett en genomgång av mallen, dels för att anpassa reglementet till 
den nya grafiska profilen och dels för att i framtiden underlätta mindre 
korrigeringar och revideringar. Tidigare reglementen är genomgångna för att 
hitta antagningsdatum och ändringsdatum som nu på ett enhetligt sätt är 
infört i reglementets sidhuvud. 

 
Lokalt samverkansavtal 
Redaktionell ändring är införd mot bakgrund av kommunens lokala 
samverkansavtal, denna ändring torde inte få någon praktisk verkan då 
kommunen under en längre tid rent faktiskt följt det lokala 
samverkansavtalet. 

 
Antalet ledamöter 
Antalet ledamöter är ändrat mot bakgrund av ovanstående förslag till ny 
politisk organisation. 

 

Särskilt om valnämnden 
Ersättarnas tjänstgöring 
Regleringen av ersättarnas tjänstgöring i 3 kap. 4 och 5 §§ har haft en 
gammal lydelse. Paragraferna har nu uppdaterats till den nyare lydelsen, 
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vilken har ändrats i övriga reglemente sedan tidigare. Det är således en 
ändring av administrativ karaktär.      

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
valnämndens reglemente.       

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
valnämndens reglemente. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
försalg.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige antar ändringarna i välnämndens reglemente. Till detta 
protokoll bifogad bilaga 10. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristerna 
Anna-Karin Sonesson 
Magnus Widén 
Valnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 344 Dnr 2018-000668 003 

Ändring av reglemente - krisledningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna 
ändring av reglemente bygger på det förslag till ny politisk organisation som 
beslutades i kommunfullmäktige den 29 november 2018 (se dnr KS 
2018/628).       

Allmänna ändringar 

Tillämplig lag och en allmän översyn 
Tillämplig lag har uppdaterats för att omfatta nu gällande lagstiftning, 
hänvisningar till upphörd lag har tagits bort och ersatts med aktuell 
laghänvisning. Reglementet har också genomgått en allmän översyn med 
sikte på stavfel och slarvfel såsom bokstäver och punkter som av olika 
anledningar fallit bort i tidigare revideringar. 

 
Ny mall 
Det har skett en genomgång av mallen, dels för att anpassa reglementet till 
den nya grafiska profilen och dels för att i framtiden underlätta mindre 
korrigeringar och revideringar. Tidigare reglementen är genomgångna för att 
hitta antagningsdatum och ändringsdatum som nu på ett enhetligt sätt är 
infört i reglementets sidhuvud. 

 
Antalet ledamöter 
Antalet ledamöter är ändrat mot bakgrund av ovanstående förslag till ny 
politisk organisation. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
krisledningsnämndens reglemente.      

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 
krisledningsnämndens reglemente. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      
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Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige antar ändringarna i krisledningsnämndens reglemente. 
Till detta protokoll bifogad bilaga 11. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristerna 
Anna-Karin Sonesson 
Roger Fredriksson 
Ledamöter i krisledningsnämnden 
Anders Engblom 
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§ 345 Dnr 2018-000660 287 

Ställningstagande utökade kostnader Brunnsvallen  

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar om den del av Fas 1 av partneringavtalet 
som omfattar Brunnsvallen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra medel om 4,2 
miljoner kronor till projektet med omklädningsrum på Brunsvallen. 
Finansiering sker via extern upplåning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Malin Månsson (S) och Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige tillför medel om 4,2 miljoner kronor till projektet med 
omklädningsrum på Brunsvallen. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 346 Dnr 2018-000006 406 

Taxor måltidsverksamhet 2019 

 

Sammanfattning  

Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställs i Kommunfullmäktige 
och finns anslagna i kommunens författningssamling.  

Bedömning 
I en översyn av taxorna för måltidsverksamheten föreslår Tekniska 
förvaltningen att de beslutade taxorna justeras samt kompletteras med taxor 
för frukost och kvällsmat för boende med beviljat matabonnemang 2 samt 
personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda boende, där boende 
äter i restaurangen.  

 

Nuvarande taxor härleds till KPI år 2013 årsmedel som basår. Förslag på 
justering redovisas i bilaga. 

 

Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i 
restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till 
respektive verksamhet. Samtidigt föreslås en prisökning i enlighet med 
ökning av KPI..  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

 
 Taxorna justeras och kompletteras enligt bilaga. 
 KPI 2013 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 
 rätten att fastställa taxa som följer uppräkning KPI 2013 årsmedel 

delegeras till Kommunstyrelsen. 
 prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 
verksamheten och ryms inte inom taxesättningen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. Taxorna justeras och kompletteras enligt bilaga. 

2. KPI 2013 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 
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3. Prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 
omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 
verksamheten och ryms inte inom taxesättningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Nicolas Westrup 
(SD), Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S) och Nicolas Westrup 
(SD). 

Yrkanden 
Magnus Pettersson (S) yrkar på att återremittera ärendet. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.      

Propositionsordning 1 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska 
återremitteras, bifall mot avslag, och finner att ärendet ska återremitteras. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar återremittera ärendet röstar ja. 

De som önskar att ärendet ska avgöras idag röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga D, avges 
trettiotre (33) ja-röster och sexton (16) nej-röster, varefter ordförande finner 
att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.      

Propositionsordning 2 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska 
återremitteras i sin hel helt och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i sin helhet. 

________________ 

Exp: 

Kostchef, Elena Johansson  
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§ 347 Dnr 2018-000638 206 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsförvaltningen 
taxor 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-24 § 252 

Miljö- och byggnadsnämndens taxor för myndighetsutövning enligt plan och 
bygglagen och miljöbalken får höjas motsvarande de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex med september som 
jämförelsetal. 

Förändringen från september 2017 till september 2018 är 2,3 %. Denna 
förändring påverkar uppräkningen av timtaxan för PBL-ärenden samt för 
taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. mil. områden. 

Inom tillsyn och prövning ingår strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt offentlig kontroll enligt lag om 
foder och animaliska biprodukter när tillsyn inte bedrivits enligt 
livsmedelslagen eller miljöbalken samt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar. 
Därför behöver taxorna räknas upp.      

Bedömning 

En regelbunden mindre ökning av taxan bedöms vara mer acceptabel för 
brukarna än en större höjning med glesare intervall.       

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att föreslå till kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att: 

Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken med 2,3 % från 846 kr till 865 kr. 

Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 2,3 % från 811 kr till 830 kr.        
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-10-24 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige: 

Timtaxan för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
räknas upp med 2,3 % från 846 kr till 865 kr. 

Timtaxan för livsmedelskontroll räknas upp med 2,3 % från 811 kr till 830 
kr. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

- Timtaxan för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken räknas upp med 2,3 % från 846 kr till 865 kr. 

- Timtaxan för livsmedelskontroll räknas upp med 2,3 % från 811 kr 
till 830 kr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Nicola Westrup (SD). 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.       

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer att  

- Timtaxan för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken räknas upp med 2,3 % från 846 kr till 865 kr. 

- Timtaxan för livsmedelskontroll räknas upp med 2,3 % från 811 kr 
till 830 kr. 

De nya taxorna gäller från och med den dag detta beslut har lagakraft.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 348 Dnr 2018-000609 007 

Delårsrapport 2018 Cura Individutveckling 

 

Sammanfattning  

Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med samtliga Blekinges 
kommuner som medlemmar.  

I ärendet överlämnar Cura Individutveckling delårsrapport för perioden 
2018-01-01-2018-08-31.       

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås notera delårsrapporten till protokollet.      

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera delårsrapporten till 
protokollet. 

I behandlingen av ärendet deltar inte följande ledamöter på 
grund av jäv 
Malin Månsson (S), Omid Hassib (V) och Bo Johansson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar delårsrapporten till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Cura Individutveckling 

Samtliga medlemmar i kommunalförbundet  
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§ 349 Dnr 2018-000653 049 

Skrivelse angående att disponera eget kapital för 
kostnader i samband med avveckling av Cura 
ungdomsboende 

 

Sammanfattning  
I samband med avvecklingen av Curas Individutvecklings ungdomsboende 
uppstod stora omställningskostnader, vilket förväntas göra att förbundet går 
mot ett underskott på 10 mkr. Eftersom det är frågan om en engångskostnad 
är det inte rimligt att ta igen detta genom att höja kostnaderna för 
medlemskommunerna och andra kunder.  

Bedömning 

Förbundets begäran om att inte behöva återställa förväntat negativt resultat 
bör tillmötesgås.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Cura får 
använda sitt eget kapital för kostnader i samband med avveckling av Cura 
ungdomsboende samt åberopa synnerliga skäl för att inte återställa det 
förväntade negativa resultatet enligt balanskravet.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Cura får använda sitt eget 
kapital för kostnader i samband med avveckling av Cura ungdomsboende 
samt åberopa synnerliga skäl för att inte återställa det förväntade negativa 
resultatet enligt balanskravet. 

I behandlingen av ärendet deltar inte följande ledamöter på 
grund av jäv 
Malin Månsson (S), Omid Hassib (V) och Bo Johansson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Cura får använda sitt eget kapital för 
kostnader i samband med avveckling av Cura ungdomsboende samt åberopa 
synnerliga skäl för att inte återställa det förväntade negativa resultatet enligt 
balanskravet. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Cura Individutveckling 

Samtliga medlemmar i kommunalförbundet  
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§ 350 Dnr 2018-000296 040 

Årliga ägardirektiv 2019 till Ronnebys kommuns 
helägda bolag 

 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige tydliggör i ”Policy och direktiv för Ronneby kommun 
och dess helägda bolag” de olika juridiska enheternas roller och hur 
samverkan inom kommunkoncernen ska ske.  

 

I nämnda policy anges också att kommunfullmäktige inför varje nytt 
budgetår ska besluta om årliga ägardirektiv som bland annat ska omfatta 
ekonomiska målsättningar, mål och uppdrag.  

Bedömning 

De årliga ägardirektiven som fastslogs inför 2018 samråddes mellan KSAU 
och med VD samt representant för styrelse. VD i Miljöteknik, Ronnebyhus 
och ABRI har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på direktiven för 
2018 inför arbetet med direktiven 2019. Styrelserna i Miljöteknik och 
Ronnebyhus har behandlat frågan i sina styrelser.  

 

Från styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB ställts frågan vad det 
tilldelade uppdraget i befintliga årliga ägardirektiv inom området ökad 
trygghet och vad formuleringen om drogtester innebär i praktiken? I övrigt 
inga synpunkter. 

 

Styrelsen i Ronnebyhus anger i sitt svar att styrelsen beslutat att uppvakta 
KSAU avseende det andra ägardirektivet under rubriken ”Attraktivt 
boende”. 

 

I Ronneby kommuns förslag till budget 2019 anges uppdrag och 
avkastningskrav som är riktade till bolagen. Dessa uppdrag och 
avkastningskrav återges i de årliga ägardirektiven. 

 

Därutöver har kommunstyrelsens ordförande framfört förslag att direktiv ska 
lämnas avseende byggnation på Kilen och hantering av nödvatten. Förslag 
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på formuleringar av direktiv finns inlagda i förslaget till årliga ägardirektiv 
under respektive bolag.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa de 
årliga ägardirektiven till Ronneby kommuns helägda bolag enligt bifogat 
förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa de årliga 
ägardirektiven till Ronneby kommuns helägda bolag enligt bifogat förslag, 
med de tillägg som beslutats om ovan. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer de årliga ägardirektiven till Ronneby 
kommuns helägda bolag enligt bifogat förslag. Till detta protokoll bifogad 
bilaga 12. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
Ronnebyhus 
Ronneby Miljö och Teknik 
AB Ronneby Industrifastigheter 
AB Ronneby Helsobrunn 
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§ 351 Dnr 2018-000613 040 

Försäljning av aktier i HK Scan 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har via Naturbruksgymnasiet Hoby lant- och skog ägt 
andelar i föreningen Sveriges Djurbönder. Under 2017 beslöts dock att 
föreningen skulle likvideras och föreningens återstående tillgångar skulle 
delas ut till medlemmarna. Utdelningen bestod till ca 70 % av kontanta 
medel och resterande ca 30 % av aktier i HK Scan. 

 

Kommunen erhöll därför i november 2017, 1 125 stycken aktier i HK Scan 
A till ett värde av 34 527 kr. Kontanta medel erhölls med 88 912 kr. I 
förhållande till uppbokat värde av andelarna medförde likvidationen en 
förlust om ca 5 493 kr för kommunen. 

 

Sedan utdelningen av aktierna har kommunen under 2018 erhållit 886 kr i 
utdelning från HK Scan. Aktierna kurs har under 2018 gått ner och 2018-10-
04 hade aktierna ett marknadsvärde om 25 307 kr.  

Bedömning 
Enligt kommunens finanspolicy ska inte kommunen placera eventuell 
överskottslikviditet i aktier.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att sälja samtliga 
aktier i HK Scan.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja samtliga aktier i HK 
Scan. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja samtliga aktier i HK Scan. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 352 Dnr 2018-000597 040 

Borgensförbindelse i Kommuninvest 

 

Sammanfattning  

Kommuninvest är i dagsläget den enda finansiella aktör där Ronneby 
kommun eller de kommunala bolagen har lån. Kommuninvest är således en 
viktig part när det gäller tillgång till kapital till en rimlig kostnad. 

 

När Ronneby kommun gick med i Kommuninvest tecknades, som en 
förutsättning för medlemskapet, även en solidarisk borgensförbindelse där 
samtliga medlemmar ansvarar Kommuninvests förpliktelser såsom för egen 
skuld.  

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks. Nuvarande borgensförbindelse utfärdades den 9 december 
2009 och behöver snart bekräftas för att gälla en ny tioårsperiod. 

 

Samtliga medlemmar i Kommuninvest har utöver borgensförbindelsen även 
tecknat ett regressavtal och ett garantiavtal per den 7 september 2011. Även 
dessa behöver troligen bekräftas inom tioårsperioden.  

 

För att underlätta hanteringen har beslutats i Kommuninvest att ha ett 
gemensamt förfarande för bekräftelse av borgensförbindelse, regress- och 
garantiavtalen. Därigenom behövs bara en bekräftelse var tionde år. 

 

Denna skrivelse innehåller de beslutsformuleringar som Kommuninvest har 
tagit fram för att kommunfullmäktige hos samtliga medlemmar ska ha 
samma beslutstext.  

Bedömning 

En bekräftelse av förbindelse och avtal är nödvändig för att fortsätta vara 
medlem i Kommuninvest. Att lämna Kommuninvest och söka finansiering 
hos andra aktörer bedöms i nuläget innebära betydligt högre lånekostnader 
och ger inte kommunkoncernen tillgång till kapital på samma sätt som nu är 
möjligt.  
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

 

Att Ronneby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9 
december 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Ronneby kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Ronneby kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

 

Att Ronneby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ronneby 
kommun den 7 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 

Att Ronneby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ronneby 
kommun den 7 september 2011, vari Ronneby kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

 

Att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

att Ronneby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9 
december 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Ronneby kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Ronneby kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

 

Att Ronneby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ronneby 
kommun den 7 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
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Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 

Att Ronneby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ronneby 
kommun den 7 september 2011, vari Ronneby kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

 

Att utse Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, och Magnus 
Widén, kommundirektör, att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

att Ronneby kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9 
december 2009 (”Borgensförbindelsen”), vari Ronneby kommun åtagit sig 
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Ronneby kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och 
blivande borgenärer. 

 

Att Ronneby kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Ronneby 
kommun den 7 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 

Att Ronneby kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Ronneby 
kommun den 7 september 2011, vari Ronneby kommuns ansvar för 
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Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller. 

 

Att utse Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, och Magnus 
Widén, kommundirektör, att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Peter Nordberg 
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§ 353 Dnr 2018-000582 040 

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2019 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 
lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 
att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 
konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

 

Förslag till förändring av borgensram avser det tillkommande likvida behov 
som man bedömer inte kunna klara utan ytterligare upplåning, med hänsyn 
tagen till bl a bolagens investeringsplaner för det kommande året. AB 
Ronneby Industrifastigheter fick inför 2018 en utökad borgensram om 125 
mkr för att finansiera ombyggnad av en industrilokal till skola. Detta 
utrymme bedöms tillräckligt också under 2019, men inför 2020 kommer 
troligen ytterligare borgensutrymme att behövas för denna ombyggnation. 

 

Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade 
borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 
kommunala bolagen, efter KSAU:s tillägg 12/11-18 med 130 mkr till 
Ronneby Miljö och Teknik AB. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Bolag Nuvarande 
borgensram

Önskad 
förändring

Ny 
borgensram 

AB Ronnebyhus 687,9 0 687,9 
AB Ronneby 
Industrifastigheter 

603,0 0 603,0 

Ronneby Miljö 
och Teknik AB 

605,0 227,0 832,0 

AB Ronneby 
Helsobrunn 

96,9 0 96,9 

Totalt (mkr) 1 992,8 227,0 2 219,8 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att gälla tills 
vidare: 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 832,0 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 
AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn 
AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB 
Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 
-val av ordförande vid stämman 
-godkännande av röstlängd 
-val av justeringsman 
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 
Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 
-besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att gälla tills vidare: 
 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 832,0 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 
AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn 
AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB 
Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 
-val av ordförande vid stämman 
-godkännande av röstlängd 
-val av justeringsman 
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 
Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 
-besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs 

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

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(116) 
2018-12-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att gälla tills vidare: 

-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 832,0 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
-att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 

 
Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 
AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn 
AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB 
Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 
-val av ordförande vid stämman 
-godkännande av röstlängd 
-val av justeringsman 
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 
Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 
-besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
AB Ronnebyhus 
AB Ronneby Industrifastigheter  
Ronneby Miljö och Teknik AB 
AB Ronneby Helsobrunn 
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§ 354 Dnr 2018-000604 020 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda 

 

Sammanfattning  
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda (OPF-KL 18). OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda 
som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018 och 
inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget eller 
kommunalförbundet.  

OPF-KL 18 gäller, i likhet med OPF 14, inte för förtroendevalda som avgått 
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

 

OPF_KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 
landsting/ region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna.  

 

OPF_KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL 18 har 
varit den nu gällande OPF_KL 14 som antogs av SKLs styrelse 2013-10-20. 

 

I OPF_KL 14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till 
aktiva omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till 
nya bestämmelser. 

 

Förslaget om OPF-KL 18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsskydd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd.    

 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 
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Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har 
förtydligats.  

 

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar 
pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på 
livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största 
delen överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i 
AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv 
försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.  

Förslag till beslut 
I enlighet med Sveriges Kommuner och landstings styrelses beslut föreslås 
Ronneby kommun besluta     

Att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) med tillhörande bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande 
bilaga. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag med tillägget att beslutet gället från och med 1 januari 2019.        

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga att gälla från och med 
1 januari 2019. Till detta protokoll bifogad bilaga 12. 

________________ 

Exp: 

Personalchef, Kristina Wramsby 

Personalenheten 
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§ 355 Dnr 2018-000634 210 

Uppdrag ny detaljplan för utökning av Viggenområdet. 

 

Sammanfattning  

Viggenområdet växer och intresset är fortsatt stort för att etablera sig i 
området. Det pågår detaljplanearbete för Viggen norra som beräknas klar 
slutet av 2018. I dagsläget är all mark på handelsområde Viggen såld eller 
bokad.  

Bedömning 
Intresset för att etablera sig på Viggenområdet är fortsatt stort. I dagsläget är 
all mark bokad eller såld. Det pågår detaljplanearbete för Viggen norra som 
beräknas klar slutet av 2018 och då tillför ytterligare 17 000 kvm 
kvartersmark möjlig att bebygga. Intresset för denna mark är stort och det 
finns flera intressenter till marken. En naturlig fortsättning på viggen norra är 
att fortsätta längs Västervägen upp mot XL-bygg. Som alternativ kan man 
titta på möjligheten att dra en framtida detaljplan mot väg 27. Det finns 
begräsning i att dra sig mot väg 27 då kommunen inte äger marken samt att 
det finns åkerholmar där exploatering inte är möjlig. Området mot XL-bygg 
är utpekat i den nyligen antagna översiktsplanen (KA-07).  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 
föreslå Kommunfullmäktige besluta ge Miljö- och Byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram detaljplan för fortsättning på Viggen norra.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för fortsättning på Viggen 
norra. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar miljö- och byggnadsnämnden att ta fram 
detaljplan för fortsättning på Viggen norra. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 356 Dnr 2018-000360 214 

Detaljplan för del av Ronneby 22:1 (norra Viggen) 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2017-09-28 § 313 upprättat 
förslag på detaljplan för del 22:1 i Ronneby kommun. 

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 
pröva möjligheten att tillskapa ett handel- och verksamhetsområde i 
anslutning till befintliga verksamheter. Området Viggen Norra är strategiskt 
beläget mellan två områden med pågående handelsetableringar. Planområdet 
är inte detaljplanerat sedan tidigare och den aktuella delen brukas idag som 
jordbruksmark.  

Planområdet omfattar cirka 3 hektar varav kvartersmarken för handel och 
verksamheter uppgår till cirka 1,7 hektar. 

Viktiga frågor är att möjliggöra för framtida handelsetableringar som 
harmonierar med omgivande handelsetableringar och i samband med det få 
en hållbar dagvattenhantering som inte påverkar planområdets närhet till 
Sörbybäcken.   

Granskning genomfördes mellan 8 oktober - 30 oktober. Planförslaget har 
redigerats med anledning av inkomna synpunkter. Bland annat har den västra 
delen av kvartersmaken försetts med prickmark för att säkerställa avståndet 
mellan väg 27 och nya byggnader.  

 

Samråd genomfördes mellan 1 juni-27 juni 2018.  

 

Planen genomförs som ett utökat förfarande och beräknas kunna antas av 
Kommunfullmäktige december 2019.      

Bedömning 

Planförslaget innebär att det befintliga handelsområdet, Viggenområdet, 
utökas och bildar en tydligare helhet då området idag är beläget på vardera 
sidan Riksväg 27.   

Förslaget innebär att planområdet, Viggen Norra, ges liknande byggrätt som 
i resterande delar av handelsområdet. Säkerhetsavstånd till Riksväg 27 och 
Väg 651 beaktas och befintlig infrastruktur utnyttjas och kompletteras för att 
uppnå en säker trafiksituation i området.  
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I översiktsplan Ronneby 2035 finns området utpekat som 
verksamhetsområde för externhandel.      

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen godkänner planförslaget inför antagande i 
Kommunfullmäktige.      

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen godkänner planförslaget. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige antar 
planförslaget.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige antar planförslaget.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Hanna Farming 
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§ 357 Dnr 2018-000273 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Lena Mahrle (L),  tvärsektoriellt team för hemmasittare 

 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (L) har lämnat en motion om 
tvärsektoriellt team för hemmasittare. Motionären föreslår att:  

 

– ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en samverkansstruktur mellan de 
aktörer som är involverade kring eleven med hemmarsittarproblematik. 

– arbetet bygger på utvärderade och rekommenderade metoder för 

problematiken, i dagsläget innebär det metoder som grundar sig på kognitiv 

beteendeterapi. 

 

Motionen har sänts på remiss till socialnämnden, utbildningsnämnden och 
enheten för arbetsmarknad och integration. Yttranden innehåller beskrivning 
av nämndens/enhetens pågående arbete och samverkan kopplat till 
hemmarsittarproblematik samt behovet av utveckling av arbetet och 
samverkan kopplat till motionen. 

 

Socialnämnden erbjuder sedan 2011/2012 öppenvårdsinsatser till elever med 
hög skolfrånvaro. Insatsen bygger på nära samarbete med skola och 
aktualiseras antingen via skolan eller att familjen tar kontakt med 
socialtjänsten. Insatser bygger på ett systeminriktat arbetssätt med fokus på 
risk- och skyddsfaktorer. Genom länsövergripande samverkansavtal mellan 
kommunen och landstinget samt samordnas individuell plan (SIP) finns det 
idag upparbetade strukturer mellan de verksamheter som är involverade 
kring elever med hemmasittarproblematik. På lokal nivå finns det sedan 
2015 en samverkansgrupp med representanter från barn- och 
ungdomspsykiatrin, habiliteringen, socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen. I socialnämndens yttrande lyfts att socialtjänsten 
ofta kommer in när problematiken med skolfrånvaro blivit för stor. Att 
snabbare få till de insatser som socialtjänsten erbjuder förslås därav som ett 
förbättringsområde.  
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Utbildningsnämnden beskriver i sitt yttrande att utbildningsförvaltningen 
arbetar på flera nivåer kring hemmasittare både internt kopplat till varje 
skolenhet och i regelbunden samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin, 
habiliteringen och socialförvaltningen. För gymnasiet finns även samverkan 
med Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) på Navigatorcentrum. 
Förvaltningens Råd- och stödteam stöttar skolenheterna genom bland annat 
handledning för personal.  På övergripande nivå finns Riktlinjer för 
bemötande och förebyggande vid långvarig frånvaro hos elever i 
grundskolan eller motsvarande skolformer. Det pågår en översyn av 
riktlinjerna då dessa är gamla och ännu inte är implementerade i 
verksamheterna. I det arbetet har ett behov av gemensamma rutiner kring 
hantering av skolfrånvaro identifierats. Det avser rutiner från första 
frånvaron, vilka samverka sker med, dokumentation och uppföljning av 
arbetet. Utbildningsnämnden föreslår i sitt yttrande att motionen anses 
besvarad vad gäller den första att-satsen och att andra att-satsen ska avslås. 

 

Enheten för arbetsmarknad och integration (Navigatorcentrum) instämmer 
med förslagen i motionen och beskriver i sitt yttrande Kommunalt 
aktivitetsansvar (KAA) och projekt Perrongen, för ungdomar som hoppat av 
gymnasiet. Projektet sker i samverkan med utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, FINSAM-projekt, arbetsförmedlingen m.fl. I yttrandet 
lyfts möjligheter till framtida utveckling avseende samverkan och metoder:  

– Utvecklat samarbete med grundskolan för att arbeta förebyggande i tidig 
ålder.  

– Utvecklat samarbete med landstinget. 

– Motiverande insatser i tidigare åldrar. 

– 7Tjugo metoden som arbetssätt.  

 

Utöver lyfts vikten av att fler får busskort med kortare kilometer (under 6 
km), då det i nuläget finns hemmasittare som inte kommer till skolan för de 
inte kan 

Bedömning 
Utifrån socialnämndens och utbildningsnämndens yttranden görs 
bedömningen att det idag finns en samverkansstruktur mellan de aktörer som 
motionären efterfrågar. Det pågår även ett utvecklingsarbete i samverkan, 
genom översyn av rutiner, där de förbättringsbehov som aviserats ingår.  

Ett tillägg till denna översyn bör dock vara att involvera enheten för 
arbetsmarknad och integration för att ta del av deras perspektiv och 
kunskaper.  
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Avseende motionärens förslag om utvärderade och rekommenderade 
metoder bedöms val av metod vara upp till professionerna i samverkan och 
då utifrån aktuell forskning, beprövad erfarenhet och lämplighet i varje unikt 
fall.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse motionen besvarad 

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse 
motionen besvarad. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad utifrån ovan 
bedömning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat, Sofie Ceder  
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§ 358 Dnr 2017-000493 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell angående höjning av bron vid hamnen  

 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen 
för vidare hantering. Motionen hanterar en höjning av bron över Ronnebyån 
vid hamnen och yrkar på en utredning angående kostnader och möjlighet att 
genomföra en höjning för att hantera en större motorbåt.  

Bedömning 

En höjning av bron vid hamnen skulle tillåta att större båtar kom längre upp i 
Ronnebyån. Bron vid BCC har en fri höjd om 2,45 m vid normalt 
vattenstånd. Motsvarande är 1,75 m för bron vid Brunnskällan.  

 

Frågan om en höjning av bron har hanterats i tidigare ärende (KS 2002/360). 
I KF 2003 §102 har frågan om en höjning av bron besvarats. Där framhålls 
de omfattande insatserna och kostnaderna gällande arbete med 
nivåhöjningar, VA och trafiksituationen kring bron. Även trafiksäkerheten 
bedöms bli sämre. En kostnad beräknades då till 13 Mskr.  

 

Tekniska förvaltningens nuvarande bedömning ligger i linje med tidigare 
beslut. Problematiken med VA, trafiksäkerhet och omkringliggande vägar 
kvarligger. Dock skulle kostnadsbilden bli betydligt högre. Kostnadsbilden 
kan inte kvantifieras i dagsläget och om ett sådant behov föreligger krävs en 
utredning. En sådan utredning kan samordnas med utredningen om klaffbro 
samt tillfällig bro (2018-000473) och bedöms kosta 200 tkr.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår KF att anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      
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Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Tekniska förvaltningen  
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§ 359 Dnr 2018-000473 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Willy Persson (KD) angående klaffbro över ån i 
Ronnebyhamn 

 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen 
för vidare hantering. Motionen hanterar en klaffbro över Ronnebyån vid 
hamnen och yrkar på en utredning angående kostnader.  

Bedömning 

En klaffbro vid hamnen skulle tillåta att större båtar kom längre upp i 
Ronnebyån. Bron vid BCC har en fri höjd om 2,45 m vid normalt 
vattenstånd. Motsvarande är 1,75 m för bron vid Brunskällan.  

 

Frågan om en klaffbro har hanterats i tidigare ärende (KF 2017 §100). Där 
framhålls byggkostnaderna på ca 45-50 mskr med efterföljande 
driftkostnader på 1 mskr/år, samt den påverkan en klaffbro har på 
trafikflöden både under byggtiden och efter. Motionen föreslår en tillfällig 
bro under byggtiden vilket även det behövs bedömas avseende kostnader och 
möjligt genomförande.  

 

Tekniska förvaltningens nuvarande bedömning ligger i linje med tidigare 
beslut. Dock skulle kostnadsbilden bli högre. Om inte den beräknade 
kostnaden anses tillräcklig som underlag behövs en utredning göras. En 
sådan utredning kan samordnas med utredningen om höjning av bron (2017-
000493) och bedöms kosta 200 tkr.  

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår KF att anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Willy Persson (KD). 

Yrkanden 
Willy Persson (KD) yrkar bifall till motionen.      
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Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Willy Perssons 
(KD) yrkande mot kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag, och finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Willy Perssons (KD) yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga E, avges 
fyrtiofem (45) ja-röster, två (2) nej-röster och två (2) avstår, varefter 
ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Tekniska förvaltningen  
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§ 360 Dnr 2018-000362 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Lova Necksten (MP) om återanvändning av 
plastförpackningar inom äldreomsorgen 

 

Sammanfattning  
I motionen skriver Lova Necksten att det i dagsläget används mängder av 
plastförpackningar för utdelning av mat till hushållen inom äldreomsorgen 
varje dag. Alla dessa förpackningar innebär givetvis en kostnad men 
framförallt bidrar det också till en stor mängd plastsopor. Visserligen går 
dessa förpackningar bra att återvinna, men ett mer hållbart användande och 
en resursminskning hade kunnat uppnås genom att istället samla in och 
återanvända dessa förpackningar igen.  

 

Lova Necksten föreslår i motionen att utreda vad som behövs för att kunna 
återanvända de plastförpackningar som används för matdistributionen inom 
äldreomsorgen och att införa lämpligt system för återanvändning av dessa.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen använder idag de förpackningar som är mest 
lämpade för matdistribution av de som finns på marknaden. De innehåller 
flera fack så att matkomponenterna inte blandas under transport och 
mottagaren kan lägga upp portionen så som hen själv önskar den serverad. 
Krav som ställs på förpackningarna är att det ska vara hygieniska, tätslutande 
samt hålla värmen vid transport. Till dagens förpackningar finns speciellt 
framtagna värmeväskor med speciellt framtagna värmeplattor samt speciellt 
framtagna ”frigolitlådor” att ställa väskorna i, för att på så sätt bevara 
värmen på maten under transport. Samtligt är måttanpassat efter 
förpackningen. Förpackningarna öppnas lätt genom att skära med kniv eller 
sax genom plastfilmen. Tomma förpackningarna kan staplas i varandra och 
källsorteras som plast, vilken senare återvinns. 

Alternativ till dagens plastförpackningar som idag finns på marknaden är: 

Komposterbara formar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten blandas 
under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken trycks 
på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare som svåra att 
öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna ger risk för 
förslitningsskador på personalens händer och handleder, vilket kan bli ett 
arbetsmiljöproblem. 
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Folieformar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten blandas under 
transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken trycks på 
burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare som svåra att 
öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna ger risk för 
förslitningsskador på personalens händer och handleder, vilket kan bli ett 
arbetsmiljöproblem. 

Hårdplastburkar: Dessa har oftast bara ett fack vilket gör att maten blandas 
under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken trycks 
på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare som svåra att 
öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna ger risk för 
förslitningsskador på personalens händer och handleder, vilket kan bli ett 
arbetsmiljöproblem. Möjlighet finnas att återanvända hårdplastburkar, dock 
föreligger hygieniska risker med att återta burkar till köket. Om mottagaren 
väljer att äta direkt ur burken blir det lätt repor i den vilket kan vara en 
hygienrisk. Vid ett återlämnande av burken måste den vara diskad men trots 
det finns risk för kontamination. Återlämnande av burkar innebär ytterligare 
en arbetsuppgift för hemtjänsten vilket kan bli kostnadsdrivande för 
hemtjänsten. Då alla med matdistribution inte har hemtjänst sköts 
distributionen av upphandlad transportör vilket kan bli kostnadsdrivande för 
matdistributionen, då ytterligare uppgifter ska utföras av transportören. 
Burkarna måste hygiendiskas innan de kan återanvändas vilket kan bli 
kostnadsdrivande för kostenheten i form av mer tidsåtgång i köket. Ett visst 
svinn på burkar bör inräknas då vi inte vet om burkarna kommer tillbaka, 
vilket i sig är kostnadsdrivande. Detta innebär även att köket behöver 
uppställningsplats för extraburkar vilket saknas idag. 

Glasburkar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten blandas under 
transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken trycks på 
burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare som svåra att 
öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna ger risk för 
förslitningsskador på personalens händer och handleder, vilket kan bli ett 
arbetsmiljöproblem. Burkarna är tunga vilket även detta belastar personalens 
arbetsmiljö. Möjlighet finnas att återanvända glasburkar, dock föreligger 
hygieniska risker med att återta burkar till köket. Vid ett återlämnande av 
burken måste den vara diskad men trots det finns risk för kontamination. 
Återlämnande av burkar innebär ytterligare en arbetsuppgift för hemtjänsten, 
vilket kan bli kostnadsdrivande för hemtjänsten. Då alla med matdistribution 
inte har hemtjänst sköts matdistributionen av upphandlad transportör, vilket 
kan bli kostnadsdrivande för matdistributionen då ytterligare uppgifter ska 
utföras av transportören. Uppställningsplats för återtagna burkar finns idag 
inte i köken. Burkarna måste hygiendiskas innan de kan återanvändas, vilket 
kan bli kostnadsdrivande för kostenheten i form av mer tidsåtgång i köket. 
Ett visst svinn på burkar bör inkluderas då vi inte vet om burkarna kommer 
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tillbaka vilket i sig är kostnadsdrivande. Detta innebär även att köket 
behöver uppställningsplats för extraburkar vilket saknas idag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 361 Dnr 2018-000402 192 

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

 

Sammanfattning  
Motionären skriver att för de som jobbar inom kommunen finns idag 
möjlighet att boka cykel/el-cykel när man ska transportera sig under 
arbetstid. Dessa cyklar finns dock bara tillgängliga på stadshuset vilket gör 
det svårt för många verksamheter att utnyttja dem. För flera av de 
kommunala verksamheterna, som ligger placerade runt om i kommunen blir 
det istället enklare att a egen bil för att transportera sig även kortare sträckor 
i tjänsten. 

 

Enligt miljöprogram siktar vi mot att Ronneby kommun ska bli 
fossilbränslefritt och att ”fler resor ska ske till fots, med cykel eller med 
kollektivtrafik”, men för att uppnå detta måste vi givetvis skapa bra 
förutsättningar för att även våra anställda ska kunna välja fossilfria 
transporter. 

 

Vi har som ett exempel flera verksamheter belägna på Soft center samt 
förskolekansli med flera som hade kunnat välja bort bilen vid flertalet 
tillfällen om de istället hade tillgång till en egen elcykelpool. 

 

Med bakgrund av detta föreslår vi: 

Att det utreds vilka kommunala verksamheter, utanför stadshuset, som är i 
behov av tillgång till el-cyklar samt att det köps in ett anpassat antal el-
cyklar till respektive verksamhet där behov föreligger.  

Bedömning 

Äldreförvaltningen kartlägger löpandet behovet av transportmedel vid 
bilbyte. Det har resulterat i att förvaltningen har införskaffat elcyklar där så 
är lämpligt. Vid genomförande av det särskilda uppdraget i budgeten att öka 
andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat 
bolagen är det därmed möjligt för alla verksamheter att kartlägga behovet av 
bilar och komplettera fordonsflottan med elcyklar.  
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Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen bifalls 
genom att nämnderna och bolagen får i uppdrag att utreda vilket behov de 
har av elcyklar i samband med genomförandet av det särskilda uppdraget i 
budgeten att öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala 
verksamheten inkluderat bolagen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till motionen. 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelssons 
(C) yrkande.      

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 362 Dnr 2017-000494 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående turistbyrå och 
turistinformation 

 

Sammanfattning  
2017-08-15 lämnade ledamoten Christer Leksell (sd) in en motion angående 
Turistbyrå och turistinformation. Motionen argumenterar för att 
turistinformationen bör finnas i Clarbergska huset vid torget i Ronneby.  

  

SD Ronneby yrkar i motionen på att: 

- Undersök möjligheten att flytta turistbyrån till Clarbergska huset. 

- Undersök möjligheten att öppna turistinformation på Galtsjön.  

Bedömning 

Sedan motionen lämnades in har Turistinformationen flyttat in i Clarbergska 
huset, enligt ett beslut som fattades under budgetberedningen inför budget 
2018-19. Turistinformationen har öppet 6 dagar per vecka under högsäsong 
(juni – augusti) och tre dagar per vecka under resterande del av året. 

 

På Galtsjön finns idag broschyrställ som fylls på av personal inom 
kommunens turismverksamhet men ingen bemanning har funnits på plats 
under 2018. En utvärdering av verksamheten kommer att ske under hösten 
och beslut om bemanning fattas då.  

Förslag till beslut 
Kommunikationschefen föreslår att Kommunfullmäktige finner att motionen 
är bifallen då det som motionären förslår har genomförts.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunikationsenheten  
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§ 363 Dnr 2018-000355 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Rune Kronkvist (S) angående möjligheten att utreda 
flytt av den allmänna anslagstavlan i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  
En motion har inkommit från kommunfullmäktige Rune Kronkvist (s) med 
förslag om att utreda möjligheten att flytta kommunens anslagstavla i 
BräkneHoby från torget till Lanthandeln, ICA nära och att kommunen ser 
över ordningsreglerna för användandet och vem som ska ansvara för 
anslagstavlorna. Motionären föreslår att en flytt av anslagstavlan görs i 
samband med ombyggnad av ICA Näras parkeringsplats.  

Bedömning 

I dag finns en anslagstavla placerad på torget i BräkneHoby nära gångbanan 
och en parkeringsplats, så tillgängligheten är god. Stor oordning råder 
emellertid. I byn finns för övrigt åtminstone en annan anslagstavla som 
används för att informera invånarna om olika aktiviteter. 

En flytt av anslagstavlan i BräkneHoby som idag är placerad på torget på 
kommunal mark till Lanthandeln ICA näras parkering (ej kommunens mark) 
är bygglovspliktig. Bygglov söks av den som flyttar anslagstavlan.  

 

Eftersom Ronneby kommun inte äger marken måste ett avtal upprättas 
mellan Ronneby kommun och markägarna. Kontakt har tagits med 
markägaren och i nuläget finns inget intresse av att teckna avtal med 
kommunen. Markägaren inväntar besked om ändring av en väg innan 
parkeringsplatsen byggs om.  

 

Kontakt har tagits med miljö- och byggnadsförvaltningen som meddelat att 
ett förslag till detaljplan har skickats till Trafikverket som i sin tur har 
återkopplat med att ett samverkansavtal måste tecknas mellan kommunen 
och trafikverket. Avtalet ska upp i kommunfullmäktige den 31 oktober. 
Förslag till detaljplanen ska upp i miljö- och byggnadsnämnden för 
antagande i november och efter det tar det ca 4 veckor innan planen vinner 
laga kraft. 
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För att visa vem som ansvarar för informationstavlorna bör skylt sättas upp 
där det framgår att det är kommunens anslagstavla och att anslagstavlorna 
rensas från all annonsering var 6.e vecka/den första måndagen i varje månad.  

 

Min bedömning är att kommunens anslagstavlor bör finnas på kommunal 
mark, detta för att slippa ökade kostnader i form av hyresavtal, bygglov och 
flytt. Tidsmässigt vet vi inte heller när det kan bli aktuellt med en eventuell 
flytt så därför bör man i nuläget avvakta. 

 

Kostnad  

Avtal mellan Ronneby kommun och markägarna  

Kostnad xx kr 

 

-Flytt av anslagstavlan i BräkneHoby (enligt tekniska förvaltningens gata 
parkenhet). ca 7000 kr 

 

-Informationsskylt  

ca 300 kr 

 

-Drift  

 ca 4000 kr/år 

 

Bygglovskostnad (enligt miljö- och byggnadsförvaltningen – bygglovsenhet) 

Ca 3000 k. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      
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Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren 
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§ 364 Dnr 2018-000224 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om försörjningsstöd till personer 
utan uppehållstillstånd.  

 

Sammanfattning  
Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-05-29 § 90 

Sammanfattning 

”Ordet papperslös används för att beteckna människor som befinner sig i 
Sverige utan tillstånd-alltså olagligt. Ibland används begreppen ”illegala 
invandrare” eller ”illegala utlänningar” istället för papperslösa. Om en 
person eller familj som fått avslag på sin asylansökan och gömmer sig för att 
inte bli utvisad, så är dessa att anses som papperslösa och enligt 
Förvaltningsrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har dessa inte heller 
rätt till Vare sig försörjningsstöd eller nödbistånd.” 

Sverigedemokraterna genom Nicolas Westrup (SD) yrkar att: 

Ronneby kommun ser över sina rutiner när det gäller utbetalning till ej 
ersättningsberättigade personer. 

Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut försörjningsstöd till 
personer som illegalt befinner sig i Sverige 

Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut nödbistånd till illegalt 
befinner sig i Sverige.  

Bedömning 

Efter granskning har socialförvaltningen under 2017 beviljat s.k. akut 
nödbistånd till ca 3-5 personer/hushåll till en sammanlagd kostnad mellan 10 
000-15 000 kr. De situationer som varit aktuella under 2017 avser EU-
migranter som fått hjälp med hemresa eller akut nödbistånd under kort tid 
eller familjemedlemmar till asylsökande som inte själva var asylsökande. 

Socialnämnden följ er och tillämpar samma bedömning som Högsta 
Förvaltningsdomstolens dom, 2017-06-05, "Försörjningsstöd enligt 4 kap. I 
§ socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen 0m mottagande av asylsökande 
m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas av den sistnämnda 
lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till försörjningsstöd 
Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av 4 kap. 3 
§ socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd 
enligt 1 § alls kan komma ifråga.   
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Kommunen har enligt 2 kap. l § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § 
ge bistånd även i andra fall än de som omfattas av 4 kap. I §. Av 
överklagandebestämmelserna i 16 kap. 3 § följer emellertid att dessa 
paragrafer inte ger enskilda en sådan rätt till bistånd som kan prövas i 
domstol.”  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
ovanstående yttrande.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren 
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§ 365 Dnr 2018-000368 109 

Besvarande av medborgarförslag - Plats att sätta upp 
affischer i stadskärnan 

 

Sammanfattning  
Tore Torstensson, styrelseledamot i UNF, Ungdomens nykterhetsförening i 
Ronneby har lämnat in ett medborgarförslag till Ronneby kommun. 
Föreningen anser att det är alldeles för få stället runt om i stadskärnan där 
man kan sätta upp affischer med inbjudningar, konsertnyheter, kulturnyheter 
eller föreningsnyheter. Förslagsställaren menar på att det borde finnas 
åtminstone tre ställningar i stadskärnan där det är fritt att sätta upp affischer. 
Förslagsställaren tycker dessutom att det är viktigt att klargöra vem som har 
ansvar för anslagstavlorna.  

Bedömning 

I nuläget finns flera kända platser i Ronneby centrum där annonsering är 
möjlig såsom t ex Ronneby torg, Turistbyrån, Stadshuset, Kulturcentrum, 
Ronneby bibliotek, Snäckebackskolan och KnutHahnskolan. 

 

På de flesta platser finns interna regler för vad som får sättas upp och vem 
som tar ner affischer men på Ronneby torg saknas regler/rutiner och där 
råder en väldig oordning. 

 

För att skapa ordning på informationstavlan på Ronneby torg kan tekniska 
förvaltningen (gata-, parkenheten)få i uppdrag att sätta upp informationsskylt 
där det framgår att det är Ronneby kommuns informationstavla och att tavlan 
rensas från all annonsering var 6.e vecka/första måndagen i varje månad.  

Kostnad 

 

Informationsskyltar 

ca 300 kr  

 

Drift  

Ca 4000 kr/år 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som i sin tur 
föreslår Kommunfullmäktige att avslå förslag om nya informationstavlor 
med motiveringen att det idag finns flera platser i centrum där annonsering 
är möjlig.  

 

För att skapa ordning på informationstavlan på Ronneby torg får tekniska 
förvaltningen (gata-, parkenheten) i uppdrag att sätta upp informationsskylt 
där det framgår att det är Ronneby kommuns anslagstavla och att tavlan 
rensas från all annonsering var 6.e vecka/ första måndagen varje månad. För 
att genomföra uppdraget tilldelas tekniska förvaltningen ca 300 kr samt 
årligen ca 4000 kronor i driftmedel.      

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 
med motiveringen att det idag finns flera platser i centrum där annonsering 
är möjlig. 

 

Vidare föreslås för att skapa ordning på informationstavlorna att tekniska 
förvaltningen (gata-, parkenheten) får i uppdrag att sätta upp 
informationsskylt där det framgår att det är Ronneby kommuns anslagstavla 
och att tavlan rensas från all annonsering var 4.e vecka/ första måndagen 
varje månad. Några extra medel för detta tilldelas inte.  

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att det 
idag finns flera platser i centrum där annonsering är möjlig.  

 

För att skapa ordning på informationstavlorna får tekniska förvaltningen 
(gata-, parkenheten) får i uppdrag att sätta upp informationsskylt där det 
framgår att det är Ronneby kommuns anslagstavla och att tavlan rensas från 
all annonsering var 4.e vecka/ första måndagen varje månad. Några extra 
medel för detta tilldelas inte.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

Tekniska förvaltningen  
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§ 366 Dnr 2018-000334 109 

Besvarande av medborgarförslag - Framtidens teknik, 
vätgas i Ronneby 

 

Sammanfattning  
Medborgaren skriver att sedan en tid är det vardag att kunna tanka sin gasbil 
med biogas även i vår kommun. Nästa steg i denna utveckling är att förädla 
biogasen till vätgas något som redan görs i ett antal andra kommuner i 
landet, därmed är tiden nu mogen för detta steg även i vår kommun. 

Vätgastankning är en kommersiell teknik och Ronneby kommun bör stödja 
de marknadskrafter som finns. Särskilt nu när ett av våra större partier fått en 
tydlig uttalad och ny miljöpolitik, -visst krävs det politisk insikt för en sådan 
framtidssatsning. Redan i nästa mandatperiod behövs ett modernt och 
långsiktigt hållbart drivmedel som vätgas, det är all expertis ense om.  

Viggen området blir en strategisk knutpunkt, på E22 mellan Malmö och 
Norrköping, även för trafik mellan Karlskrona (Centraleuropa) och Göteborg 
(från o till Norge). Att vara tidigt ute med denna möjlighet kommer få stor 
betydelse i vår kommande trafikstruktur. 

På västkusten finns redan långt framskridna planer på en vätgasled mellan 
Hamburg genom Danmark, längs E6 upp till Oslo. Sätt nu Ronneby kommun 
tidigt på kartan med denna satsning längs Sveriges södra ostkust.   

Vätgas är ett säkrare drivmedel än bensin med sina tunga lättantändliga 
ångor. Vätgas är mycket lättare än vanlig luft, därmed säkrare. l en modern 
ubåt hanteras mycket vätgas mängder i ett begränsat utrymme på ett 
kontrollerat sätt. För ett antal år sedan var oljefabriken i Karlshamn en av 
landets större "tillverkare" av vätgas.  

Energin för framställning av vätgas kan komma från överskottet av sol-el 
och vind-el. Lagrad vätgas kommer i framtiden att vara ett tydligt inslag för 
att klara belastningstoppar i elsystemet under vinterhalvåret. 

Oavsett politisk ledning kommer en tidig satsning på vätgas sätta sitt avtryck 
i kommunens energipolitik. 

Medborgaren föreslår att kommunen på lämpligt (och avgörande) sätt bidrar 
till att vätgastankning blir verklighet även i vår kommun 
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Bedömning 

Vätgasmackar är en teknik som är under uppbyggnad i Sverige. I dagsläget 
finns det 4 vätgasmackar i Sverige och fram till 2020 ska det byggas 
ytterligare 8 stycken på sträckorna mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 

Ronneby kommun har som mål att kommunen som geografiskt område ska 
vara fossilbränslefritt år 2030 och att det 2035 inte ska ske några 
nettoutsläpp av växthusgaser. I miljöprogrammet är ett prioriterat område att 
minska de klimatpåverkande utsläppen från transporter.  

 

För att klara omställningen till en fossilfri transportsektor kommer flera olika 
typ av drivmedel behövas. Ronneby kommun är därmed positiva till att det 
ska finnas vätgastankning i kommunen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse medborgarförslaget 
besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren 
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§ 367 Dnr 2018-000441 109 

Besvarande av medborgarförslag - Installation av 
elgrillar i Brunnsparken/-skogen och vid kommunala 
badplatser 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-10-16 § 145 

Ett medborgarförslag om att installera elgrillar anpassade för offentlig miljö 
har inkommit. Områden som föreslås är Brunnsparken samt kommunala 
badplatser.      

Bedömning 

Vad gäller Brunnsparken föreslås att förslaget tas upp tillsammans med alla 
förslag till utveckling av Brunnsparken inom den grupp som ska arbeta med 
frågan inom gata- parkenheten på tekniska förvaltningen. 

Vad gäller kommunala badplatser är bedömningen att det inte är 
genomförbart med tanke på den el som behöver dras fram, svårigheten att 
sköta underhåll, samt de risker det innebär för brand och personskador.       

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande föreslå att hänskjuta 
förslaget om elgrillar i Brunnsparken till gata- parkenheten på tekniska 
förvaltningen och den grupp som är tillsatt för utveckling av Brunnsparken. 
Fritid- och kulturnämnden avger som yttrande att avslå förslaget att införa 
elgrillar på kommunala badplatser.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-10-16 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till 
kommunfullmäktige: Föreslå att förslaget om elgrillar i Brunnsparken 
hänskjuts till gata- parkenheten på tekniska förvaltningen och den grupp som 
är tillsatt för utveckling av Brunnsparken.  

Avslå förslaget om att införa elgrillar på kommunala badplatser. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Handläggaren 
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§ 368 Dnr 2018-000457 109 

Besvarande av medborgarforslag - rullskridskorink 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-10-16 § 144 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att öppna en rullskridskorink i 
Ronneby. Enligt medborgaren så finns det många skateparker i Blekinge, 
men inga rinkar för rullskridskor. För rullskridskor krävs en flat och platt 
bana. Enligt medborgarförslaget så skulle Ronneby kunna bli först i sydöstra 
Sverige med att öppna upp för denna sortens aktivitet. Medborgarförslaget 
ger förslag på eventuellt lämpliga platser för en rullskridskorink som före 
detta Jysk-affären eller lokal på Kockumsområdet i Kallinge eller annan 
lokal på landsbygden.      

Bedömning 
Fritid- och kulturförvaltningen ser tre möjligheter avseende rullskridskorink; 

- Ett privat företag startar upp och bedriver en rullskridskorink på liknande 
sätt som exempelvis en bowlinghall 

- Kommunen tillhandahåller en yta för rullskridskorink i likhet med en 
skateboard park 

- Kommunen startar upp och bedriver en rullskridskorink i likhet med en 
idrottshall eller simhall 

Bedömning görs att det i nuläget inte finns ett underlag från privata aktörer 
gällande en rullskridskorink. I Ronneby kommun finns i dagsläget ingen hos 
kommunen registrerad förening som ägnar sig åt rullskridskor. 
 
Avseende lokaler så har ABRI, som hanterar industrifastigheter i Ronneby 
kommun, idag inga lediga lokaler för ändamålet. Ett alternativ skulle vara att 
bygga en ny eller anpassa en anläggning, men det skulle resultera i en 
anläggning med relativt snävt användningsområde som främst skulle kunna 
användas för en typ av aktivitet. Fritid- och kulturnämnden investerar i 
upprustning av Brunnsvallen och Soft Center Arena vilket gör att det i 
dagsläget blir svårt att prioritera en rullskridskorink.        

Förslag till beslut 
Med bedömning av ovanstående alternativ beslutar fritid- och 
kulturnämnden som yttrande att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att avslå förslaget om rullskridskorink.      
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-10-16 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avge följande yttrande till 
kommunfullmäktige: Föreslå att berörd förvaltning/nämnd får i uppdrag att 
utreda en plats, förutsättningar och kostnad för att öppna upp en 
rullskridskorink i Ronneby kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren 
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§ 369 Dnr 2018-000409 109 

Besvarande av medborgarförslag - att Ronneby 
kommun beslutar att arbeta för en vargfri kommun 

 

Sammanfattning  
Medborgaren föreslår att Ronneby kommun ska besluta att arbeta för en 
vargfri kommun.  

Bedömning 

Kommunen har inte mandat att fatta beslut i frågor som rör rovdjur, utan 
detta är en statlig angelägenhet.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren  
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§ 370 Dnr 2018-000369 109 

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

 

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa ett förbud mot rökning på 
Ronneby kommuns kommunala badplatser. En bestämmelse om det föreslås 
skrivas in i den lokala ordningsstadgan för Ronneby kommun.  

 

Medborgarförslaget har sänts på remiss till fritid- och kulturnämnden. 

 

Fritid- och kulturnämnden föreslår att medborgarförslaget bifalles med 
tillägget att det införs en anvisad plats för rökning med sopkärl för fimpar 
och snus. Erforderliga ändringar genomförs i fritid- och kulturförvaltningens 
ordningsregler.  

Bedömning 

Införande av rökförbud på kommunala badplatser bör ses som en insats för 
att bidra till och erbjuda en hälsofrämjande livsmiljö i Ronneby kommun. 
Förslaget går i linje med kommunens folkhälsoarbete och 
kommunfullmäktiges beslut (2017-02-23 § 70) om att ställa sig bakom målet 
om ett rökfritt Sverige 2025. 

 

Rökfria zoner är ett viktigt led i kommunens folkhälsoarbete för hur fler 
människor, i synnerhet barn, kan slippa att utsättas för andras tobaksrök på 
allmän plats. Därav görs bedömningen att det inte bör införas någon anvisad 
plats för rökning med sopkärl för tobaksskräp. Det bör istället genomföras 
informations- och kommunikationsinsatser i syfte att informera allmänheten 
om rökfria badplatser och för att minska nedskräpningen av tobaksskräp.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktig att 

– ge teknik-, fritid- och kulturnämnden i uppdrag att verkställa rökförbud på 
kommunala badplatser senast 1 juni 2019.  

– anse medborgarförslaget besvarat.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

115(116) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 371 Dnr 2017-000453 109 

Besvarande av medborgarförslag att namnge en gata 
efter Anders Broström 

 

Sammanfattning  
Styrelsen i White Angels, KRIF Hockeys supporterklubb, har genom 
Thomas Nilsson inkommit med ett medborgarförslag där de föreslår att gatan 
vid ishallen i Kallinge namnges efter Anders Broström.  

Bedömning 

Förslaget har varit uppe i Miljö- och byggnadsnämnden som hänvisar till 
skriften Ortsnamn och namnvård. I skriften menas det att det är klokt att inte 
namnge efter levande personer utan låta tiden hinna ge perspektiv på 
personen och hans gärning. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår därför att 
förslaget att namnge gatan vid ishallen i Kallinge efter Anders Broström 
avslås.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att namnge gatan vid 
ishallen i Kallinge efter Anders Broström.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.     

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Handläggaren 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

116(116) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 372 Dnr 2018-000015 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in någon 
motion till dagens sammanträde.      

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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Artikeln skapades 12 december 2018

Kungörelse: KommunfuLlmäktige i

Ronneby 2018-1 2-19 kt. 13:00,

stadsh uset, Ron nebysalen
Kungörelse: Kommunful,tmäktige i Ronneby 2018-12-19 kt. 13:00, stadshuset,

Ronnebysa[en

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Onsdagen den 19 december 2018, kl'. 13:00 i Ronnebysalen, Stadshuset,
Ronneby

för behandLing av föl.jande ärenden:

1. Vat av justerare

2. Anmälan av medborgarförslag - önskan om att en aktivitetspark byggs i

KaLl.inge

3. Anmäl.an av medborgarförslag - hyr ut Espegården til.t KRIF

4. Medborgarförslag

--ob. Fragor

6. lnterpetlationer

7. Val. av ledamöter och ersättare ti[l. nämnder och bol.ag m.m.

8. Fastställande av ordning för ersättares tjänstgöring i Kommunstyrelse,
nämnder, bolagsstyrelser och andra organ

9. Avtal om ansvar för den regionala koil.ektivtrafiken i Bl.ekinge [än 2019 och
framåt

10. Avveckling av kommunalförbundet Region Bl.ekinge

11. Reglemente teknik-, fritid- och kulturnämnd

12. Ändring av reglemente - kommunstyrelsen

13. Ändring av reglemente - utbil.dningsnämnden

't+. Ändring av reglemente - socialnämnden

W&



Bilaga A

15. Ändring av regtemente - mitjö- och byggnadsnämnden

16. Ändring av reglemente - överförmyndarnämnden

17. Ändring av reglemente - ätdrenämnden

18. Ändring av reglemente - valnämnden

19. Ändring av regtemente - krisl.edningsnämnden

20. StäLtningstagande utökade kostnader Brunnsvallen

21. Taxor måttidsverksamhet 2019

22. lndexuppräkning av mil.jö- och byggnadsförvaltningens taxor 2019

23. Del.årsrapport 2018 Cura lndividutveckling

24. Skrivelse angående att disponera eget kapital för kostnader i samband
med avveckLing av Cura ungdomsboende

25. ÅrLiga ägardirektiv 2019 titl. Ronnebys kommuns helägda botag

26. Försäl"jning av aktier i HK Scan

27. Borgensförbindetse i Kommuninvest

28. Borgensram för kommunens heLägda bol.ag fr o m 2019

29. Förslag til.t bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
famil.jeskydd til.L fö rtroendevalda

30. Uppdrag ny detatjpl.an för utökning av Viggenområdet.

31. Besvarande av motion från kommunfullmäktigel.edamot Lena MahrLe (L),
tvärsektoriel"l.t team för hemmasittare

32. Besvarande av motion från kommunfullmäktigetedamot Christer Leksel.l.
angående höjning av bron vid hamnen

33. Besvarande av motion från kommunfutlmäktigeLedamot Wil.l.y Persson
(KD) angående kl.affbro över ån i Ronnebyhamn

34. Besvarande av motion från kommunfullmäktigel.edamot Lova Necksten
(MP) om återanvändning av plastförpackningar inom ä[dreomsorgen

35. Besvarande av motion från kommunfullmäktigel.edamot Lova Necksten
(MP) om införande av fler el"-cykel.pooler tiLt våra kommunala verksamheter

36. Besvarande av motion från kommunfullmäktigel"edamot Christer Lekse[[
(SD) angående turistbyrå och turistinformation

w@w



Bilaga A

37. Besvarande av motion från kommunfuLlmäktigetedamot Rune Kronkvist
(S) angående möjLigheten att utreda ftytt av den a[[männa anslagstavlan i

Bräkne-Hoby

38. Besvarande av motion från kommunfullmäktigel"edamot Nicolas Westrup
(SD) om försörjningsstöd ti[[ personer utan uppehål.l.stiLtstånd.

39. Besvarande av medborgarförslag - PLats att sätta upp affischer i

stadskärnan

40. Besvarande av medborgarförslag - Framtidens teknik, vätgas i Ronneby

41. Besvarande av medborgarförslag - lnstallation av elgrillar i

Brunnsparken/-skogen och vid kommunala badplatser

42. Besvarande av medborgarforslag - ruU.skridskorink

43. Besvarande av medborgarförslag - att Ronneby kommun beslutar att
arbeta för en vargfri kommun

44. Besvarande av medborgarförslag - Förbud att röka på kommunala
badplatser och tägga in förbudet i den lokala ordningsstadgan för Ronneby
kommun

45. Besvarande av medborgarförslag att namnge en gata efter Anders
Broström

46. Detal.jplan för det av Ronneby 22:1 (norra Viggen)

47. Anmälan av motioner

Klicka här för att se webbsön ninEen av kommunfullmäktide

U ppdaterad: 2018-12-12

&,W



Bilaga '3 till Kommunfullmäktiges protokoll.

Omröstningslista nr. 1

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 20't 8 klockan 13:36:15.

7.Val av ledamöter och ersättare till nämnder och bolag m.m

Justeringsmännens signatur:

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nei Avst Frånv

Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bromöe (M) Alla X
Lennarth Förberq Alla Magnus Persson X
Kaisa Svensson Alla X
Helene Fogelberg (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson Alla X
Hillevi Andersson Alla X
Tim Svanberg (c) Alla X
Silke jacob (c) Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nils lnqmar Thorell Alla X
Willy Persson Alla X
Magnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson Alla X
Amani El-Ali Mazloum Alla Thomas Svensson X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell (s) Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson Alla Agnetha Wildros X
Jan-Eric Wildros Alla X
Jessica Jönsson (s) Alla Magnus Johannesson X
Stefan Osterhof (s) Alla X
lngrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic Alla X
Anna-Karin Wallgren Alla X
Pår Dover Alla Thommy Persson X
Peter Bowin (v) Alla X
Omid Hassib (v) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup DI.J Alla X
Benqt Johansson ÖL' Alla X
Gina Hellberg Johansson Alla X
Sandra Bergkvist Alla X
Bengt Johansson SD) Alla X
Tim Aulin DIJ Alla X
Tomas Lund DlJ Alla Jesper Grönblad X
Mattias Ronnestad Alla X
Carina Aulin Alla X
Anders Oddsheden DU Alla X
Haide Friberg DL' Alla X
Yvonne Olsson SD Alla Tonv Holqersson X
Johan Grönblad (SD) Alla X
Anna Carlbrant G) Alla X
Sune Håkansson nr Alla X

SUMMA: 30 17 ,l ,l

lk w &c/
Sida 1 av 1



eilag^(..till Kommunfuilmäktiges protokoil.

Omröstningslista nr.2
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2018 klockan 14:02:08.

12. Ändring av reglemente - kommunstyrelsen

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Fredriksson Alla X
Alla X

Anders Brom6e (t! Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla Magnus Persson X

Svensson (M) Alla X
F Alla X

(M Alla X
Therese Aberg Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanberg Alla X
Silke jacob Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X

Persson (KD) Alla X
us Pettersson Alla X

Malin Månsson Alla X
Tommy Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla Thomas Svensson X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell Alla X
Ola Robertsson Alla X

(s) Alla Agnetha Wildros X
Jan-Eric Alla X
Jessica Jönsson Alla Magnus Johannesson X
Stefan Osterhof Alla X
lngrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallgren (s) Alla X
Pär Dover Alla Thommy Persson X
Peter Bowin Alla X
Omid Hassib Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup (sD) Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla X

a Hel Johansson (SD Alla X
(SD Alla X
(SD Alla Peter Jansson X

Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla Jesper Grönblad X
Mattias Ronnestad Alla X
Carina Aulin (SD Alla X
Anders Oddsheden UU Alla X
Halde Friberg (So1 Alla X
Yvonne Olsson (sD) Alla Tony Holgersson X
Johan Grönblad (SD Alla X
Anna Carlbrant Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X

SUMMA: 29 16 2 2

Justeringsmännens signatur:

Sida I av 1



eif aga Q tif f Kommunfullmäktiges protokoll

Omröstningslista nr.3
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 201 8 klockan 14;25:41

21. Taxor måltidsverksamhet 2019

Justeringsmännens signatur:

Ledamöter Parti Krets EnBättare Ja Nej Avst Frånv

Roger Fredriksson Alla X
Asa Evaldsson Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla Magnus Persson X
Ka.isa Svensson (M) Alla X

Alla X
Anders Lund Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson Alla X
Tim Svanberg Alla X
Silke iacob (c) Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X
Willy Persson 1\L' Alla X
Magnus Pettersson Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla Thomas Svensson X
Bo Johansson Alla X
Annette Rydell Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla Agnetha Wildros X
Jan-Eric Wildros (s) Alla X
Jessica Jönsson Alla Magnus Johannesson X
Stefan Osterhof Alla X
lngrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (r Alla X
Anna-Karin Wallgren (s) Alla X
Pär Dover Alla ThommV Persson X
Peter Bowin Alla X
Omid Hassib (v) Alla X
Lova Necksten [4P) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Benqt Johansson Alla X
Gina Hellberg Johansson Alla X
Sandra Bergkvist (SD) Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla Peter Jansson X
Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund (SD Alla Jesper Grönblad X
Mattias Ronnestad Alla X
Carina Aulin Alla X
Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberg (r Alla X
Yvonne Olsson (sD) Alla Tony Holgersson X
Johan Grönblad SD Alla X
Anna Carlbrant Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X

SUMMA: 33 {6 0 0

WM &q'
Sida 1 av 1



Bilaga
E
.E.. titt fottunfullmäktiges protokoll'

Omröstningslista
llmäktiges sammanträde den 1

nr.4
20{8 klockan 14:56:15'

Ronneby kommunfu
9 december

33. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående klaffbro

RonnebYhamn

Justeringsmännens signatur:

F

Alla
us

X

Alla

XSte
XKenneth

H

X
X

Persson

Alla

Xomas
Amani

Alla
netha

X

Johannesson

Alla

XKran

Persson
Dover

Alla
n

XLova

Alla

X
J

G
omas

Alla
attias

a Aulin
X

AllaS
ohan

Sune 0245 2

ffi v/rf q
Sida lavi

åni
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Tl\il'', å- kf
Ze'g- \z- \q ä eezUtbildningsämnden 2019-01-01 -- 2O2Z-IZ-3I

Uppdrag

Ordförande

L:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Partibeteckning

M

c

S

M

M

L

S

s

S

MP

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn

Äsa Evaldsson

Silke Jacob

Stefan österhof

Christer Stenström

Kajsa Svensson

Lars-Olof Wretling

Anna-Karin Wallgren

Rune Kronkvist

Jonas Petersson

Lova Necksten

Tony Holgersson

Tim Aulin

Sandra Bergkvist

Utbildningsnömnden

I

2

3

4

5.

6.

7

8.

9

10.

11

L2

13

il{ Lrut ffi



Uppdrag

E rsätta re

Ersättare

E rsätta re

Ersättare

E rsätta re

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersätta re

Ersättare

Ersättare

E rsätta re

Partibeteckning

M

M

M

c

c

s

s

S

s

V

SD

SD

SD

Ersättare
Namn

Lars Saager

Kenth Carlsson

Martin Engelsjö

Kevin Lill

Jonatan Glader

Sanela Kazma

Kranislav Miletic

Catharina Christensson

Jonny Håkansson

Robin Bowin

Casper Andersson

Sara Jansson

Jesper Grönblad

Utbildningsniimnden

1.

2.

3

4.

5

6

7

8

9.

10

11

72

13

Wu/tt @q



Äf d renä mnden 2019-01-01 -- ZO22-IZ-}I

Uppdrag

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Partibeteckning

M

c

S

M

M

L

S

s

S

V

SD

SD

SD

Ordinarie

Namn

Anders Lund

Susanne Petersson

Malin Norfall

lngrid Carlsson

Rickard Evaldsson

Laila Andersson

Agnetha Wildros

Christer Äkesson

Annette Rydell

Mohamed Teti

Carina Aulin

Sara Jansson

Sandra Bergkvist

Äldreniimnden

t

2

3

4

5

6.

7

8.

9

10.

11,

72.

13

ffi 'l/UH ELö



Uppdrag

Ersättare

Ersätta re

Ersätta re

Ersättare

E rsätta re

Ersätta re

Ersättare

E rsätta re

E rsätta re

Ersättare

Ersättare

E rsätta re

Ersätta re

Partibeteckning

M

M

L

KD

c

s

S

s

S

s

SD

SD

SD

Ersättare
Namn

Johannes Chen

Jennie Risberg

Kerstin Johansson

Lisbeth Beselin

Kristina Valtersson

Lindis Olsson

Elisabeth Backström

Börje Johansson

lngrid Carlsson

Jimmy Green

Magnus Stridh

Yvonne Olsson

Gina Hellberg Johansson

Äldrentimnden

T

2

3

4.

5.

6.

7

8

9

10

II

L2

13.

W ,M,{ dfr cÅ



Socia I nä m nden 2019-0 1-01 -- 2022-L2-gL

Uppdrag

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Partibeteckning

M

Oberoende (RP)

S

M

L

c

S

S

s

MP

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn

Therese Åberg

Anna Carlbrant

Malin Månsson

Birgitta Lagerlund

Ylva Särnmark

Kerstin Haraldsson

Thomas Svensson

Anna-Karin Wallgren

Nils Nilsson

Mia Persson

Nicolas Westrup

Casper Andersson

Peter Jansson

Socialnömnden

1

2

3

4

5

5

7

8.

9.

10

17

t2.

13.

d,fr-rr{$ @4



Uppdrag

Ersättare

Ersättare

Ersätta re

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättäre

Ersättare

E rsätta re

E rsätta re

E rsätta re

E rsätta re

Partibeteckning

M

M

M

KD

c

s

s

S

s

V

SD

SD

SD

Ersättare
Namn

Jennie Risberg

lngrid Carlsson

Äsa Evaldsson

Bridget Anne Afor

Charlotte Svanberg

Magnus Biörk

Pia Svabre Zickbauer

Martin Moberg

Jan Petersson

Paulina Krynska

Yvonne Olsson

Evalotta Karlsson

Christian lvansson

Socialnömnden

7

2

3

4.

5

6

7

8

9

10.

17.

12.

13

/,tv U4f ffLö



Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-01 -- zo2z-Lz-gr

Uppdrag

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Partibeteckning

c

M

s

M

L

c

s

s

S

V

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn

Hillevi Andersson

Magnus Persson

Ola Robertsson

Lars Saager

Lennart Gustavsson

Bo Carlsson

Pär Dover

Christer Svantesson

Dimitri Adellberg

Lena Ros6n

Bengt Sven Äke Johansson

Mattias Ronnestad

Tim Aulin

Miljö- och

byggnadsniimnden

1

2

3

4

5.

6.

7

8.

9

10.

17.

72

13

*\tf @



Uppdrag

Ersätta re

Ersättare

Ersättare

Ersätta re

Ersättare

Ersätta re

E rsätta re

Ersättare

Ersättare

Ersätta re

Ersättare

Ersättare

Ersätta re

Partibeteckning

M

M

KD

c

c

S

s

S

s

MP

SD

SD

SD

Ersättare
Namn

Leif Hansson

Johannes Thernström

Willy Persson

Jan-Olov Olsson

Kerstin Haraldsson

Ulrik Lindqvist

Lars Andersson

Bo Larsson

Jonny Håkansson

MikaelCarl6n

Johan Grönblad

Sandra Bergkvist

Anders Oddsheden

Miljö- och

byggnadsnämnden

1.

2

3

4.

5

6

7

8

9

10

1I

72

13

w



Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2019-01-01 -- 2022-Lz-gt

Uppdrag
Ordförande

L:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Partibeteckning
M

KD

S

M

L

c

S

S

S

V

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn
Anders Bromde

Willy Persson

Teopoula Zickbauer

Fredrik Jakobsen

Jesper Rehn

Anders Petersson

Thommy Persson

Catharina Christensson

Martin Johansson

Omid Hassib

Bengt Sven Äke Johansson

Bengt Åke Johansson

Sten-Albert Olsson

Teknik-, fritid- och

kulturnömnden

1.

2.

3.

4.

5

6

7

8

9

10

Tt

12

13

tlrw 6Lc'>



Uppdrag
Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

E rsätta re

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersättare

E rsätta re

Ersättare

Ersättare

Partibeteckning

M

M

L

c

c

S

s

s

S

V

SD

SD

SD

Ersättare

Namn
Helene Fogelberg

Rickard Evaldsson

Nagham Muqbel

Eva-Britt Brunsmo

Sandy Zreik

Kranislav Miletic

Magnus Johannesson

Magnus Björk

Eva Robertsson

Siman Zeid

Peter Jansson

Tonv Holgersson

Jesper Grönblad

Teknik-, fritid- och

kulturniimnden

7.

2.

3

4.

5

6.

7

8

9

10.

L7.

72.

13

/d{- u'ty &'q



Va I nä m nden 2019-01-01 -- 2O22-L2-3I

Roll

Ordförande

L:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Partibeteckning
M

c

S

M

M

L

S

S

s

V

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn

Helene Fogelberg

Susanne Petersson

Catharina Christensson

Christer Stenström

Jan Demerud

Joakim Jonasson

Kenneth Hasselberg

Martin Moberg

Agnetha Wildros

Peter Bowin

Nicolas Westrup

Mattias Ronnestad

Anders Oddsheden

Ersättare

Volnämnden

I

2

3

4.

5.

6.

7

L

9

10.

11..

12.

13

Valnömnden

ilf,P fucs



Roll

Ersättare

E rsätta re

Ersättare

E rsätta re

E rsätta re

Ersätta re

Ersättare

Ersättare

Ersättare

Ersätta re

Ersättare

E rsätta re

E rsätta re

Partibeteckning

M

L

KD

c

c

S

S

S

S

MP

SD

SD

SD

Namn

Tony Mattisson

Amanda Pihl

Laila Larsson

Eva Johansson

Kerstin Haraldsson

Nils Nilsson

Sanela Kazma

Lindis Olsson

Stefan österhof

Sven-Äke Ca116n

Ulla Bölja

Yvonne Olsson

Tom Persson

1.

2.

3

4.

5

6

7

8

9

10

LT

t2

13.

w@q



öve rfö rmyn d a rn ä m n d e n 20 19-0 1-O 1 -- ZO22-IZ-}I

Roll

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Partibeteckning
c

M

s

s

SD

Ordinarie
Namn

Susanne Petersson

Kenth Carlsson

Agnetha Wildros

Lennart Häeglöf

Peter lansson

L

2.

3.

4.

5.

wtu+



Krislednin nämnd 2019-01-01 -- 2O22-I2-3I

Enligt reglemente för krisledningsnämnden (KF 2016-02-
25,5 54, dnr KS 2014/513),2 kap. 1 5 ska nämnden vara i

personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Roll

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Partibeteckning
M

c

S

L

S

V

SD

SD

Ordinarie
Namn

Roger Fredriksson

Kenneth Michaelsson

Magnus Pettersson

Roger Gardell

Tommy Andersson

Peter Bowin (V)

Nicolas Westrup (SD)

Bengt Sven Åke Johansson

Krisledningnömnd

I

2

3

4.

5.

6.

7

8.

ffi u,w &ct



Ronneby Miljö & Teknik AB (from. 2019-05-01 I

Roll

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ombud

Partibeteckning

c

M

s

L

KD

c

s

S

S

V

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn

Mats Paulsson

Jan Demerud

Jan-Eric Wildros

Thomas Svensson

Willy Persson

Kevin Lill

Thomas Svensson

Catharina Christenssor

Börje Johansson

Erik Ohlson

Sten-Albert Olsson

Tom Persson

Carina Aulin

1.

2.

3

4.

5

6

7

8.

9.

10

11.

t2.

13.

\t/W @q



Ombud ersättare

Förtroenderevisor

Förtorenderevisor ersättare

u/f @q



Ronneby Miljöteknik Energi AB (from. 2019-05-01 )

Roll

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ombud

Partibetec

c

M

s

L

KD

c

S

s

S

V

SD

SD

SD

Ordinarie

Namn

Mats Paulsson

Jan Demerud

Jan-Eric Wildros

Thomas Svensson

Willy Persson

Kevin Lill

Thomas Svensson

Catharina Christenssr

Börje Johansson

Erik Ohlson

Sten-Albert Olsson

Tom Persson

Carina Aulin

1

2.

3.

4.

5

6.

7

8

9

10.

II

72

13

wrw @c1



Ombud ersättare

Förtroenderevisor

Förtorenderevisor ersätta re

#11- \'1 14 pc4



Roll

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ombud

Partibetec

M

L

S

M

M

c

s

s

S

s

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn

Johan Sandberg

Tommy Mårtensson

Håkan Robertsson

Tomas Svensson

Henrik Mösenbacher

Gilbert Nilsson

Mikael Mårtensson

Mats Johansson

Sanna Rydell

Jan-Olof Ahlström

Tony Holgersson

Sten-Albert Olsson

Tomas Lund

7

2

3

4.

5

6

7

8

9

10.

Lt.

L2

13

AB Ronneby lndustrifastigheter (from. 2019-05-
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Ombud ersättare

Förtroenderevisor

Förtorenderevisor ersättare

^6 L#f &



AB Ronnebybrunn (from. 2019-05-01 )

Roll

Ordforande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ombud

Partibeteckning

M

L

S

M

M

c

s

s

S

s

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn

Johan Sandberg

Tommy Mårtenssor

Håkan Robertsson

Tomas Svensson

Henrik Mösenbache

Gilbert Nilsson

Mikael Mårtensson

Mats Johansson

Sanna Rydell

Jan-Olof Ahlström

Tony Holgersson

Sten-Albert Olsson

Tomas Lund

1.

2

3

4

5

6.

7

8.

9

10

11.

L2.

13

ww ffib*)



Ombud ersättare

Förtroenderevisor

Förtorenderevisor ersätta re

tWM @e



AB Ronnebyhus (from. 2019-05-01)

Roll

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ombud

Partibetec

L

c

V

M

M

c

s

S

s

s

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn

Lena Mahrle

Magnus Gustafsson

Ronnv Petersson

Martin Engelsjö

Patrik Jakobsen

Ann-Cha rlotte Johansson

Charlotte Karlberg

Kent Zickbauer

Mats Karlsson

Benny Athle

Nicolas Westrup

Carina Aulin

Anders Oddsheden

,J"

2

3

4

5

6.

7

8.

9.

10

11

t2

13

lkT-'tl,tJfq



Ombud ersättare

Förtroendereviso r

Förtorenderevisor ersättare



AB Ronneby Helsobrunn (from. 2019-05-01)

Roll

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ombud

Partibeteckning

M

c

S

M

L

KD

S

s

S

s

SD

SD

SD

Ordinarie
Namn

Roger Fredriksson

Kenneth Michaelsson

Magnus Pettersson

Anders Brom6e

Bengt Callingård

Daniel Nilsson

Tommy Andersson

Malin Månsson

Magnus Johannesson

Annette Rydell

Bengt Sven Äke Johansson

Tim Aulin

Gina Johansson

1

2

3

4.

5

6

7

8

9

10.

11.

72.

13

"fTT- W@,q



Ombud ersättare

Förtroenderevisor

Förto renderevisor ersätta re



Samverkansnämnd i Blekinge

Uppdrag

Ledamot

Ersättare

Partibeteckning

M

s

Namn

Rickard Evaldsson

Malin Norfall

Samverkonsnömnd i blekinse

7.

Samverkansnämnd i blekinqe

1.

+'f-wW



Kommunalförbundet Räddningstjänsten östra Blekinge

Uppdrag

1:e vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Revisor

Uppdrag

Ersättare

E rsätta re

Ersättare

E rsätta re

E rsätta re

Partibeteckning

M

c

S

S

SD

Partibeteckning

M

M

S

s

SD

Namn

Fredrik Jakobsen

Magnus Gustafsson

Bo Johansson

Jan-Eric Wildros

Nicolas Westrup

Namn

Anders Lund

Christer Stenström

Thomas Svensson

Kranislav Miletic

Bengt Åke Johansson

Riidd ni ngstjö nste n östra Bl eki nge

1

2

3

4

5.

Rödd ni ngstjö n ste n Östra Bl eki nge

!

2

3

4.

5.

W p6ry



Revisor ersättare

w&q



Kommunsamverkan Cura lndividutvecklin g

Revisor ers.

Uppdrag

Ledamot

Ledamot

Uppdrag
Ersättare

Ersättare

Revisor

Partibetec

M

s

Partibetec
c

S

Namn

Therese Äberg

Malin Månsson

Namn

Silke Jacob

Stefan österhof

Kom m u nsomve rka n Cu ra I ndivi dutveckli ng

L.

2.

Kommunsamverkan Curo lndividutveckling

1.

2.

trJ--" w &+



Ledamot I

Ersättare I

I

Partibetec
M

s

Kommunsomverkon Curo Individutvecklinq

Namn

Therese Äbere

Malin Månsson

Personnun

1

2

Kommunsamverkan Cura Individutvecklin g familjerättsnämnd

w-w gpe



Samordn undet i Ble e Finsamf
Ko m m u n sa mve rka n Cu ra I nd iv id utveckl i n s

Namn Partibetec Uppdrag
1. Therese Äberg M Ledamot

2. Malin Månsson s Ersättare

R
-



Sydarkivera

Uppdrae
Ledamot

Uppdrag
Ersättare

Partibeteckning
L

Partibeteckning

s

Namn
Nils lngmar Thorell

Namn

Bo Johansson

Sydorkivera

t.

Sydorkivera

7



AVTAL OM ANSVAR FöR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTMFIKEN I BLEKINGE UiN
1 Parter
Mellan Landstinsr
i"'il;;,åilf:r'J"iät"J[""',f1,åi"I?åiff 

lJ#Hi5iåir(arrskrona,Ronneby,
2 Bakgrund och syfte
Lagen om kollektiYltfll. Qolo:1o65) som trädde i kraft den 1 janua ri zol2ersatte tageniä?l;lill;T"åH:[liliit**lWij,!'fJ.,.,#'iiää om'ko,,ektrvi,#i'inn"uar att det

Kommunerna i Blekinge samt Landstinget uppdrog till kommunalförbundet Region Blekinge att
rr' o' m' zo 1 2'o 1 -o.1 

"i1.'"f i""ui äräl$;rik;"r;äishä'i 
Brekin ge i en righei med ovan

nämnda rag. r samba"r;Jä;l ,äåi"g9"s ett ränso?iåiavtarmeran korimunerna,landstinget och kommunatrcirbunaei. ö"ttu 
""t.r ,åii".aJå nirrrårhnden av viki mettani:li:llilTl?,l,ffiur: ;ääffi;la'ci,uunJe,-ä"gåi=sr"kinge 

för des, .åri ,o, regionar

Den 1 januari 2019öve11t 1."lg:tinget Blekinge, som kommer. be-nämnas Region Brekinge, det
regionala utvecktingsansvaret i areki-nslren- sinitö'riiirl:lltg"fcirsamringai'[ron.,,nun"rna 

och

:::iliffi'Liililill'itr*i""rull*:l';$ä"fur#e innehå,,äi)å;'".t],?,andstingets
eventuellt tillkommana" uppiiii".,äl;;Tfå::::t?9-"^t nu_varande uppgirter samtmvnaigheie;;;;; resreriffi;J;;d'1'?fl|!:oTro,,Llt rån regering"n oifi"riåiruu

filx;åffilx:JåHlH[:ilsil:[,?-':Jiliipi":l','åil;H:':ä'iilru;:H"ren 2018, överrörskollektivtrafikmvndigh"irr.".ä..2ä'i|]'Jin"i 
i"ä#;äff""rande konsortiaravtar meranlandstinget och ftommunerna upphör. b:r^,ylt;i, *n:;, änon'föra en stattåvexring med 45

öre från samma tto'.ll-tJoffiil;;;nker.uidebiteringån.med.45 
öre och ranåstinget(Region Blekinge) höjer med samma ulGpp. s[aliåll'iirng="f innebär att meatem:savgiften och:Hf,':ä'jil;:'"$Ix!'#il/:få**;T3å1,,":tLä:l'å?iibussochbåt.aasänft,i

syftet med detta avtat är.att närmare ang.e brra..- koflektivtrafikmyndighetens 
ansvar,ä.l:l1'gJJlåf:na 

rcir'råLii"i'"i*å#tr""ckring, iina;#;s av verksamheten och rormerna

3. Kollektivtrafikmyndighetens 
ansvar

&]HitåHtYl*;;i+t" l;ki";;;;'"u,,,gjgl den regionara.koilektivtrafiken 
och regionarr"ii"rii"i,.iiilffi ;äff l"(fffi,,";!5tlX%lttti:ilå+,[";'"X!:::iiiö",.ååion"ru

regionala kollektivträfit". l"i"ri;ilil" är överens o, 
",, 

lin9sprogram fastsiäila måtför den

Ilå,"qi:ffi1:t."n"r, tag (1ee7:iiäiä,ä.a,ian,io.n r#;i:å:ä?tl"Iläi:TLT#;!iXr,
Utöver detta ska Reeion Blatrinao ,rra=--
gilätr;x+'trf;i",',ffi 

i:,å',";.1iififu å'"Tltä:;:Hi,il,T:J'fl "f l?;:l'J:iiJt.
Det ankommer på kommunerna att i sin I

gffi 
ltig":1;*fi $Efff 

g,*t*t;**l+*ffi ;:,-:'uu,r,#:,""

ZS rr
LANDSTINGET BLEKINGE

E ?1'"E c. e
$rn å. t,uf,Zatg*1.Z-lq

å "BBq

tJ6q &w



LANDSTINGET BLEKINGE

Kommunerna säkerställer - utan särskild ersättning - tillgång till erforderliga hållplatser,terminaler, hamnanläggningar, bryggor etc. för oe-n trarit som Region Blekinge skall utföra, medundantag för busshållplatser tangjJät statliga 
"agniit"t 

oct,'tott"ttirtrafikanlåiggningar på stafligmark' Kommunen ansvarar för mlrkarbeten lnklulive ledningsdragning r"ri iit-".forderligatillstånd erhålls och att eventuell marklösen genomrdrs.-i ;"; må; ko;;;" i", ,t avgift förnyttjande av sådan anläggning skall sådan koslnad helt belasta aktuell kommun.

I den mån kommersiella trafikutövare önskar.Lyttja befintliga hållplatser mm, äger RegionBlekinge rätt för kommunernas räkning faststälia åugiri ä.Äi" ut ersättning av trafikutövare förnyttjandet' sådan avgift ska tillfalla kommunerna. I fall där kommersiella trafikutövare önskanya hållplatser mm' skall Region Blekinge upprätta särskilda avtal med berörda parter somreglerar hur sådana anordningar kan an-skafäs, tillhanåinåil.t och bekostas.

För inköp av hållplatstavlor, väderskydd, informationstavlor och annan kollektivtrafikrelateradutrustning ansvarar Region Blekinge, liksom för drift och underhåll 
"u 

a"triin"entarier. RegionBlekinge ansvarar också för att erioidertiga, .esenärsiåiaåiaae funktioner finns vid länetsstationer etc. i samråd med berörd fastig6eisäg"r.. uppiitining av vaoerityåJ åch annankollektivtrafikrelaterad.utrustning genomftirs, ärte. oiiåg med Landstinget/Region Blekinge, avberörd kommun som också svataif6. eFör-sörininj.n 
"n-råggningen. 

Erforderliga tillstånd ev.marklösenetc.införuppsättningenanskaffas!enö.rommäensförsorg.@

;a*
4 Gemensamma utgångspunkter för kolektivtrafikens utveckring
Partena är överens om att verka för ökat resande med kollektivtrafik i Blekinge län och attkollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transpåriår sra öka. planeringen tar sinutgångspunkt i Blekinges utvecklingsstrategi (Attraktiva oleiingey samt den regionala ochnationella transportplanen för infråstruktur samt trafikförsörjn-lnlsprogramn.,åi -

5 Finansiering
Region Blekinge bär det ekonomiska ansvaret_för.den av Region Blekinge beslutade regionalakollektivtrafiken inklusive fåirdtjänst och riksfåirdtjänri. 

---'
Kommunerna bär det ekonomis[a ansvaret för de verksamheter som inte skatteväxlats, så somtilläggstrafik båt och buss.

Dessa framgår av bilaga till detta avtal

Region Blekinge utför på uppdrag dessa och fakturerar kvartalsvis i förskott å conto av RegionBlekinge till respektive kommun. Avräkning sker årsvis åriei uotsrut har upprättats varvidåterbetalning eller tiläggsfakturering sråriitt respektive kommun.

6 Tillköp

l:gl".l.Blekinge ska ge Kommun möjlighet att - i den utsträckning lagen medger det - eftersärskild överenskommelse köpa till iririr utove. a.n iorn'Äeglon Blekinge anordnar.

7 Former för samverkan
För den övergripande politiska styrningen av kollektivtrafiken svarar Regionfullmäktige. Förberedning, förankring och samoråningr: kommunerna finns ett inrättat samverkansråd medföreträdare från landstinget/regionen-och kommuneinu ioi 

"it 
säkerställa inflytande iberedningsprocessen. Kollektivtrafikgruppen med företrädare från kommunerna, RegionBlekinge och Trafikverket finns för atl ventilera och diskuiera kollektivtrafikfrågor. Dessutomhar en trafiknämnd inrättats i Region Blekinge. negremänie iör trafiknämnden iiimgar a,bilaga.

Region Blekinge ska i ett Trafikförsörjningsprogran fastställa målför den regionalakollektivtrafiken. Detta program ska oereaås ai Traftknämnåen och bygger på delaktighet frånkommunerna. Beslut fattas åv Regionfullmäktige.

tv* k, uq/'
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TANDSTINGET BTEKINGE

En avstämning av vilka åtgärder' i form av investeringar, rinjeföränd.ringar etc., som praneras genomföras,
ska göras med berörd kommun ;"";;;;;;;september 

månao a.o inn"n aktuert genomförandeår.

! Uppfciljning och utvärderinp
uetta awar ska utvärderas seiast tre år efter att det har börjat gära.
9_Ändringar och tillägg

ä1fl'fru""tsJfl1ilii::tta avtatgöras endast efter bestut av samniga awatsparters

lOavtalets giltighet och uppsägninguetta avtal träder i kraft aän r Janä ri Zolgoch gäfler tifls vidare. uppsägningstiden är tre år.11 Tvist
Tvist angående torkning.en av detta avtar.glr:.1y"ryq annat rättsförförbehårande 

som:flå!;ffi:ioavtalsrela-ti"*";-ä'är'lir* rorrraiarirä* r"ä1. tiu överensrorr-år", rösas av

Detta är upprättat i 6 exemprar varav varje avtarspart erhårer ett.

Landstinget Btekinge/Region Blekinge

Karlskrona kommun
Ronneby kommun

Karlshamns kommun
Olofströms kommun

Sölvesborgs kommun

t/6-") &W
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LANDSTINGET BTEKINGE

FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR TRAFIKNÄNAruO
Rt_ t- tuÄtrttrtR e es rÄM[,t ELs ER
$ 1' Trafiknämnden består av 1 I ledamöter och I I ersättar-e,. som väljs av regionfurmiiktige.Mandatperioden är ry; å.;k"uj.fr o ,n ;;;,u,i,'ä;rr* ou uuråt ruoafiå, inri, detä"Tfr?liiå111åJJHå1fl;Il*;;'öffi "vur"tägerrumuiJnyuurau

g 2 
å:'ä:1''H"f;T :?titr fåä"Jffi:j;il:ffi,'h;, ;;:,". en .rdftirande, en

$3' För nämnden gäller bestämmelser om nämnder i kommunailagen. Nämnden ska ftilja
å1il'tli+'.iT#T1ilJffi fl T:Ji:1Tlåt-;+"i$i''-..;;;ä.d*,ä"a.,,;oausådanamyndighet utfiirdadä ,esäm;;i;er ftiranleder annat. 

ag, annan ftirfauning 
"tt", 

uu Jåtti|-,,"
TRAFIKNÄIUruOCruS UPPGIFTER

ili:'1'""fi:fi"r:trfi[:Ti;1?äHlTTs 
mor bakgrund av kommunaragens krav på an rrågor som äruppgifterna'r",l,r'.",il;ä;ilil:ifi;['#$::fää:i;X*[,*d:#l;"r,""*ii;;ä;;:'

LEDNING

ffiffH:t"den 
beslutar iärenden som avser den egna verksamhetens mår, inriktning, omfattning och

Nämnden ska utöva ledning över Region Blekinges kollektiwrafik.
Trafiknämnden ansvarar fiir att genomöra det avregionfurmäktige besrutadelällff:?;i",ilä,ä:tr',;;;;;öinom verksämr,"i,oålaa"t och riir uppft'jning och
Trafiknämnden ska tillse att verksamhetereffektivt 

"rt".årtJana" Åär ".i,;ilffij:L"t 
ändamålsenligt uppbvggd och urformad och bedrivs

Trafiknämnden ska besruta om utbud, omfattning och rokarisering av verksamheten.Trafiknämnden ansvarar ftir forskning ufveckling och utbirdning inom sitt verksamhetsområde.Trafiknämnden ansvarar ftir att kollektivrrao*" 
"r,itt;; regionar t'rväxtfaktor.Trafiknämnden ska utveckla insatser ftir fiirbättrad forkhärsa inom ramen ltir fuilmäktiges besrut.VERKSAMHET, EKONOMI OCH FINANSER

Trafi knämnden ansvarar ftir genomftirandet av korektivtrafi kenTrafiknämnden ansvarar ftir med kollektivtinformarion.u';"nÅ^ar:"i"elr""iäö';Tfif 
,:,ffi:x:å?fållff :,"ää?lffi .,"*,

f,:xt,,lff1äi"låå:'"0* ärenden om prissättning ftir Region Brekinges koilektivtrafik ftir besrut i
Trafiknämnden ansvarar ftir tillhandahållar
rranknämnden bereder trankriirsörj",**:L;T:,fiil: 

ä. *ilTl_1"#fl ,u.;"Trafiknämnden beslutar om t'rstånd ftir ftirdtjänst och riksftirdtjänst.
Trafiknämnden ska vid behov biträda komnkommuns behov av skorskjutilil;#ffiåä:r:'"ti,1rufi'åi:;l#i[äj]ing av respektive

ARBETSMATERIAL I
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TANDSTINGET BTEKINGE

äit:fiffif;:"'::fä:*1,ä"'."f,1-:v sådan infrastruktur som är en direkt ftirutsänning ftir

ffilHäf,"å'Äi ;ä1fi ;;ä?f,ljlf, å:#ff fi iå å';5' "*" 
och komm un erna i en r i ghet med

;ä:ff:"den 
ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget inom de av fuilmäktige faststälrda

Trafiknämnden ska upprätta en intern kontrollplan ftir sin verksamhet, personal och ekonomi.Trafiknämnden ansvarar ftir, och ska fortlopande ftilja upp verksamhet, personar och ekonomi.Trafiknämnden ska till regionstyrelsen,lämna uppgifter om hur verksamhet, personar och ekonomirjf ::lff TåH"f #tää:H*lTå{äåf:rffi :#?1iJ;,;ffi 
ffi ff r'lroo*,*".iövrig,

Trafiknämnden ska svara fiir att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, att räkenskapernaär rättvisande och att den interna koilril;ultä.ku!. ilääi,o;; ,k";rä"äruJ'rl'ar"ntrig awikerse:itlffiåäf,ä# drojsmål sk'iriö" i"r"..;;;:;;örsen och samtidigt ener så snarr der kan

ffiHffiTå:ff'":TffJffjerättelse till regionstvrelsen avseende ftiregående karenderårs

INVESTERINGAR OCH FASTIGHETER
Trafiknämnden ska till regionstyrelsen utarbeta investeringsftirslag inom verksamhetsområdet.
ARBETSGIVARFRAGOR

Trafiknämnden skall se till att det finns .:T,j*i fiirursättningar ftir de med arbetsmiljtiuppgifter i
åt:H:T[1H-XXHlriva 

ett 
'vJ";;;ä, arbätsm'joa.d;:;'"."nstämmerse 

medlag, rtjreskrift och
Trafiknämnden är anstätningsmyndighet ftir personar som t'rh<;r nämnden.

Hl|[åffiden 
ansvarar ftir sin långsiktiga kompetensftirsörjning samt att ta de initiativ som nämnden

ÖvnIce UPPGIFTER
Trafiknämnden ska upprjitta erforderliga kontakter inom och utom länet ftir samverkan ochinformation om verksamheternas ;;ä;g.
Trafiknämnden ska avge Yttranden på regionens vägnar i sådana ärenden som rör nämndens egetverksamhetsområde o"h ,o,n i"," ai"" p?incipieil Gt;;1[liä annars av storre viktlRemissyftranden och.åtgärd i ärende som ö;J;^1li-:.1t'avRegionstyrelsen till Trafiknämnden ska;äT#äiiiäåfl*tt*ktige viJäl* nairir,u möte under ä"ikur"nd".åq då yttranJet avgivits erer

:ä:få1äJ,,iäffi;ä:.Tfå:"#Hiffi :llffi "sådanailmänhandringhosnämnden,där
Trafiknämnden kan ingå de avtal mellan regionen och annan juridisk person som kan erfodras medHå'#ll#:T#ens 

u"ppgifte;;;öä;i"gr".",åä;l'd;;i; 
där inte sådant avtar ingås av annan

fi:iffiä*iäåii,iåä,'siijl3äJ#, j!il. t"'u"-mer nämnden enr igt regionfuilmäktiges besrut

@
2
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K**f"*t
FÖRFATTNINGSSAMLING

REGLEMENTE TEKNIK., FRTTID-
OCH KULTURNÄMNDEN

Utgivare : Kommunledningsfiirvaltningen
Gåller från och med: dd mm yy
Antagen: KF yyyy-mm-dd g xu, dnr KS yyyylnnn
Ändrad:

Reglemente för Teknik-, fritid- och
kulturnämnden
Utöver vad som loreskrivs i kommunallagen fiir nämnder och dess verksamhet gäller
bestämmelsema i detta reglemente.

1 kap. lnledande bestämmelser

Allmänt om nämndens uppgifter

1$

Teknik-, fritid- och kulturnåimnden [nsvarar fiir i detta reglemente angivna uppgifter samt Iiir
uppgifter som enligt lag eller ftirfattning ankommer på nämnden, med undantag fiir de uppgifter
som kommunfullmäktige uppdragit åt annan nämnd eller dåir kommunfullmäktige i särskilt fall
beslutat annat.l

fiamnden ska ftilja det kommunfullmäktige - i reglemente, i samband med budget eller i annat
såirskilt beslut - har bestämt att niimnden ska fullgöra,,samt verka fiir att fastställda mål uppnås
och i övrig folja givna uppdrag och angivna riktlinjer.l

Nåimnden ska leda örvaltningors verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv genom att utöva en
samordnad styming. [.]ämnd"n ansvarar ftir att dess organisation ar tyatlg och ändamålsenlig
med hänsyn till av kommunful,lmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
fiirfattningar fiir verksamheted.

Nåimnden ska inom sitt ansvarsområde svara ör samordning och aktiv samverkan samt samråd
med andra myndigheter, aktiv samverkan med andra relevanta aktörer, medborgardialog med
kommunmedlemmama samt omvärldsbevakning.

2kap. Uppdrag och verksamhet

Ansvarsområden

1S

Teknik-, fritid- och kultumiimndens ansvar {iir kommunens uppgifter omfattar

l. ftirvaltning av allmiin plats såsom gata, park och torg,
2. väghållning,
3. skogsftirvaltning,

Kommenterad [MKll: Teknik- fritid och kulturniinrnd
ska inom sina verksamhetsområden ftilja vad som anges i
eller mm fiirfattning.

Den ska iiilja det tullmäktige - i reglemente, i samband r
budget e ller i amat sänkilt beslut - har trestämt att näm(
ska fullgöra, smt verka fiir att f6tställda mål uppnås och
öwiglölja giwa uppdng och riktlinjer

Kommenteiad [MK2l: Se ovan

Kommenterad lMK3l: Se 3:1. Samma ordalydelse.

df @rw



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID. OCH
KULTURNÄMNDEN

4. drift, underhåll och uthyrning av kommunens fastigheter,5. kostverksamhet,
6. biblioteksverksamher enligt bibliotekslagen (20 I 3:80 I ),7. kulturverksamhet,
8. museiverksamhet,
9. fritidsgårdsverksamhet,
10. verksamhetsansvar ftir kommunens fritids_ och friluftsanläggningar, samtI l. bidragsstöd till liireningar.

Ansvar

2$

Nåimndens ansvar innebiir att den ska inom sina ansvarsområden
I ' ansvara ör att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktue'lagstiftning,
2' ansvara ftir regelmässig.-uppöljning och utuiirdering inom sina ansvarsområden (ör dettaändamål ska nämnden tillåmpa en 

"'ff"ttiu 
iiiem kontroll),3. regelmässigt till kommunfult,n,it 

lig. ffi*.ru rr* rrerksamheten utuecklas och hur denekonomiska ställningen är under Ui,Ug"ä"t, .urnt4. rapponera hur nämnden fullgjort 
"ppär"g,"rn tommunfullmiiktige tämnat.

Allmänna uppgifter
3$

Nämnden ska inom sitt område svara ftir
l. utformning av informationsverksamhet,
2' arbetet med kommunens.långsiktiga -år on, en ekologiskt hållbar uweckling.3. vården av nämndens arkiv,
4. underhåll och örvaltning av lös egendom,5. investeringar i lös egcndäm inorniur*o år beviljade anslag,6. arbetsgivaransvaret ftir arbetsmiljör i"kil;;;ldsystemati-si<a arbetsmiljöarberet,7. attfolja rokart samverkansavtal, i"'nt,,,0 u"r,r" å;iääö'r"rä:'ä 38 gg ochinformation enligt r 9 g 

_lag 
( r 976:5g01 ornÄeauestammande i arbetslivet vad avserniimndens verksamhetsfrågor,

8. besluta om fråBor som röriilrämpning av 2kap.tryckfrihetsftirordningen (1949:105) ochoffentlighets_ och sekreresslagen 1ZOöS:+OO;.'

Sårskilda uppgifter
4$

Teknik-, fritid- och kultumärffiden fullgör kommunens uppgifter som avses i
I . 

J $jaC ( I 9J8:234) om nåmnder ftir vissa trafikfiågor samt det lokalatrafi ksäkerhetsarbetet inom kommunen,
2. lotterilagen (1994:1000).

lt/Tl

2 (n)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID- OCH
KULTURNÄMNDEN

Avtal

ss
Teknik-, fritid- och kultumåimnden äger rätt att, inom sin budgetram, träffa avtal om ftirhyrningav lokaler ftir sin verksamhet med en längsta hyrestid om fem-år elter meJ en iågsta rryra
uppgående till l0 prisbasbelopp per år.

ovan nämnda rätt avser extemt ftirhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. Förhyrestider överstigande fem år eller l0 prisbasbelopp eller båda kavs kommunfullmäktiges
beslut.

Personuppgifter

6S

Nänrndcn. är personuPpgi flsansvarig lör de register och andra behandl ingar av per.son'ppgifter
sonr sker i nämndens verksanrhet.

Författningssamling

7$

Nåimnden ansvarar fitr att uppdatera ftirfattningssamling inom verksamhetsområdet och att dennahålls tillgänglig i lagstadgad form.

lnformation och samråd
E$

Nämnden och nämndens o.rdprandg ska i möjligaste mån från fiirvaltning och andra nämnder
erhålla den informatio'och det underlag ro- bJhour ör sin verksamhet."
Rätten till information och underrag innefattar inte uppgift fiir vilken sekretess råder.
Nåimnden ansvarar ftir att samråd sker med kommunstyrelse och andra niimnder när så erfordras
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs {iir att kommunstyrelse ellerannan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Samråd bör även ske med fiireningar och organisation ndr dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formema ör samrådet.

Nämnden ska verka Itir att samråd sker med dem som nyttjar dess diinster.

Nämndens uppföljning och redovisning
e$

Nåimnden ska kontinuerligt ftilja upp sin verksamhet.

I:""9q ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har tulrgjon de uppdrag somfullmäktige lämnat dem;

l. i reglemente
2. genom finansbemyndigande

Nåimnden ska vid redovisningen även redogöra ftir hur uppdrag som delegerats till den fullglorts.

fri-

3 (lr)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID. OCH
KULTURNÄMNDEN

Redovisning ska ske enligt de riktlinjer som fastställts av fullmäktige. Redovisningen lämnas tillstyrelsen som samordnar de olika *irnndemu, ,.äå.rirnlng*.

Niimnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt specialrag.

3 kap. Organisation.

Organisation inom verksamhetsområdet
1S

Nämnden ansvarar ör dess organisation iir tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till avtullmåiktige fastsrälrda mäl och-styming o.rr*iiuE.e",t i"g* fö;;;rk*"ilt'."
Sammansättning

2$

Teknik-' fritid- och kultumiimnden består av det antal ledamöter som fullmiiktige beslutat.

Presidium

3$

Nämndens presidium ska bestå av ordftirande, ftirste vice ordfiirande och andre vice ordftirandeoch utses av kommunfullmiiktige.

viceordftirandena ska bitrii$a gr{pranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i denmån ordftiranden anser att det behövs.

Utskott

4S

Inom teknik-' fritid- och kultumämnden ska det finnas ett beredningsutskott och ett kulturutskott.
Utskotten ska bestå av så många ledamöter som fullmiiktige beslutar.
Nåimnden får diirutöver framställa till fullmäktige om att inrätta ytterligare utskott.

Personal

s$
Den personar som ska biträda teknik-, fritid- och kultumämnden vid fullgörandet av dessuppgifter ingår i teknik_, fritid_ och kufruft*ufrniig"n.

Ordförande

6$

Det åligger ordftrande

l. att leda niimndens arbete och sammanträden-
2. kalla till sammanträde i enlighet,.d ;;;;; reglemente,3. kalla ersättare,

xftl

4(ll)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID- OCH
KULTURNÄMNDEN

4. inör sammanträdena se till att ärenden som ska behandras i nämnden vid behov ärberedda,
5. se till att fiirdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden6. bevaka att nämndens beslut verkställs

4 kap. Nämndens arbetsformer m.m.
Sammanträde

r$
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas 1\si omlmlnst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller omordöranden anser att det behövs. En begäran oå exha sammanträde ska göras skriftligen hosordöranden och innehålla uppgift om det eller de iirenden som önrtu, trii.iunälade på detextra sammanträdet

ordöranden ska, om möjllgt, samråda med vice ordftirandena om tiden ör extra sammanhäde.
om det öreligger särskilda skäl får ordfiiranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen ellertiden ör sammanträdet. om möjrigt ska sarnråd ske med vice ordnirandena.
om ordftiranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden ftir ettsammanträde ska åindras, ska ordfiiranden se till att varje ledamot o.t "..aattur" 

,n*u.tundemättas om beslutet.

Nämnden ska senast i november faststiilla tiderna fiir ordinarie sammanträde nästkommande år.

Andra sammanträden
2$

När kommunfulrmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.

Ansvar fcir kallelse
3S

Ordöranden ansvarar fiir att kallelse utfärdas till sammanträdena.

När varken ordftiranden eller vice ordfrirandena kan kalla till sammanträde ska den som hartjänstgiort som ledamot i styrelsen liingst tio go.u å"i lalderspresidenten) o.iiru r.ou.ot*har lika lång dänstgöringstid fuilgörs *am*"å*r 
"pirgitter 

av den äldste av dem.

Formalia och utskick av kallelse
4$

Kallelsen ska vara skriftrig och innehålla uppgift om tid och prats {tir sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varie ledamot och ersättare samt annan fiirtroendevald som får niirvara påvid. sammanträdel på lämpligt sätt, senast fem augu, ti;." sammanträdesdagen. Kallelse får skeelektroniskt om det inte är olämprigt. ordftirandå berå*". formen fiir kalrelse.
I undantagsfall fiir kallelse ske på annat sätt.

5(ll)
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RONNEBY KOMMLNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föredragningslista

ss

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör

Kommundirektörens närvarorätt
e$

myndighetsutövning mot någon enskild.

REGLEMENTE

TEKNIK-, FRITID. OCH
KULTURNÄMNDEN

41fi [::,o:#'f;"'ff J;T:fr1Tåä*';'åfi',ff äx.:å1"ö1;;:;:,*enu,shäckning
Offenfl iga sammanträden
6$

Nämnden flår besluta om offentliga sammanträden.
Offentliga sammanhäden f;lr inte hållas i ärenden s,fiirekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

om avser myndighetsutövning eller i vilka det

Sammanträde på distans
7S

Nåimnden f?ir' om siirskilda skäl ftireligger, sammanträda med redamöter niirvarande på distans.Sådanr sammanträde får endast agu *äo.n t;;-;h birdöverftiringsr;;;;;; 
och på ettsådant sätt att samrliga dertagare kan ," "";;;; äo* ou lika vilrkor. Lokaren ska vara såbeskaffad au inte obehöri gakan tad"t ,".;;;;.;laarrhanalingar, bitd och ljud.Nämnden fär beståimma vad som niirmare ska gälla fiir dertagande på distans i nämnden.

Närvarorätt

8S

Styrelsens ordftirande fir
besluten. Niimnd f;lr däru ,\ä*uru 

och delta vid sammanträden med nämnden, men inte delta i

Styre r s en s ord riirand e, 
", ;i.:;;:ö 

j'r, 

" "-, fXå*J ilil ; "'
örtroendevalde har i den ur.,ra"tning naäå;; be1,""protokollet. ---- <ruersv\''rE, 

'alln(Ien beslutar rätt att fii sin mening antecknad i
Hiirutöver ffir nämnden medge ftirhoendevald som inte iir,redamot eiler ersättare i nämnden att
narvara vid sammanträde må namnde;ft ;;;ä#'upptysningar.

ft]n::';i',*-rux:i:il:i,iäf!#,f#:o i"" '*r* denna rätt om nämnden besrutar

åTrffiiåtrden 
fiir hiirutöver bestämma att annan ska ha rätr att närvara vid niimndens

Kommundirektören f;ir närvara vid niimndens sammanträden.

M1{
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ROM{EBY KOMMLTNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

Förvaltningschefens närvarorätt
l0s
Förvaltningschefer under nämnden f;ir niirvara vid nåimndens sammanträden.
Nämndsekretera rens närvarorätt
11$

Nämndsekreteraren har närt"rr*ot"nl,; #;:"t;:#ä:rän 
och ansvarar fiirprotokollöring vid nämndens och

Medborgarförslag
12s

5 kap. Ledamots tjänstgöring
Ledamots förhinder
1$

,x*$T#å1äfl11,1ffiå:..::r,:åT",.r",anträde eileri en derav ensammantråde, ska
Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare
Ersättares tjänstgörin g
2$

,,|i.1"ä:".?Tli:tr#:T:ffi l3'"1'y;;;[:luffi j..ly]",sammanff ädeskaenersänare
inte redan har kallats in. 

_-- v.us!!6v. sÄa Kauas rn som står i fur att diinstgöra och som
En ledamot som inställer sir
ersänare trätt i ledamoten. ,*;ilj.. "r, 

pågående sammanträde h ar rätt attrjänstgöra även om en

lv,te{lolearfrslag, där tuImiiktige övertåtit till niimn,så au nämnden rin ruttul.,rur i;,; ;;;;#;ä,#tr 3f;#ffii.,,":,i'fi?,åää1,,n beredas

il:lilH*?rtl!'oounot informera tullmäkrige om de besrur som raftas i anredning av en

illHtlJf.Tifff-å?'Jå'#:il,1xå:ff"orgarftirsrag som inte avgiorrs inom ett år från
Fullmäktige ska informerar
{tirväntas åttas. Redovisn.s 

om anledningen till att ärenden inte avgjorts och när beslut kanoktober. -' ---*'"''ungen ska göras på fullmäktiges orainu.i"*ru,,,äu'n't ä"1 lluni o"t
När ett medborgarfiirslag beretts l?irdigt och beslut ska fattas, ska ftirslagsställaren underrättas.
I1T_1*..r*..Oesluta arr den eller de som har väckt ett inärvaranärnämndeni"r'l-naru,a.., j"iiåä.i;ä,ffi 

:*.*""il,T#:å:1,ru;fl:t*r*

t) 0-
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RONNEBY KOMMI.JNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Tjänstgöringsordning

3$

REGLEMENTE

Ersättama ska, om dessa ir

tr*ä*äJtå:?-"",i'#*il'i1t"',"'ffi:ä1,i,1ä..*ra. 
elrigt den ordning som turrmåiktige

r,u,.u',ia?a,,äiffiä'#l{ä,1i:ål*ti:ff#ljffi j"Tff ä:x'-ä?f,Hålä,"*,
En ledamot som inställer si
nau i r.aÄri"i;äil: örg under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har
Ersättare som inte tjänstgörhar rätt ^* Å^r+^: r_- ,..protokollet. har rätt att delta i överläggnrngama och fii sin mening antecknad till

En ledamot som har avbru_tit.rjänsrgöringen 
en gång y19., "tl 

sammanrräde på grund av annarIIXHT'*' 
riir åter tjzinstgör' oÄ;Älii;.*:ilä. har påverkat sryrkebåraisen merran

Yrkanden

s$

iffi åtrl"'å fil1:äi,,"."il'ååff ;it"åä:ffi;3;f ä,"iad, 
giår or dniranden igenom de

"",,'.,',#::l,i:f#äå.ätrå:f :lff fl ;,f lltT:';åäöläf åHj.';:ffi :ff [
Omordörandor anser att det behövs ska den Iedamot rskriftligt. DÄ4 u'n reoamot som har framställt ett yrkande avfatta det

Jäv, avbruten tjänstgöring
4S

En ledamot eller en ersättar
tjänstsira ie." ,ra"iaä"ä;i#oilH'n sin tjänstgöring på grund av jäv i etr ärende fiir

Deltagande ibeslut
6$

ff::r?illlå:fi"*t ff;;Arigt, 
avser atr avstå från att derta i ett beslut, ska anmära detta

å:i:l?ä*iläinte giort en sådan anmälan anses ha delragit i beslutet om sryretsen fatrar det

Reservation

7$

!öi:"'H:j å:i:ff:#,pt.':s 
mot.etr besrur och redamoten vu motivera reservarionen ska

n * ru.,.'år fi ." ä ä.ä:',T 
"fiXlå'i:fl?'fi: fffi; 

j 
i " 

..r,"".*"" å," i ""i å0"*, *","
cle gäl ler vid omedelbar justering.

il{

8(ll)
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RONINEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

TEKMK-, FRITID- OCH

Justering av protokoll
8$

Protokolletjusteras av ordöranden och en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en riåradqr; --^.^, _,, . :-.eåoui.as,*dö'i,äffff läåiJi#l:tåT:*"iå.Hffä.j$o#i":ffifl 

:r*.u"
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.e$

iliiHå:ffi:ätrJiiratt 
beslut och fiireskrifter inom der egna ansvarsområdet kungörs enrigt

Delgivning

l0s
Dergivning ti'sty'elsen sker genom ordfiirande, ftrvaltningschef eller annan som styrelsen

Undertecknande av handlingar
lls
Avtal, andra handlingar och_skrivelser som beslutas avordftiranden, eller viä f".all nt" ",aä"::,j,^:":ll": 

av sry^relsen ska underrecknas av
ansrlird som st)irersen 0..,n'l"flll'o'randen, 

av ui.. o.dftrundl;äffi;;ä:.ras 
av en

Ersättare fcir ordforanden och vice ordföranden
12$

6 kap. Utskott
Ordförande

r$

:äil,*JJ.jå,ffil::J:ffiäT#en tid nämnden besrutar brand utskoflers redamörer en

Om varken ordfiiranden eil

*r*-*,å*T-**t*:-***,,;*e*gn*l,#;l*#i]Fffi :'
]["I::"9. gäller om ordöranden eller annan ipresidrängre tid. r*in"..n.ru Äirgöra samrriga *aru;;å""t11,TJ:få#H:,,åJll,ffi;*""0* ""

&//v
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

TEKNIK., FRITID- OCH

Utskottets arbetsformer
2$

om ordfiirande" t 
"o1::t.-0.: grund av sjukdom efler av annat skär är örhindrad att furgöra sitt;ifåiHff ;fiffi J'.ft:k';'ä# ;ffi# r edamor i 

"i,.r"i,",ä,i . oä'.^ attu,. rui

Fyllnadsval

3$

Avgar en ledamot i utskottet, som inte valts proportionellt, ska fillnadsval snarast örrättas.
Sammanträde och protokoll
4$

Utskottet sammanträder
hårh,;;";;ä#:""Tfå::f,å:i;:1å1T.,,il."J,.n?n besriimmer. Sammanträdet ska också
utsko'er rar rranaragga a..,,a.n Lu,u niä;;fr#ll:ii:'r1ffi*.,r;ffiä,r.:#;"^""
Vid utskottssammanträde ska protokoll liiras.

Utskottets arbetsformer
s$
vad som ftireskrivs i derta regremente om kallerse tir nämndens sammanträden, anmälan avt*ff äJffii;.: ***nr:ilT**"i.å*:r#iiri:Js#,f ,'ixil*,.",n,,;.,
utskottet bestämmer utöver vad som fiiljer av detta reglemente sjärv sina arbetsformer.
Berednin gsutskottets uppg ifter
6$

De ärenden som ska avcörar av nämnden i dess herhet bör örst redogöras ör i
fiTff:Lrr"-nouet' 

Beredning.ut.toti"rr;är*dr 
avgör hur ärenden ska redogöras i

"xää'åtiå:i'":l?",T$HäiTlf:u1:o* 
vidare tirr nåmndens ordftirande ftir faststärrande

Beredningsutskottet omfattas ej av bestämmelsema i 6 kap. 4-5 $g detta regremente.
Kulturutskottets uppgifter
7$

De kulfurårenden som ska i ..

beredn ing u.io,, ääåilil,.il"ffi;ffi å"il,o;,:,i."]Ff:äi;::1nä"Tj*fi *:fffr 
"

ärenden till utskouet. ordftiranden i *rt"n"ii..iiäil"r öredragningslistan t'r uiskottet.Nåir ärendet beretts ska kulturutskottet lägga fram fiirslag till beslut.

@
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

TEKNIK., FRITID- OCH
KULTTIRNÄMNDEN

Regrementet träder i kraft den l januari 2019 dätidigare beslutat reglemente upphör att gälla.

@
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ffi*"**,p,

F',,'J:i:r-.äTH:$';nH*;r"
å:åfi I -1I;? ;t;?i;å',', iil#, ;f A ;1,:;:

FÖRFATTNTNGSSAMLING

REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

B) tc{g cr q
\lrltå' kg
?<i18^rc- tq
^A ?Bf-

2018-0640 g t57, dnr KS 2018/337; KF 2018_nn-dd, g nn, dnr KS

Reglemente for kommunstyrelsen
1 kap. lnledande bestämmelser

Allmänt om styrelsens uppgifter
r$

I KF 20 I 8-06-20 g I 57, dnr KS 2018/337

Styrelsen iir kommunens ledande politiska örvaltninkommunens verksamheter, utveckling och 
";;rffffil;å: 

har ett helhetsansvar ör
Styrelsen ska leda och samordna fiirvaltningen av koöver övriga nämnders o"t 

"u"nru"ia;""":j:::l1mu-nens 
angelägenheter och ha uppsikt

.mi:l*r*';**,*;,"_i:nH[Tårtrffi T*XilaT;,:ffi fl ildlä]
Styrelsen ska leda kommu
arbetet med ;;1;ä *fiä;:::ffi:ffiff1.ä:f"il,:ilordnad styrning och reda

Styrelsen ska ltilja de fråer

;,i,r*r""i.äåoä::::'#rffi]i#J.*"äf,If "n,.,*""ningochekonomiska
återrapportera till tuumejktisl;il,:::'.:-,:a rola upp de fastställda målen och

sty-elsen ansvarar ftir i det 
(uppfiiljningsfunktion).

på annan 
"n'"J i,*,u,r" -,'råtäHåiläilljjll"::ämte sådana uppgifter som inte ragts

kommunallage n lzotl:lis1,och annan lagstiftning. r 
:ar även ftir de uppgifter som framgår av

Uppdrag och verksamhet
2$

.;yJ:th'f:;::äi:ffi1-**etsområden 
ftlja vad.som.anges i lag erer annan örranning.

:," ,å"y;äffi 
hl:?TilJH;älTffi åfjtfi i,T,'*tl##å"il:

@ w



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
KOMMT'NSTYRELSEN

2kap. Ledning och styrning
Ledning och samordning
I$
styrelsen ansvarar fiir beslut om samordning melran nåimndema och griinsdragning me'annämndernas kompetens.

Styrelsen ansvarar ftir att en effektiv och åindamålsenrig kommunal organisation upprätthålls.

lnformation och samråd
2$

styrelsen och styrelsens ordftirande ska i möjligaste man från nämnd erhålla den information ochdet underlag de behöver i sin verksamhet

Rätten tilr information och underlag omfattar inte uppgift fiir v'ken sekretess råder.

;åg*:ä iltr*:tr..nffiå:fr och organisation när dessa är särskilt berörda. styrelsen

Styrelsens övergripande uppgifter

3$

Styrelsen ska,

I' leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och shategiska måI,riktlinjer och ramar ftir stymingen av hera-den kommunala verksamheten, samt göraframstiillningar i målfrågor som inte är ftirbehållna annan nämnd,2' utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,3' hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framstiillningar sombehövs,

4. kontinuerligt fiilja verksamheten i övriga nämnder,
5' ansvara fiir utformning och utveckling-av kommunens system liir intem kontroll ienlighet med vad fullmäktige siirskilt beslutar,6' ansvara ftir samordningsträffar med niimndpresidiema och örvaltningschefema,
7 ' upprätta örslag till program med mål och riktlinjer ftir sådana kommunala

angelägenheter som utftirs av privata utörare,
8' bereda eller yttra sig i ärenden som ska handlåggas av fulrmäktige i enlighet medkommunallagen, samt
9' verkstålla firilmåiktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

.?TrTltä#r'"t:Jlte 
haraeslutat något annat, avgör stvrelsen hur de iirenden som tullmäktige

styrelsen fiir uppdra åt en örhoendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss avsådana ärenden.

lb q4ril*r
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RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

Strategiska uppgifter
4S

3 kap. Företag m.m. och kommunalförbund
Företag m.m.
1$

Styrelsen ska,

2 KF 201 8-06_20 g I 57, dnr KS 201 8/33?
r 

K_F 2018-06-20 g 157, dnr KS 2018/337
4 KF 2018-06-20 $ 157, dnr KS 2018/33?

Kommenteiad lMKll: Utgör Mark- och

Kommenterad
eller KS?

lMK2l: Ska detta tilllröra TFK-nåirnnde

1 ' ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de ftiretag som kommunen hert ellerdelvis äger eller annarsfrar inft.*. i, r.arul"i"gau.. ,inau,nåI, ekonomi och

;l#:Affiuppstiurda 
direktr", ;;;;; å".na. pa ö",is" ft;;d;* *

2. ansvara ftir att beslut o
uppdaterade, 

m ägardirektiv till ftiretagen fattas och kontinuerligt hålls
3. ansvara fiir regelbundna möten mellan styrelsen och öretagsledningama,4' löpande vidta nödvåndiga åtgåirder ö.;;;k#;aatr de krav som anges i l0 kap.

;:.tiå:ff ffi :i:.-jla'upprvrrauL";ää;"ft iretagoch.tin"*J.io*un"n
5' årligen' senait den r juli i beslutpröva om den verksamhet som bedrivits i deaktieborag som kommunen helt eller delvt- nr". 

""0* mregående kalenderår varit

@MT
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RONNEBY KOMMT'NS FÖRFATTNINGSSAMLING

Kommunalförbund

2$

Styrelsen ska ha uppsikt öv
som kommunen :i. r.ar"ril

{tirenlig med det faststiillda kommunala ändamålet och utftirts inom ramen ör dekommunala befogenheterna' Beslutet ska d.rr., Ä'-*rige snarast. Finner stvrelsen

iål:ji t*tegat ska den samtidigt rämna il;; urr-Aiiliiö". 
"äll,il**"6' svara ör att t'lvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade

,TåT.:",|T:tr 
i de ftiretag som kommunen helt eller delvis äger "11".;;;;;.

7. utf?irda instruktion till ombud utsedda av fullmäktiskommunini..tugo.r,','na*.ai.t"äTäil-""-T.:äffi#::,ff 
ilxtå

REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

komrnunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalfiirbund

4 kap. Ekonomi och medelsforvaltningen
Medelsförvaltning
ls
Styrelsen ska,

l. hahandomkom
d.J;äÅää:::ilä:i,Hffflfi ::;f,#:ö*lffi iTffi.gil.;."..,

3vidtadeåtgåirde jär;:ffi lä],"Tffi;.1.åHl?1;TfåF.ä;å;;,'*
Övrig ekonomisk forvaltning
2S

Styrelsen ska ha hand om öwig ekonomisk ftirvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att,
l ' underhålla och fiirvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta ansvarinte åvilar annan niimnd eller kommunutt Är.t g,2. se till att kommunens U.iro" _ ni.rat in!..kydd är tillgodosett,3. besluta i fiirsiikrings_ och skadeståndriir.iA"n,

4' örvarta donations- och fondmedel .o,,, n, ,*'au *der kommunens vård.Budget
3$

Sty.ersen ska upprätta fiirslag ti'budget i enrighet med kommunallagen.
Ekonomisk redovisning
4S

Styrelsen ska,

&WJ
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
KOMMLINSTYRELSEN

1' se till att boköring och redovisning sker i enlighet med lagen (+g914+4aLE:5g1)
om kommunal redovisning,

2. upprärta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal
redovisning, samt

3' minst två gånger per år till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

5 kap. Delegering från fullmäktige
Lån, omfördelning av budget m.m.
1$

Styrelsen beslutar i öljande gupper av ärenden:

1 ' upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,2. konvertering och inlösen av lån, samt
3. på begäran av nämnd omftirdela medel som anslagits till nämnden inom den

budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäkiige fastställd beloppsram och andrariktlinjer.

Avtal, överenskommelser m.m.
2$

I mål och ärenden där styrelsen ftir kommunens talan, med ftir kommunen bindande verkan frrstyrelsen, träffa överenskommelse om betarning av fordran, anta ackord, ingå fiirlikning ochsluta annat avtal.

Uthyrning, fastighetsförvärv m.m.
3$

Styrelsen beslutar i ftiljande grupper av ärenden:

lutarrendera, hyra ut eller på annat sätt uppråta kommunens tillhörig fast egendom,f. 
eslutadetiktliniut fötnti.tättning). uid fttrräljnins utor d.rum

ftirsäliningslikvid om 20 pbbJ

l' köp' {örsiifm40ch byte av fast egendom, samt avtal om fastighetsreglering,
expropriation elrer inlösen med stöd av plan- och bygglagen * ru.tigi.t eller del av
fastighet' samt upplåtelse av tomträtt, allt inom av fullmiiktige faststallo kostnadsram
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, samt

2. inom sin budgetram häffa avtar om örhyming av lokarer ftir sin verksamhet med en
längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgående till r0 prisbasbelopp
per år.

Yttranden

Formaterat: Numrerad lista + Nivå: 1 +
Numreringsformat: 1, Z, 3, ... + Starta vid: 1 + Juster
Vänster + Justerad vid: 1,27 cm + vid: 1,9 cr
Formaterat: Teckensnitt:Fet

Kommenterad [MK3]: TillhörMrk- och
verksamhet.

6
^K

s (16)

V,W



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
KOMMLINSTYRELSEN

4$
styrelsen beslutar om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte iir av principiellbetydelse ör det kommunala självstyret eller nåir tiden inte medger att ytkandet behandlas avfullmäktige' Kommunstyrelsen f;lr dock besluta i sistnämnda slag av ythanden om remisstideninte medger att ärendet behandras på ordinarie sammanträde med fu'miiktige.
styrelsen ska om möjrigt samråda med berörd niimnd vid handläggning av yttrandet.
Övrigt

s$

Styrelsen beslutar om,

l. tillstand att anviinda kommunens vapen, samt
2. avgivande av yttranden enligt kameraöve+vak*i*g!9va(ntingslagen

(?+s6e2Q1su08).

6 kap. Personalpolitiken

Personalorgan

1$

Styrelsen iir kommunens nersonarorgan samt anställnings-, löne- och pensionsmyndighet.styrelsen har hand o. f.å'g*..or röi övergripande löne-, personal- och arbetsgivarpolicy,personalfiirsö4'ning, jåmstiilldhetsarbete oÄ arteismittipoUtit.

Arbetsgivaransvar
2S

Styrelsen ska ta hand om frågor som rör örhållandet melran kommunen som arbetsgivare ochdess arbetstagare och har dåirvid bl.a. att

l ' med bindande verkan fiir kommunen genom kollektivavtar reglera frågor rörandeIiirhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,2' ftirhandla å kommunens vågnar enligt tagstiftning om örhandlingJråitt,rto- uudgäller l l-14 0ch 3g gg lagen (1976:5g0) om medbestämmande i arbetslivet inomandra nämnders verksamhetsområden.
3' avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser

rörande fiirhållandet melran kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,4' besluta i örflyttnings- och omplaceringsärenden ftfln en nåimnd t'l en annan,5' verka ftir och svara ör ufueckling och samordning av personaladministrationen,6. besluta om stridsåtgärd, samt
7 ' rämna uppdrag enrigt 6 kap. 3 g rag (200g:47)om vissa kommunala befogenheter.

&
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RONNEBY KOMMIjNS FÖRFATTNINGSSAMLING

7 kap.
Uppföljning

1S

Styrelsen ska,

Systematiskt arbetsm iljöarbete
3S

styrelsen svarar i egenskap av arbetsgivare inom sin verksamhet ftir arbetsmiljön och detsystematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med arbetsmiljöl age, (r977:rft0)i

REGLEMENTE FÖR
KOMMT]NSTYRELSEN

l ' övervaka att av fullmåiktiges fastställda kvalitetskrav, måI, riktlinjer och program fiirverksamheten samt ekonomi öljs upp i nåimnderna,
2. fiilja hur den intema kontrollen skötsi nämndema,
3' tuå gånger per årrapportera till fullmiiktige hur samtliga kornmunens verksamheter

utveckras med bakgrund av fastlagda måLoch hur den ekonomiska stälrningen ärunder budgetåret,
4' inom ramen ftir sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privatautftirare kontrolleras och fiiljs upp i enlighet med lag avtal och av fullmäktige

faststiillda program och direktiv, samt
5. övervaka att kommunens löpande ftirvaltning i öwigt sköts lagligt och ekonomiskt.

Sfyrelsen ska också två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarfiirslag som inte harberetts f?irdigt. Redovisningen ska göras på fullm?iktiges ordinarie summÅträden pai_juni och

Aterredovisning tilt fullmäktige
2$

Styrelsen ska kontinuerligt ölja upp sin verksamhet. Återredovisning av uppdrag som

*t|;;|:tt" 
lämnat i reglemente eller finansbemvndigande ska ske tiii n'r"lttig-. i juni och

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra ftir hur uppdrag som deregerats tilr dem hartullgiorts.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.

Styrelsens uppföljning och redovisning

5 KF 2ol?-l 1-30 | 374, dft 2ol7t5o7

7 (t6)
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RONNEBY KOMMI'NS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

8 kap. Särskilda uppgifter och restkompetens
Processbehörighet

1S

Styrelsen f;lLr själv eller genom ombud ftira kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan örfattning eller beslut av fullmäktige.
Detta gäller också mål diir någon har begärt laglighetsprövning av fullmåiktiges beslut, om inte
fullmäktige beslutar aft själv fiira talan i målet.

Krisledning och höjd beredskap
2S

styrelsen ansvarar ftit de uppgifter som ankommer på kommunen att planera och samordna inör
en extraordiniir händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inftir
och vid extraordinära händerser i fredstid och höjd beredskap samt övriga upp-gifter rörande
krisberedskap, civilt örsvar och säkerhetsskydd-

Krisledningsnåmndens verksamhet regleras i sårskilt reglemente.

fFrafi ksäkerhetsa rbete
3$

styrelsen fullgördeuppgiftersom avses i l g lagen (197g:234) omnämnderftirvissa
trafikfrågor samt det lokara trafiksåikerhetsarbetet inom kommunen. I

Arbetslöshetsnämnd
4S

sfyrelsen är arbetslöshetsnåimnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd om fullmäktige
inte har gett detta uppdrag till annan nåimnd.

Arkivmyndighet

s$

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare ftireskrifter om arkiwården finns i arkiweglemente.

Anslagstavla och webbplats
6$

Styrelsen ansvarar fiir kommunens anslagstavla.

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar ftir kommunens intema och externa webbplats.

Författningssamling

7$

styrelsen ansvarar fiir att uppdatera den kommunala ftirfattningssamlingen och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Personuppgifter

8 (16)

Kommentetad
reglemente mder

[MK4]: Samnra formulering fims i TF!
2kap.4glp.

Oklart om det är styrelsen som ska ha msvaret eller om d
ska flyttas över till TFK-nämnden.
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

r
1

I
l

I

1

l

E$

:#:fi:,ffii:::rj.Tåffi:fg ftir de register och andra behandlingar av personuppgifter

Restkompetens

e$

styrelsen ska ansvara ftir annan verksamhet som inte är örbehå'en annan nåmnd.

9 kap. Organisation
Organisation inom verksamhetsområdet
r$
Styrelsen ansvaraf ftir dess organisation är tydlig och ändamålsenrig med hiinsyn till avfullmiiktige faststätda mår och ,tym;ng oct 'ilå?u"äänningur 

ftir verksamheien.
Sammansättning

2$

styrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
Presidium

3$

styrelsens presidium ska bestå av ordfiirande, fiirste vice ordfiirande och andre vice ordfiirandeoch utses av kommunfullmäktige.

viceordörandena ska biträda ordftiranden i uppgilten att planera och leda sammanträdet i denmån ordftiranden anser att det behövs.

Kommunalråd

4S

Kommunstyrelsens ordftirande är tillika kommunalråd och engagerad på heltid.
Fullmåiktige beslutar om kommunalrådets uppgifter och ansvarsområden.
Utskott

s$

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott_qcllelt_pe$Aq4tlq!.kq{.,
Arbetsutskottet och pe.sorralutskottet ska bestå av så många ledamöter som fullmåiktige beslutaroch ska vara i personunion med varandra

Styrelsen frr dåirutöver inrätta ytterligare utskott.

6 KF 2018-12-19 g xyz, dnr KS 2018/xyz
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RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINGSSAMLING

? KF 2ol 8-06-20 $ I 57, dff KS 2ol 8/337

REGLEMENTE FOR
KOMMUNSTYRELSEN

Personal

6$

Den personar som ska biträda kommunstyrelsen vid fullgörandet av dess uppgifter ingår ikommunledningsltirvaltningen

10 kap. Styrelsens arbetsformer m.m.
Sammanträde

l$
Styrelsen sammanträder på tid och plats som styrelsen bestämmer.
sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller omordftiranden anser att det behövs. En begäran oÅ extra sammanträde ska göras skriftligen hosordftiranden och innehålla uppgift om det eller de iirenden som önskas blibehandlade på detextra sammanträdet.

ordftiranden ska, om möjligt, samråda med vice ordfiirandena om tiden ftir extra sammanträde.
om det ftireligger särskilda skäl fiir ordftiranden ställa in ett sammanträde eller åndra dagen ellertiden ftir sammanträdet. om möjligt ska samråd ske med vice ordörandena.
om ordfiiranden beslutar att ett sammanträde ska stållas in eller att dagen eller tiden ftir ettsammanträde ska ändras, ska ordftiranden se till att varje ledamot och ersättare snarastunderråttas om beslutet.

Styrelsen ska senast i november fastställa tidema fiir ordinarie sammanträde nästkommande år.
Andra sammanträden

2$

När kommunfullmiiktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.
Ansvar for kallelse

3$

Ordöranden ansvarar ftir att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Niir varken ordfiiranden eller vice ordörandena kan kala till sammanträde ska den som hartjiinstgjort som ledamot t .T:,::n längst tid göra det (ålderspresidenten). om flera ledamöterhar lika Lång tjänstgöringstid fullgörs *arurula.n. uppgifter av den äldste av dem.
Formalia och utskick av kallelse
4$

b

r0 (16)
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RONNEBY KOMMIJNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats ftir sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan örtroendevald som får närvara på
vid sammanträdet på lämpligt sätt, senast fem dagar ltire sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordöranden bestiimmer formen ftir kallelse.

I undantagsfall fiir kallelse ske på annat sätt.

Föredragningslista

s$

Kallelsen bör åtfiiljas av ftiredragningslista. Ordfloranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på fiiredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentli ga sammanträden

6S

Styrelsen fiir besluta om offentliga sammanträden.

Sammanträde på distans

7$

Styrelsen Iär, om särskilda skäl ftireligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde fiir endast äga rum om ljud- och bildöverftiring sker in realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild och ljud.

Styrelsen ffir bestämma vad som närmare ska gälla fiir deltagande på distans i styrelsen.

Kom m u nd irektörens närvarorätt

ES

Kommundirektören liir nårvara vid styrelsens sammantråden.

Näm ndsekreterarens närvarorätt

e$

firlämndsekreteraren har närvarorätt och ansvarar ftir protokollftiring vid styrelsens och nkko+tets
utskottens sammanträded.t

Medborgarförslag

10s
Medborgarforslag, dåir fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt beredas
så att sty'elsen kan fatta beslut inom ett ar fran det att fiirslaget väcktes i fullmåiktige.

8 KF 20 I 8-12-19 g xyz, dnr KS 2018/xyz

Kommenterad lMKSl: Puagrafen innebåir arr
kommunsekreteraren ansvarar ör protokollfiiring i
penonalutskottet. Om fullmäktige mser att aman funktio
ska fiira protokoll, exempelvis pusonalchef eller liknmdr
km åindrm på liimpligt vis.
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RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

styrelsen ska fortlöpande informera fuilmäktige om de beslut som fattas i anledning av ettmedborgarftirslag.

styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarftirslag som inte avgiorts inom ett år fråndet att ftirslagen väcktes i kommunfullmiiktige.

Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärenden inte avgjorts och niir beslut kan

Iåill:r 
fattas. Redovisningen ska gdralpå tutmiiktiges ordinariJsamm*,.i0* i juni och

När ett medborgarfrirslag beretts ftirdigt och beslut ska fattas, ska ftirslagsstiillaren underrättas.
Styrelsen fiir besluta att den eler de som har väckt ett ärende genom medborgarftirsrag frårnärvara när styrelsen behandlar åirendet i överläggningama men inte när beslut fattas.

11 kap. Ledamots tjänstgöring
Ledamots förhinder

1S

En ledamot som är fiirhindrad att delta i ett sammankäde eller i en del av ett sammanffäde, skasnarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersättare inkalras snarast möjligt till tjåinstgöring av nämndens sekreterare.

Ersättares tjänstgörin g

2S

om en ledamot år Itirhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättaretjiinstg<ira i ledamotens ställe. Den ersåttaren ,k" k;ll^ in som står i tur att tjänstgöra och sominte redan har kallats in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjåinstgöra även om enersättare trätt i ledamotens ställe.

Tjänstgöringsordning

3$

Ersättama ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enrigt den ordning som fulrmäktigehar bestämt. om ingen ordning ar bestama, utiu. ..rettu." i den ordning de tagits upp ifullmäktiges protokoll friin valet. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamotenhar alltid rätt att träda in i istället ftir en ersättare från ett annat parti.
En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjiinstgöra även om en ersättare harträtt i ledamotens stiille.

ouämil:"t 
inte tjiinstgdr har rätt att delta i överläggningama och f;i sin mening antecknad till

Jäv, avbruten tjänstgöring

p
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RONNEBY KOMM{INS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

4$

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund avjäv i ett ärende liirtjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutittJ-änstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annathinder iinjäv, fiir åter tjänstgöru o- ..ritt*.n.jn,.aa. har påverkat styrkebaransen meranpartiema.

Yrkanden

s$

Når styrelsen {iirklarat överläggningen i eft ärende avsrutad, går ordöranden igenom devrkanden som framstätts under övåäggning.n o.h kont oiåu. utid;;;;;;;"*"ts korrekt.
ordftiranden befäster genomgången med ett klubbslag. Diirefter f;ir inte något yrkande ändraseller låggas till, om inte styr.elsen enhälligt beslutar att medge det.
om ordftiranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta detskriftligt.

Deltagande i beslut

6S

En ledamot som' diir detta iir möjligt, avser att avstå frrån att delta i ett beslut, ska anmäla dettatill ordftiranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte giort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om styrelsen fattar detmed acklamation.

Reservation

7$

om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skaledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ,tu ta,nnl, till sekreteraren öre den tidpunkt somhar fastställts ör justeringen av protokollet. Motsvarande gåller vid omedelbar justering.
Justering av protokoll

8$

Protokolletjusteras av ordfiiranden och en ledamot.

Styrelsen kan besluta att en paragrafi protokoilet skajusteras omedelbart. paragrafen skaredovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av årdöranden och en ledamot.
Kungörelser och tiilkännagivanden av föreskrifter m.m.
es

:fl,H:t"1ffffi:f:Jtt 
beslut och fiireskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enrigt

@
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RONNEBY KOMMLINS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
KOMMTINSTYRELSEN

Delgivning

10$

Delgrvning tilr styrersen sker genom ordftirande, ftirvaltningschefelrer annan som styrersen

Undertecknande av handlingar
11$

Afial, andra handlingar och skrivelser som beslutas av styrelsen ska undertecknas avordftiranden, eller vid ftirfail ör ordöranden, av vice ordfiiranden och kontrasigneras av enanställd som styrelsen beståmmer.

Ersättare för ordfciranden och vice ordföranden
12$

om varken ordöranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ettsammantråde' får styrelsen utse annan ledamot som ersättare ör dessa. Tills valet ftirrättats,fullgörs ordftrandes uppgifter av den som har tjänstgiort som ledamot i styrelsen låingst tid. omflera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgors ordörandens uppgifter av den äldste avdem.

Motsvarande gäller om ordftiranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under enlängre tid' Ersättaren ska fullgöra samtriga ordfiira:ndens eller ovriga presidiets uppgifter.
Närvarorätt

13$

:ffilr;:: 
ordftirande fiir niirvara och delta vid sammanträden med annan nämnd, men inte derta

Sfyrelsens ordftirande har också rätt att fii sina särskilda meningar antecknande i protokollet.Niirvarorätten gäller inte iirenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

12 kap. Utskott
Ordförande

l$
Inom ett utskott väljer styrelsen fiir den tid styrelsen beslutar bland utskottets ledamöter enordftirande och tuå vice ordfiiranden.

Utskottets arbetsformer

2$

k
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RONNEBY KOMMUNS FORFATTNINGSSAMLING

Reglementet träder i kraft den I juli 201
Ändringar beslutade den 30 november

7 då tidigare beslutat reglemente

om ordftiranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skål är ftirhindrad att fullgöra sittuppdrag ftir låingre tid f;ir styrelsen 
"o. 

;;;;; redamot i utskoftet an som ersättare ftirordftiranden fu llgöra dennes uppgifter.

Fyllnadsval

3$

Avgår en ledamot i utskottet, som inte valts proportionellt, ska Sllnadsval snarast örrättas.Sammanträde och protokolt
4$

Utskottet sammanträder
hå,,as när ordfti,_r;-,-Jå:F 

i:i ;:fi"':J,:xäi.å",åH,iilffi ,::ffiTft ä:::::.u,uutskottet 
'iir 

handrågga ärenden bara när,'* n, nnin"" av redamöterna är nårvarande.
Vid utskottssammanträde ska protokoll öras.
Utskottets arbetsformer
s$

vad som öreskrivs i detta reglemente om kalrelse till niimndens sammankäden, anmälan avhinder att närvara vid niimnden, ,u-r*t aJ" 
".t, ".r1i** ftir ordörande i nåimnden gäller itilrämpliga delar även ftir utskottet, om inte ** ,n*u', *rar öreskrivits.

utskottet bestämmer utöver vad som örjer av detta reglemente själv sina arbetsformer.
Arbetsutskottets uppgifter
6S

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av arbetsutskottet omberedning behövs' ordftiranden, to*uooir"tii..oltt.. nirvuttningschefen ö+€+{ii+*tiås

ffi*ffår:uoana 
iirenden t'r utskottet. o.dfrr*d;; i utskotter bestämmer ftiredragningslistan

Nåir iirendet beretts ska arbetsutskottet lägga fram örslag till beslut.

@
+$

REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

upphör att gälla.

M,/I/tr-

2Ol7 träder i kraft samma dag.

l5 (16)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
KOMMT'NSTYRELSEN

Ändringar beslutade den 20 juni 201 g träder i kraft samma dag.
li'ndringar beslutade den 19 december 20lg träder i kralt den l januari 20r9.

w
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ffi**pt FÖRFATI.NTNGSSAMLING

REGLEME}.ITE FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN

B lr(0.. F
\irth åv- {-s-e
Zow '-lz- \q. ? B3'

Ylg]"*_", Kommunledningsörvaltningen
Gäller från och mcd: I ianuari 20t I
{ntlgen: KF 2010-12-16, g 338, dnr KS 2010/392
Andrad: KF 20 I I -04-28, $ I 05, dnr KS 201 0/392; KF 20 I 8_nn-dd, g nn, dnr KS 2OtEl667

Reglemente för Utbildningsnämnden
utöver vad som ftireskrivs.i kommuna'agen ftir nämnder och dess verksamhet gällerbestämmelsema i detta reglemente.

1 kap. Nämndens ansvar
Ansvarsområden
1$

UtbildninssnNämndens ansvarsområde omfaftar kommunens uppgifter enligt sko'agen(2010:800) riir den del av fgrr*."o: rtt'onittg irä det offenili"ga sk;#.ä; ftir barn,ungdom och vuxna som bildar örskolekrass, g*"J.tår", .arrtor",ä,,,nuri.rt"r"."r,kommunal vuxenutbildning.

Niryd:." ansvarar fiir pedagogisk verksamhet enligt skollagen vad avser ftirskoleverksamhetoch skolbarnomsorg.

Nämnden ansvarar fiir kommunens uppdragsutbildning och arbetsmarknadspolitiska
utbildningsåtgärder.

Uppgifter

€ene+elt+

2$

Utbildningsnämnden ska inom sitt ansvarsområde

l ' ansvara ftir att verksamheten bedrivs i enrighet med kommunala mrål och aktuerllagstiftning
2' ansvara ör regelmässig.-uppftiljning och utu2irderilg inom sina ansvarsområden (ör dettaändamål ska nämnden tillämpien 

".lf.niu 
intÄ tointrolt;, 

-'--- ' *--^'-!
3' regelmässigt till kommunfulln-riiktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
. ekonomiska ställningen är under bridgeiir"t, ,"_t4' rapportera hur niimnden fullgtort upp;rag ,oi t*untullmäktige lämnat.

,/t( fr Vff



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

3$

I xuruiiculesuamnden ska inom sitt verksamhetsområde svara fiir
utformning av informationsverksamhet

kommunens rangsitiiga iär om en ekologiskt hållbar utveckling,
arbetet med
vården av nämndens arkiv,
underhåll och ftirvaltning av lös egendom,
investeringar i lös egendom inom ramen ftir beviljade anslag,
arbetsgivaransvaret fiir arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet,

4

verksarnhe$+å€er,
8 registeransvar ftir de personregister som nämnden i sin verksamhet fiirfogar över,som rör tillämpningav 2 kap. tryckfrihetsftirordningen' (1949:l

sekretesslagen (2009:400).

REGLEMENTE FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9. besluta om frågor
offentlighets- och

samt
05) och

4$

Nämnden ansvarar fiir att samråd sker med kommunsty'else och andra nämnder när så erfordrassamt att vara behjälplig m1{ de rttranden och uppgifter som behövs rii. utt to.-unstyrelse ellerannan nämnd ska kunna tullgöra sina uppgifter. Nimna"n .k" ,;; å;;;; ,",nräa sker med demsom nyttjar dess tjänster.

Särskilda uppgifter
s$

utbildningsnämnden ansvarar ftir verksamheten vid Kurturpedagogiskt centrum.

Avtal

6S

utbildningsnämnden äger rätt att, inom sin budgetram, träffa avtal om ftirhyming av lokaler ftir
;llJ:',,iäffimed.en 

längsta hvrestid 
"'" i";"t;llo med en högsta ffiuffg?"nae tlr ro

ovan nåimnda rått avser externt fiirhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. För
l]Jijrtl*. 

överstigande fem år eller io p.irU"ri.ffipeler Uaaa nar1, t"Å"u"rrii.at ig.,

2 kap. Personal
1$

Den administrativa organisation och personar som ska biträda nämnden vid fulrgörandet avnämndens uppgifter ingår i Utbildninlsfii_uftninl.n

2 (7)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3 kap. Nämndens arbetsformer
Nämndens sammansättning
r$

t

@ ledanöter.eeh remten ersättare_

Nämndens ordförande
2$

Det åligger nämndens ordfiirande att

l. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,
2. verka fiir en hög effektivitet i verksamheten,
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt
4' rqlresentera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden ominte nämnden bestämt annat.

Presidiets sammansättning
3$

Nämndens ordfiirande, vice ordörande och andre vice ordörande utses av kommunfullmäktige.

E rsättarnas tjänstgöri ng
Inkallande av ersättare

4$

En ledamot som är ftirhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde skallsnarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersättare inkallas snarast möjrigt till tjånstgöring av nämndens sekreterare.
Tjänstgöringsordning

s$

om ersättama inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmiiktige fastställda
ordningen' Vid kompletteringsval inträde. tryuuld Åatt*" i turordning efter partiets tidigarevalda ersättare om inte annat uttryckligen ariges.

El f{uT* som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare hartriitt i ledamotens ställe. En ersättare som har bö{at diinstgörä har örekäde oberoende
turordningen' En ersättare frrin samma parti somien fråniarande t.au.ot"n t * Aock alltid rättatt träda in i stället ör en ersättare från ett annat parti.

Deltagande i överläggningar

' KI 20yy-mm-dd g xxyy, dnr KS 20xxlyy
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6$

Ersättare har närvarorätt och rätt att yttra sig.

Presidiets tjänstgörin g

7S

om varken ordfiirande eller en vice ordfiirande kan delta i ett helt sammankäde eller i en del av
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordörande tillfiilligt. Den till åldem
äldste ledamoten tjänstgör som ordftirande, tills den tillfiillige orotirunde,iutsetts.
Om ordftiranden på grund av sjukdom eller av annat skäl :ir hindrad att fullgöra uppdraget fiir enlängre tid inträder fiirste vice ordftirande. Ersättaren fullgör ordfiiÅ0.* ,iiifigu oppgit"..

Utskott

Beredninssutskottets sammansättnin g

gÅ

Jnom nänmden ska det finnls elt beredninqsutskott. Beredningsutskottet ska bestå av så månqa
t:gu*9r._r ror n tl.at,in.,u"rturul. 

Ino* u@. o"n,ia
nämnden beslutar bland utskottets ledamöter enffiden.
Nänmden fir därutöver framställa till fullmäktiee en beeäran om att inräna vtterligare rt.krn.
Sammanträden och kallelse

9_$_

"upogift om tid och plats ftirsammanträdet. 

-

99n ska på lämpligt sätt tills!ällls yqrJe ledamot av beredninqsurskotter. om varken ordftranden
:11". "n 

ui". otdlii.und. kun kullu till ru'o*iffi*ot"n nö.u
detta.

Protokoll

r0s
Protokoll ska e.i fiiras i beredningsutskottet.

Uptrsifter

118

De ärenden so* sku avgörus uv nämrd"r i dess helhet bö. ftirst..dogö.a, f,i. i
b.!"dning*ur.kott",. B"..dninn.u,.ko,t.,. ord{tinund*u*ihu. iir*iälk*do*ö.u, i
utskottet.

nAe
av daeordnins i enlighet med 3 kap. 2 6.

Sammanträden
s$!2_$_
Nämnden sammanhäder på tid och plats som nämnden bestämmer.

4 (7)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Reservation
+3+!l_s_

REGLEMENTE FÖR
utstroNINcsNÄMNDEN

Extr_a sammanträde ska hållas om minst en trediedel avordöranden ."..i"näi"frOr.. nämndens ledamöter begär det, eller

Uffi#r* 
senast vid novembersammanrrädet faststiilla tidema ftir kommande års ordinarie

e{!J_$_
När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.

Kallelse

r+s!4a
Ordöranden ansvarar ftir att kallelse utf;irdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftrig och innehålla uppgift om tid och plats ftir sammanhädet.
Den ska på lämpligt sätt tillstiillas varje ledamot och ersättare samt annan örtroendevald som flårniirvara vid sammanhådet senast femäagarfiir. r"r_*oädesdagen.
Kallersen bör åtf ias av öredragningslista. ordftiranden.bestämmer i vilken utsträckning
ffil3i::1il.Ti"*Tff#t ä""dåtå;;;;ä;Jriäun.tu bif"s";k;i;il;; ?undantagsfa, nr

fiil1'åäJ*fäå?åtfr en vice ordftirande kan kalla tll sammanrrädet ska den tll åldern

Växeltjänstgöring

{#15 6

t.iEå'"::åäät1f.51Yåffiilä#t ärende haravbrutit sin tjänstgöringpå grund av jäv niråter

En ledamor som har avbrutir jr-1"::g.r,ig:" en gång'nderen sammanhäde på grund av annar

lå1nä.j*' 
fiir åter tjänstgöra om ersä-narenslntåoe har påverkat styrkebalansen melran

Justering av protokoll
+3+!_€_$_

Protokolljusteras av ordftiranden och en siirskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besruta att enparagraf ska justeras omederbu.t. e*ugrur*-iäåää-ui.", ,k"ftiiså;;;iää.n.1urt.ru. a"n.

om ledamot har reserverat siq mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skaIedamoten göra det skriftrigt. Motir..irg;;k;l;;;: tilr ordftiranden eller sekreteraren öreden tidpunkt som har fastsållt, ö. ;;;;k"läir.1rr".,rg.
Delgivning

+4Siå$_
Delgivning till nämnd sker genom ordftirande, verksamhetschefeller annan som nämnden utser.

s (7)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Undertecknande av handlingar
{5$.!ås_
Avtal, andra handlinsar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ffffiätJrffid rirrarr ro' u""* 

"" ""ääåä.*a" och kontrasigneras av anstä'd som

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegation

{ql0_s__
Nåmnden
nämndens
delegeras.

fllr uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anstiilld att besluta påvägnar i vissa ärenden. l\,$n{eq enllgt 6 kap.3agg fiir inte

För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nåmn_den gäiler att nämnden om den så finnerpråkallat fiir underställa kommunstyrilsen d-essa iirenden ftir prövning.
++$4_S_

Beslutanderänens innehåll ska framgå:y,d:" d:l:qfonsordning som anras av nämnden.Niimnden ska minst en gång per år ta ställning till äelegationsordningens aktualitet.
18$22_$_

ilffi.tlil:#ljil;f#*"*"d om och iaktta gällande och av tullmäktige beslutade

Närvarorätt för tjänsteman
+esL3_S_

vid nämndens sammanträden f;ir, i den mån inte nämnden.ftir särskilt fall beslutat annorrunda,
;:tri:å:.ff Htrjfftr"ffi ä*#;;ä;*d",hi;;;il;;;;;äiii,.nd.,o''
Beträffande tjiinstemans skyldighet att niirvara vid sammanträde och att ftiredra ärenden gållervad som är öreskrivet i insirukiion .'.. paäut-.ått u"notg"n meddelats.

Närvarorätt för personalföreträdare
?e$4_S_

Personal öreträdare har rätt
rör fiirhållandet mellan nor""1l.l1t*" 

och att yttra sig vid nämndens behandling av ärenden som
au ue,ruäuttl;;:ä;iåät[älää1"1*:":';lä';,'Jr1"rT"äi#if;trn:"ir* *".'u,iäå"

Reglementet träder i kraft den dag månad år då tidigare besrutat reglemente upphör att gälla.

2 
Se vidare ? kap. 9-{a_|!:11$$ Kommunallagen (t99lgg0!ef :l!l).

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Auto
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RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ändringar beslutade den dag månad år träder i kraft samma dag.
Ändringar beslutade den dag månad år träder i kraft samma dag.

7 (7)
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ffi*,.r""Pt
FÖRFATTNTNGSSAMLING

REGLEMENTE FÖR
SocIALNÄMNDEN

Utgivare: Kommunledningsfiirvaltningen
Gäller från och med: I januari 201 I
Antagen: KF 20t0-t 2-16, g 334, dnr KS ZOt0/387
Andrad: KF 20 I I -03-3 I, $ 78, dff KS 2010/382; KF 201 8_nn_dd, g nn, dnr KS 2018/673

Reglemente för Socialnämnden
utöver vad som ftireskrivs_i kommunallagen ftir nämnder och dess verksamhet gäller
beslåmmelsema i detta reglemente.

1 kap. Nämndens ansvar
Ansvarsområden
l$

socialniimnden ansvarar ftir och fullgör den del av kommuners uppgifter enligt Socialtjänstlagen(2001:453) vad avser individ- och familjeomsorg samrhandikapffiorg ;;h:,;;"- i lag sägsom socialnämnd inom dessa områden 1ÄrdrenaÅden snara, fti. äld.eor"'ro.j. 
--

Uppgifter

Ge*erell+

2S

Socialnämnden ska inom sina ansvarsområden

l. ansvara ör att verksamheten bedrivs i enrighet med kommunara mål och aktuelllagstiftning
2' ansvara ör regelmässig.uppliiljning och utviirdering inom sina ansvarsområden (ör dettaändamål ska nämnden tillämpa .n 

"ff.ktiu 
intem kontroll)3' regelmässigt till kommunfullmiiktige rapportera hur verksamheten utuecklas och hur den

. ekonomiska ställningen ar under budgetråret, samt4' rapportera hur nämnden fullgjort uppirag som kommunfullmäktige lämnat.,

@ Lu'p



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR
SOCIALNÄMNDEN

3$

Socialnämnden ska inom sitt område svara frir

, l. utformning av informationsverksamhet,
| 2. arbetet med.kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar uwegkling,3. vården avnämndens arkiv,

4. underhåll och filrvaltning av lös egendom,
5. investeringar i lös egendom inom ramen ftir beviljade anslag,

t 9' arbetsgivaransvaret for arbetsmiljön inklusive deisystemat6la arbetsmiljöarbetet,

l t. ;
; neegT*imnande i rybetsliv att fi;fia lokaltI tutu.tountq!4, !u*, uid b.hou frrhungll .nli*, I I -14 o"h 38 ög o.h iufoil*ion elrli*,
I1 verksamhetsfi.ågor,

8' registeransvar fiir de personregister som nämnden i sin verksamhet fiirfogar över, samt9' besluta om frågor som rör tillämpning av 2kap. tryckfrihetsftirordningerillg4g,igs; o"h
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4$

Nämnden ansvarar ftir att samråd sker med kommunsty'else och andra niimnder när så erfordras
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgiftei som behövs ftir att kommunstyrelse eller
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nåmnden ska verka ftir att samråd sker med dem
som nyttjar dess tjänster.

Särskilda uppgifter
s$

Socialnämnden ansvarar fiir kornmunens uppgifter enligt

( ass istansel'sättnin s).

Avtal

6$

m.m., LSS, samt
Komrrenterad [MKl]: Kvarglömd fomulering. TFK_
nämnden hr mvar enligt lotterilagen.

Socialniimnden äger rätt att, inom sin budgetram, träffa avtal om ftirhyming av lokaler ftir sin
verksamhet med en längsta hyrestid om fem år eller med en högsta hy.u,6;r."de till l0
prisbasbelopp per år.

ovan nämnda rätt avser externt ftirhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. För
hyrestider överstigande fem år eller l0 prisbasbelopp eller båda krävs kommunfuitmaktiges
beslut.

2 (6)
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RONNEBY KOMMI,INS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
SOCIALNÄMNDEN

2 kap. Personal
1$

Den administrativa organisation och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet avnämndens uppgifter ingår i Socialftrvaltnii;;;.'" ^-

3 kap. Nämndens arbetsformer
Nämndens sammansättning
2$

Socialnämnden ska ha ett arbetqutskott. Socialnåmndens arbetsutskott består av fem ledamöter
ff l,lffi ..TåååtfrT,",Hm;.",oiaä,t"reaamoteroc-h*J",iii,..a"ing

Nämndens ordförande
3S

Det åligger nämndens ordftirande att

l. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,
?. ::lkl ör en hög effeitivitet i u"rkru;;;;.-"'r. rramJa samverkan med övriga nämnder, samt4' representera nämnden 

"ia 
r.åntutter m;'Jilynaigr,","r, konferenser och sammanträden ominte nämnden bestämt annat.

Presidiets sammansättning
4S

Nämndens ordftirande' vice ordftirande och andre vice ordftirande utses av kommunfullmiiktige.

Ersättarnas tjänstgörin g
Inkallande av ersättare

s$

En ledamot som är ftirhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanträde skallsnarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersåttare inkallas snarast möjrigt till tjiinstgöring av nämndens sekreterare.
Tjänstgöringsordning

I KI. yvmmdd. dnr. d nr
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
SOCIALNÄMNDEN

6$

om ersättarna inte valts.proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmåiktige faststiilldaordningen' vid kompletteringsval intraaei nyuää 
"rratt*" 

i turordning efter partiets tidigarevalda ersättare om inte annat uttryckligen -!"r. 
- '

En ledamot som inställer sig under sammanträde har.rätt att tjänstgöra även om en ersättare harträtt i ledamotens stä'e. En ersättare ;;;;il;;; tjiinstgöra har öreträde oberoendeturordningen' En ersättare ft'ån sammu pJiroÅä rranuu.unde redamoten har dock ailtid rättatt träda in i stället fiir en ersänare fr", .ii *""ipål
Deltagande i överläggningar

7$

Ersättare har närvarorätt och rätt att yttra sig.

Presidiets tjänstgörin g
E$

om varken ordftirande eller e'n vice ordftirande kan delta i ett helt sammanhäde eller i en del avsammanträde utser nämnden en annan r"au,not uil uu.u ordftirande tillfiilligt. Den till åldernäldste ledamoten tjänstgör som ordftirande, t'rr ä"r tilriffi;;äää"""#;r.
om ordftiranden på grund.av sjukdom e'er av annat skäl är hindrad att fu'göra uppdraget ör enliingre rid inträder ftirste vice -am'-a". eo;ä;tuii;; äffiilJ:ffilu uppgi*"..
Sammanträden

e$

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.

3åä,nffi"ffi::T,T"illiffiI minst en tredjeder av nämndens ledamöter begär det, euer

Uffi;f,",lrrf; 
senast vid novembersammanhädet faststälra tidema ftir kommande ars ordinarie

10$

Niir kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.

Kallelse

u$
Ordftiranden ansvarar ftir att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats ör sammanträdet.
Den ska på liimpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan fiirtroendevald som fiårnärvara vid sammanträdet senast fem dagar mre summantradesdagen.
Kallelsen bör åtftilias av Itiredragningslista. ordftiranden.bestämmer i vilken utshäckning
Hii:ill1äTil#'låf arende"på å';täG;rd;; ska uirogas lari;il;; il;ä*hgsrar nir
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
SOCIALNÄMNDEN

Nämnden fiir uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta pånämndens vägnar i vissa ärenden. 1Årendgq gqliCt q kep,1a3!^$ fiir intedelegeras.

om varken ordftiranden eller en vice ordftirande kan kalla till sammanträdet ska den till åldernäldste ledamoten göra detta.

Växeltjänstgöring

12s

En ledamot erler ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjiinstgöring på grund av jäv fiir återtjänstgira sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tj:instgöringe n en gång under ett sammanträde på grund av annat

f;|li:H 
r*' liir åter tjänstgöra ori ersä-ttaren.jnriai.'r,* påverkar styrkebalaÄen me'an

Justering av protokoll
13$

Protokolljusteras av ordfiiranden och en siirskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att enparagraf ska justeras omederbart. paragrafen bå;;;;;ir", .k"ftridi;;;; nääJn justerar den.
Reservation

14$

om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skaledamoten göra der skriftliet..-Moti""riil;;;k;]ä;; till ordftranden eller seketeraren fiireden tidpunkt som har fastsållts ö. t;#k;Iil j"ärr.
Delgivning

ls$
Delgivning till niimnd sker genom ordftirande, verksamhetschef eller annan som nämnden utser.
Undertecknande av handlingar
16S

Avtal, andra handlingar och skriverser som beslutas av nämnden ska undertecknas av

ä*:ät:l*'J:d ftirfa'ftir denne 
",;";;;;dftrande och d;b,;;;;ä anstä'd som

I övrigt bestämmer nåmnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegation

17S

För ärenden som kommunfullmåiktige delegerat till nämnden gäller att nämnden om den så finnerpåkallat fiir underställa kommunstyr.ilsen d*essa ar"nO"n för prövning.

Foimaterat: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto
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RONNEBY KOMMLINS FÖRFATTNINGSSAMLING

18S

Närvarorätt för tjänsteman
20s

Beslutanderättens innehåll 
t1 fr:mgå a]r den delegationsordning som antas av nämnden.Nämnden ska minst en gång per ar ä -6llilg;ii?äationsordningens 

akrualitet.le$

ilffi"Hi*åilt"'f#derrättad om och iaktta gällande och av turrmåiktige beslutade

REGLEMENTE FÖR
SocIALNÄMNDEN

vid nämndens sammanträden f;lr, i den mån inte nämnden.ör siirskilt falr beslutat annorrunda,
;ffi i:ä.T.ly#jl.#åffi ä3ffi*;;ä;ä,o"rt"i*",iäeäj"e"ä":,ä,*d..o,"
Beträffande tjänstemans skyldighet att ndrvnavid sammanträde och att ftiredra iirenden gållervad som är ftireskrivet i instrutiion ;[..;r;äeää"r,o.ig.n meddelats.

Reglementet hiider i kraft den dag miånad ar då tid.igare besrutat reglemente upphör att gä'a.Ändringar beslutade den dag månad år träder i kraft samma dag.
.ti,ndringar beslutade den dag manad år träder i kraft samma dag.
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KommunJedningsft!rvartningen
ualcr trån och med: I januai 20 1 I

å;fffi jåi11fHi;ifiiitri;*i,,\|,ä'uotuno%',u,

FÖRFATTNINGSSAMLING

REGLEMENTE MIUÖ oCH
BYGGNADSNÄMNDEN

l3l rngoä\
\irt vr å'^

If ?ot?-tz--tci
rS\ Bcto

KF 2018-09-27 g 240, dnr I(S 2018/412; KF 2018_mm{d g nn, dnr

Reglemente for Miljö- och
byggnadsnämnden
Utöver vad som öreskrivs i kommunallagen ör nämbestiimmelsema i a"tti'r"gr"-"n,". urder och dess verksamhet gäller

1 kap. Nämndens ansvar
Ansvarsområden

r$

ilö:;i.'!!iäåä1X'Jffi &öL"tri,r"f ffi ;nsunnei*erinomm'jöbarkens,ee8:808)och

äåä[ffi:ll?åff #"T1t".,#tii.å#åi:ö_iä::il,äti1,åm;Jti
områden och aarvio ut*i"t a"r".riåg-.#;ä#'fl":ät' fijlja utvecklingen inom deisa

Uppgifter
Gen€reil+

2$

Miljö- och byggnadsnämnden ska inom sina ansvarsområden
t 

tä:"rffi,ft,att 
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuelr

2' ansvara ör regermässig..up.pftirjning och utvärdering inom sina ansvarsområden (ör dettaändamålskanämndeniinårrp"'.i"-näii'äåä*onoorrl,t 
ää'ffi.1f#ffffiH[Tä#i'*-?åt"15;f* verk.åmhet"n utueckras och hur den4. rapportera hur nämnden n f fg;..t ufpär;;;. t;r"ntultmäktige tämnat.
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RONNEBY KOMMI.JNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

MIUÖOCH
BYGGNADSNÄMNDEN

arbetsmiljöarbetet,

3$

Miljö- och byggnadsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara ftir
t. utformning av informationsverksamhet,

arbetet med kommunens 
'ångsiktiga 

rnfi o- en ekologiskt hålrbar utueckring,vården av nämndens arkiv,

2.

3

4
5.

6.

7

8

verksamhetsfråeor.
8. registeransvar ör de personregister som nämnden i sin verksamhet ftirfogar över, samt9' beslutaomfrågorsomrörtillälmpning uiiiup tryckfrihetsörordningen(1949:105)och

offentlighets_ och sekretesslag"n 1ZOö1,+OO;.4$

Niimnden ansvarar ftir att samråd sker med kommunstyrelse och andra niimnder nåir så erfordrassamt att vara bdälplig t* 
L" 

y,Tunaen och uppgifter som behövs ti. utt r.oÅäursryrelse ellerannan nämnd ska kunna fulrgöra sina uppgifter.'Nimna"n.u uJu ti, 
"li 

.".räa sker med demsom nyttjar dess tjåinster.

Särskilda uppgifter
ss
Miljö- och byggnadsnämnden ska

l ' i ärenden som avser $rsisk pranering samverka och öra diarog om initiativ, genomörandeoch ekonomi med kommunstyrelsen,_

^2. 19$a.fOr en god byggnadskuitur samt en god stads_ och landskapsmiljö.,3' ftilja den allmänna utvecklingen ino- totiÅn.n och dess niirmaste omgivning samt ta deinitiativ som behövs i. frågor om planlaggning, Uygg11a" och fastighetsbitOning,,4' samarbeta med myrdighei"t, otgänir"tiii";äåi enskilda vilkas arbete och inrressen berörnämndens verksamhet,
5' övervaka efterlevnaden av m'jöbarken och plan- och bygglagen och med stöd av ragmeddelade ftireskrifter och beilut, samt6' ta tillvara de möjligheter lagen ger att ftirenkla och underrätta ärenden ör enskilda.

Nämndens ansvarsområden omfattar bl. a

l. fysisk planering - innefattar områdesbesämmelser och detaljplaner,

^2. 
bygglov, marklov, rivningslov o"t ruf,-årU".t"O,3. byggkontroll och tillsyn, samt

4. måtning, kartprodukti,on och GlS_samordning.
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

l KF 20ft-og-27 $ 240, dff KS 2otu4t2

REGLEMENTE

MIUÖ ocH
BYGGNADSNÄMNDEN

6$

Miljö- och byggnadsnämnden ska

I' svara ftir och besluta i åirenden enrigt lag (sF$2010:l0l l)om hdnrd*g_aråbrandfarrigaoch exprosiva varor avseende naaaii"giia"sten ostra Bråffi*'"gå"'i.rL."n,r,et (ansvar
fff,ä:;"t.*ndsprövning 

och tili.y"?;iö ragen är överön?u i-aaäirestjänsren östra
2. svara fiir och besluta,,,::nd* enligt lag (+ggl*5aa20lÅ:2n) om
- bostadsanpassningsbidrag m.m.,3. svara iiir kommunens uppgifter enligt tobakslagen (l 993:5g l),4. svara ftir kommunen..l!.pgil"I ."fiä f"g* o. elektroniska cigaretter och- påSllningsbehållare edii:a257,, 

e --o--- !
5. svara ftir kommunens uppgifteienligt livsmedelslagen (2006:g04),6. svara ftir kommunens upp4l"r *ligt ili;kyddrlf"n q+l,s*92ja63*r,tiåJåyr:i?äffi 

ä."X"tilft """i;;i;;"äa0etö'å-nffi'ffi ssareceptrria
8. svara ör namnsättning på platser, gator och vägar.

7$

Miljö- och byggnadsnämnden fiir i tullmiiktiges ställe
l ' anta, ändra eller upphäva detarjplan eller områdesbestämmelse, som inte omfattas avbestämmelsemu t 

f ,u.n 1 $ pllt.""fi;ttjäu"" om utökat planörfarande eller som inteiir av sror vikr eller harpriniipieff Uetvååf;E_-

' ä:1*#*,liT;"1J" 
25'$$ pi;;;iliyggrug"n ftirränga erer örnya detarjprans

3' med stöd av 7 kap' lg b g m'jöbalken besruta om dispenser från shandskydd.

Avtal

8$

Miljö- och byggnadsnämnden åger rätt att, inom sin budgetram, träffa avtal om örhyrning avlokaler ftir sin verksamhet meo än ungsiu #;;ä; fem rår eller med en högsta hyrauppgående till I 0 prisbasbelopp per åi
ovan nämnda rätt avser extemt ftirhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunara borag. För
fä,"j.10* 

översrigande rem ar erer iGil;;äö"'er uaau r.raJs läåä*äirrnat ie..

2 kap. personal
t$
Den administrativa organisation och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet avnämndens uppgifter ingår i Miljö_ 

""i, 
Oru*"ä.äää*,ngrn.
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RONNEBY KOMMLTNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

MIUÖOCH
BYGGNADSNÄMNDEN

3 kap. Nämndens arbetsformer
Nämndens sammansättning
1$

bggfll4l1 .r l.dr,"öt.. 
"_l- 

r

Nämndens ordförande
2$

Det åligger nämndens ordörande att

l. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,

? ::.rkl ör en hög effektivitet i verksamheten,
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt4' representera nämnden vid kintakter mJ.yialgrr"t"r, konferenser och sammanträden ominte nämnden bestämt annat.

Presidiets sammansättning
3S

Nämndens ordftirande, vice ordfiirande och andre vice ordfiirande utses av kommunfullmäktige.

Ersättarnas tjänstgörin g
Inkallande av ersättare

4$

En ledamot som år ftrhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanhäde skallsnarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare.
Tjånstgöringsordning

s$

om ersättama inte valts proportionellt ska de tjåinstgöra enligt den av fullmiiktige fastställdaordningen' Vid kompletteringsval inträder 
"yuätJ 

..'rrittu.e i turordning efter partiets tidigarevalda ersättare om inte annat uttrycklig"o *!.r. - - --

En ledamot som inställer sig under sammanhäde har rätt att tjiinstgöra även om en ersättare harträtt i ledamotens sfä[e. En ersättare som har uo4aiEiinstgtira har ftireträde oberoendeturordningen' En ersättare från samma partl somäen rr,ånvarande ledamoten har dock alltid rättatt träda in i stället ftir en ersättare f.a" 
"tt 

annat pu.ti.-
Deltagande i överläggningar

6$

Ersättare har närvarorätt och rätt att yttra sig.

| 
, KF yvmmdd. dnl.. Anr

4 (7)

@w



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

MILIÖocH
BYGGNADSNÄMNDEN

Presidiets tjänstgöring
7$

om varken ordftirande eller en vice ordfiirande kan delta i ett helt sammanhäde eller i en del avsammanträde utser nämnden en annan ledamot attvaraoram.urra" tiiiatrij. n"" ,1r ara"_äldste ledamoten tjiinstgör som ordftirande, Utfs aeniilfniffige ordftiranden utsetts.
om ordfiiranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad an fullgöra uppdraget ftir enlängre tid inträder ftirste vice ordftirande. e..att*"i ruilgör ordftirandens samtliga uppgifter.

Utskott

Berednin gsutskottets sammansättning

!_$_

Sammanträden och kallelse

9_Ä_

f"uppgift otn tid o.h plut. fti. rurn.nunt äd"t

detta.

Protokoll

r0$
Protokoll ska ei fiiras i beredninesutskottet.

Uppgifter

ils

utskottet.

uv dago.dnins i 
"nliehet."d 3 kup.-J. --__=_:

Sammanträden

8{!2_$_
Niimnden sammanhäder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Exha sammanträde ska hållas.om minst en tredjedel av niimndens redamöter begär de! ellerordöranden anser att det behövs-

5 (7)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

MIUÖOCH
BYGGNADSNÄMNDEN

Uffi#rtf 
senast vid novembersammanträdet fastställa tidema ftir kommande års ordinarie

+$l3_s_
När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.

Kallelse

{+€r4 6

Ordftiranden ansvarar ftir att kallelse utfiirdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgrft om tid och plats ftir sammanhädet.
Den ska på låimplig sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan örhoendevald som frårnärvara vid sammanträdet ..nu.t f., äugu.ä; ämanträdesdagen.
Kallelsen bör åtftirias av ftiredragningslista. ordftiranden_bestämmer i vilken utsträckning
Hifi::11'"Til":ll'l,H1 ffi;äffiä;öJii** ,tu uirog^ rai.l.i' iundantagsra, riir

fiilffiäJåT'#iffitf'en vice ordftirande kan kalla tilt sammanträdet ska den tlr årdem

Växettjänstgöring

{sts 6

tjEåf:ääisl:';:Tå'å,Tilfi#:: ärende haravbrutit sin tjiinstgöringpå grund av jäv niråter

En ledamot som har avbru_tit tjiinstgöringen en gång underett sammanhäde på grund av annat

f;|li:H 
j*' ftir åter tjänstgöra om ersä?aren.l".r?0" har påverkar styrkebåraÅen meilan

Justering av protokoll
r2+L6_S_

Protokolljusteras av ordftiranden och en siirskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att enparagraf ska justeras omedelbart. Paragrafen iti. räi.". sknftlit;;; nää"n;,rsterar den.
Reservation
++$1?_S_

om ledamot har reservetat siq lot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skaledamoten göra det skiftligt'.Motit"ti"g"irt"iarää, till ordfiiranden eller sekreteraren fiireden tidpunkt som har fastsiållts fr. p;&;lä öä;,
Delgivning

++$!_E_Ä_

Delgivning till nämnd sker genom ordfiirande, verksamhetschefeller annan som nämnden utser.

6 (7)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINCSSAMLING
REGLEMENTE

MILIÖOCH
BYGGNADSNÄMNDEN

Undertecknande av handlingar
{$19 s

Avtal, andra handrinear och skrivelser som besrutas av niimnden ska undertecknas av
;ffiätJl,#:a-ru,rar ri;rdenne;;;;;#_,ärande 

och konrrasigreras av anstä'd som

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegation

1q2q_$_

H#*'* ffåt"i1T,3lr"!t :l*"tt'.en 
ledamot eller ersätrare eiler åt en ansräild atr besruta påderegeras. :nden' $renden enligt 6 kap. 3algl$ t"rå*qjiää, r""

För iirenden som kommunfullmäktige delegerat till nåimnden gäller att nämnden om den så finnerpakallat fiir underst?illa kommunstyrilsen O""r* ar"råL ftir prövning.
{+$2J_-S_

Beslutanderättens innehåll 
:y^1ryu av.den delegationsordning som antas av nämnden.Nämnden ska minst en gång per år å ,ta'nag tiiiärr"gationsordningens aktualitet.+8+e2-$_

ilffi"tlr:I:**L'ffi0"''*"d om och iaktta gällande och av tuilmäktige beslutade

Närvarorätt for tjänstema n
l+s23 s
Vid nämndens sammanträden fiir, i den mån inte nämnf1n.ö1 särsk't falr besrutat annorrunda,;ffi i::;T.11äJi"Jåffii:ffiå:äää åiä, 0"r," I o,.,rieÅj"eäfi,iirende som

Beträffande tjiinstemans skyldighet att niirvara vid sam1a1t1äde och att fiiredra åirenden gällervad som åir fiireskrivet i in.-trutiion .ud;;;;riää.i,orig.n 
medderats.

Reglementet träder i kraft den dag månad år då tidigare beslutat reglemente upphör att gälla.Ändringar beslutade den dag månad år träder i kraft samma dag.
Ändringar beslutade den dag månad år träder i kraft samma dag.

Kommanteiad lMKll: Varftir

Formaterat: Auto

Formaterat: Auto

Formaterat: Teckenfå rg: Auto

gradtecken?
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ffi*.1",*t
FÖRFATTNTNGSsAMLING

REGLEMENTE
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Utgivare: Kommunledningsörvaltningen
Gäller frrån och med: I mars 2002
Antagen: KF $3412007
Andrad: KF 20 l 4-1 2-il, g 352, dnr K S 2Ol7 l S39;KF 201 8_mm{d, g nn, dnr KS ZOt8t 67 t

Reg lemente for överförmyndarnäm nden
utöver vad som fiireskrivs_i kommunailagen ftir nämnder och dess verksamhet gäller
beståmmelserna i detta reglemente.

1 kap. Nämndens ansvar
Ansvarsområden

l$
Överftirmyndamåimnden har till uppgift att ansvara fiir och fullgöra kommunens uppgifter vadavser överliirmyndarfrågor och vad som sägs i lag om överfri.mynaa.namrra och 

-'
överörmyndare.

Uppgifter

Gene*ell+

2S

Överörmyndarnämnden ska inom sina ansvarsområden

l. ansvara fiir att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktueillagstiftning,
2' ansvara ftir regelmässig.uppöljning och utvärdering inom sina ansvarsområden (ftir dettaändamål ska niimnden tillämpa e., Jffektiv intem kJntroll)3' regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
. ekonomiska stiillningen är under budgeåiet, samt4. rapportera hur nämnden fullgiort uppärag som kommunfullmäktige lämnat.

@w



RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINGSSAMLING

3$

Överftirmyndamämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara liir

8.

9.

4S

Den administrativa organisation och personal som ska biträda

REGLEMENTE

ÖvERFÖRMYNDARNÄMNDEN

samt
05) och

nämnden vid fullgörandet av

3.

4.
5.

6.

7

Nämnden ansvarar ltir att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordrassamt att vara behjälplig.:fj"-:^.q-Td* 
91h"p-p*q som behövs m."tt t"-,.*sryr.else ellertrå'lfiTii:i*:ål *"*o* sina uppgifter' wämoo"n .k" ;;;k; ;; ;;;'ffi . sker med dem

Avtal

s$

Överftirmyndarnämnden äger rätt att, inom sin budgetram, träffa awal om ftirhyming av rokarer

frä'H:iffiTet 
med eniäng;";;ää;; i"ää"tt., *"d en högsra hyra'ufpgående t1r r0

ovan nämnda rätt avser externt 
$rhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. Förhyrestider översrigande rem å. 

"r". iG;;;;tfri"u* ouo" d;;i;;;;#miiktiges

2 kap. personal
r$

nämndens uppgifter ingår i

2 (6)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
RECLEMENTE

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

3 kap. Nämndens arbetsformer
Nämndens sammansättning
1$

Nämndens ordförande
2$

Det åligger nämndens ordftirande att

l. under nåmnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,

? g9 liir en hög effelrivitet i verksamheten,
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt4' representera nämnden vid kåntakter med myndigheter, konferenser och sammanträden ominte nämnden bestämt annat.

Presidiets sammansättning
3$

Nåimndens ordfiirande, vice ordftirande och andre vice ordfiirande och utses avkommunfullmäktige.

Ersättarnas tjänstgöring
fnkallande av ersättare

4$

nämndens sekr.eterare.

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjiinstgöring av nämndens sekreterare.
Tjänstgöringsordning

s$

KF wmmdd. dnr. önr
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

valda ersättare om inte annat uttrfrckligen Ges. 
- lu.

tria.auatt träda in i stället ör en ersättare från;tt a

Deltagande i överläggningar

6$

Ersättare har närvarorätt och rätt att yttfa sig.

Presidiets tjänstgörin g
7$

om varken ordörande eller en vice ordftirande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del avsammanträde utser nämnden en annan ledamot att vataordfiirande dff affigt. Den till åldem
äldste ledamoten tjänstgör som ordfiirande, tills den tillfiillige ordöru;"n?;;;.
om ordfiiranden på grund av sjukdom eller av annat skäl iir hindrad att fullgöra uppdraget ftir enlängre tid inträder ftirste vice ordnirande. Ersättaren tullgör ordftira;;, ,;:"trö uppgifter.

Sammanträden

8$

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Extra sammanträde ska hållas.om minst en tredjedel av niimndens ledamöter begär det, ellerordftiranden anser att det behövs.

Nämnden ska senast vid novembersammanträdet fastställa tidema ftir kommande års ordinarie
sammanträde.

e$

Niir kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.

Kallelse

10$

Ordöranden ansvarar ftir att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehåila uppgift om tid och plats fiir sammanträdet.
Den ska på liimpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan örtroendevald som fårniirvara vid sammanträdet senast fem dagar öre sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtftiljas av ftiredragningslista. ordftiranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på ftiredragningslistan ska bifogas tuttelsen. iuiiantagsfall flirkallelse ske på annat sätt.

@
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RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

f;il1'åäJåfäåT;tf"" vice ordftirande kan kalla till sammanträdet ska den tiu årdem

Växeltjänstgöring

u$

;å1,::ffiJå'l:'r1Tåtå,Ttrfi;;:t 
ärende har avbrutit sin tjiinsrgöring på grund av jäv nir åter

En ledamot som har avbrutijffglll.g: n en Slnqynlerett sammanträde på grund av annat

f;|l]!|T 
j*' fiir åter tjänstgöra om ersättarens-intäde har påverkat styrkebårarisä meuan

Justering av protokoll
12$

Protokolljusteras av ordftiranden och en siirskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att enparagrafskajusteras omedelbu.t. ruragraiei iir;;;;i.", skriftligt innan nämndenjusterar den.
Reservation

13$

om ledamot har reseryerat siq mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skaledamoten göra det skriftrig-t.ivrotiveri;;;;"-i'ää"" till ordftiranden eller sekreteraren ftireden tidpunkt som har fastsållts ft. t;#;;fi. j;J*.r.
Delgivning

14$

Delgivning till niimnd sker genom ordörande, verksamhetschef eller annan som nämnden utser.
Undertecknande av handlingar
Is$
Avtal, andra handringar och skriverser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
äffiät :lll'#d 

ftirfat t. a"*" uu .r, Ji..ä.dfirr""a. och kontrasigneras av anstärd som

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegation

16$

Nämnden f;ir uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anstiilld att besluta på
äåäirä 

vägnar i vissa ärenden.flreG ä'åöiä i 1&$ kpq,slqrellagelgJ inqe

För ärenden som kommunfirllmåikrige delegerat till niimnden gäller att nämnden om den så finnerpåkallat filr underställa kommunstyrilsen d-åsru arendä ftir prövning.

Formate?at Teckenfärg: Auto

Formaterat: Auto
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RONNEBY KOMMIjNS FÖRFATTNINGSSAMUNG

u$
Beslutanderättens innehåll ska flmeå a1.d9n delegationsordning som antas av nämnden.Nämnden ska minst en gång per år å .ternq tiiiå.i.gationsordningens aktualitet.
IES

Nämnden ska håila sig underråttad om och iaktta gälrande och av fulrmåiktige beslutadekompetensi n skriinkningar.

Närvarorätt för tjänsteman
re$
Vid nåmndens samrnankäden f;lr, i den miin inte nämnden fiir siirskilt fall beslutat annorlunda,niimndens chefstjänstemän vara nårvaranae m"a raifait oerta i ov".raggnin"g;;Tä."nd" rornberör vederbörandes verksamhetsområde.

Beträffande dåinstemans skyldighet att nåirvara vid sammanträde och att öredra åirenden gällervad som år ftireskrivet i insnutiion .'o pa uinui-raäi.rrti.ig"n meddelats.

Reglementet träder i kraft den dag månad år då tidigare besrutat reglemente upphör att gälla.
.rindringar beslutade den dag månad år käder i kaft samma dag.
Ändringar beslutade den dag månad rår träder i kraft samma dag.

REGLEMENTE

ÖVERFÖRMYNDAFNÄMNDEN

6 (6)
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ffi*o*t FÖRFATTNTNGSSAMLING

REGLEMENTE FÖR
ÄLDRENÄMNDEN

Utgi vare: Komrnmledningsfiirvaltningen
Gäller från och mcd: I januari 201 I
Artagen: KF 2Ot0-tZ-16, g 335, dnr KS 2010/388
Andrad: KF 2012-l l-29, g 343, dnr KS 20121360; KF 2018_mm_dd, g nn, dtr KS 2018/670

Reg lemente for Ädrenämnden
utöver vad som fiireskrivs i kommunallagen fiir nämnder och dess verksamhet gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

1 kap. Nämndens ansvar
Ansvarsområden

rs

3

enskilt boende enliet beslut KF I 991 _03_25.

ts€€rå&#rffid€+s+å* fä. trdtvtd eeh fa,

Uppgifter

Ge*erell+

2S

Äldrenämnden ska inom sina ansvarsområden

l. ansvara fiir att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell
lagstiftning,

2' ansvara fiir regelmässig.uppftiljning och utuärdering inom sina ansvarsområden (fiir dettaändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intem kontroll)

ffiw



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR
ÄLonpwÄvnqnnw

3. regelmässigt till kommunfullmiiktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret, samt

4. rapportera hur niimnden fullglort uppdrag som kommunfullmåiktige lämnat.

3$

Äldrenämnden ska inom sitt område svara ftir

1. utformning av informationsverksamhet,
2. arbetet med kommunens långsiktiga mål om en ekologiskt hållbar utveckling,
3. vården av nämndens arkiv,
4. underhåll och fiirvaltning av lös egendom,
5. investeringar i lös egendom inom ramen ftir beviljade anslag,
6. arbetsgivaransvaret fiir arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet,
7. att{iilialokaltsamverkansavtal.samtvidbehovfiirhandlaenlietll-l4oih38{$och

information enliqt 19 I lae (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet vad avser
nämndens verksamhetsfrågor.
I 9 g lag ( I 976:580) om rnedbestärnmande i arbetslivet vad avser nämndens
v€rks*trhe+sfFåg€f,

8. registeransvar ftir de personregister som nämnden i sin verksamhet ftirfogar över, samt
9 . besluta om frågor som rör tillämpning av 2 kap . tryckfrihetsfiirorOningen 

1 t e+e : t OSl
och offentlighets- och seketesslagen (2009:400).

4$

Nämnden ansvarar fiir att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder niir så erfordras
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs ör att kommunstyrelse eller
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ska verka ftir att samråd sker med dem
som nyttjar dess tjiinster.

Särskilda uppgifter
s$

Äldrenämnden ansvarar ftir kommunens uppgifter inom äldreomsorgen enligt hälso- och
sjukvårdslagen (+9W4Jl 3!i,, och därtill hörande lagstiftning.

Avtal

6$

Äldrenämnden äger rätt att, inom sin budgetram, träffa avtal om fiirhyming av lokaler ftir sin
verksamhet med en liingsta hyrestid om fem år eller med en högsta hyra uppgående till l0
prisbasbelopp per år.

Ovan niimnda rätt avser externt ftirhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. För
hyrestider överstigande fem ar eller l0 prisbasbelopp eller båda krävs kommunfullmiiktigeJ
beslut.

2 kap. Personal
1$

Den administrativa organisation och personal som ska binäda nämnden vid fullgörandet av

I nämndens uppgifter ingar I Ätaretrvaltningen

Formaterat: Rubrik 2
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RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
ÄLDRENÄMNDEN

3 kap. Nämndens arbetsformer
Nämndens sammansättning
r$

Nämndens ordförande
2$

Det åligger nämndens ordfiirande att

l. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,

? ::.*l ftir en hög effektivitet i verksamheten,
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt4' representera nämnden vid käntakter.J.yiaigh"ter, konferenser och sammanträden ominte nämnden bestämt annat.

Presidiets sammansättning
3$

Nämndens ordörande, vice ordltirande och andre vice ordfiirande utses av kommunfullmäktige.

Ersättarnas tjänstgörin g
Inkallande av ersättare

4$

En ledamot som är örhindrad att delta i ett sammanträde, eller i en del av ett sammanhäde skallsnarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgiring av nämndens sekreterare.
Tjänstgöringsordning

s$

om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige faststiilldaordningen' vid kompletteringsval inträder 
"y"älä 

.iritt*e i turordning efter partiets tidigarevalda ersättare om inte annat uttrycklig.n -g"r. 
----

En ledamot som inställer sig under sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare harträtt i ledamotens ställe. En ersättare som har borjat tliinstgtira har ftirehäde oberoendeturordningen' En ersättare liån samma pa.ti romä.iaanuarande ledamoten har dock alltid rättatt träda in i stället ör en ersättare från ett annat pali.
leltqgC4{e i öyeq!ägg4ingar

I 
t tr wmmdd. dnr. önr

Formaterat: Kantlinje: Vänster: (lngen kantlinje)

Formaterat: Teckensnitt:Fet
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FOR
ÄLDRENÄMNDEN

6S

Ersättare har närvarorått och rätt att yttra sig.

Presidiets tjänstgöring
7S

om varken ordfiirande eller en vice ordforande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del avsammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordftirande tillfiillit-;;" till åldemäldste ledamoten tjänstgör som ordfiirande, rills den tillf?illige o.ani.uni"n?."ttr.
om ordftiranden på grund av sjukdom eller av annat skäl iir hindrad att fullgöra uppdraget fiir enlängre tid inträder örste vice ordftirande. Ersättaren fullgör ordft;rande^ .äiiiig" uppgifter.

Utskott

Beredninssutskottets sammansåttning

!_$_

,ionämrd.n beslutur blund utskottets ledu-öte.

Sammanträden och kallelse

9-S_

uposift om tid och plats ör sammanträdet.

detta.

Protokoll

r0$
Protokoll ska ei fiiras i beredninesutskottet.

Unpeifter

11S

D" nt"O."n rO. *Uu uu*Oru' uu rn*nd"n t d.r, n.tn., OOr a.rr..Oo*Oru, ,0.,b..,"dninerutrkott.t.B.r.dnine.ut.ko 
o*ö.u, iutskottet.

andeav daeordning i enliehet med 3 kao. 2 ö.

Sammanträden

esles_
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.

Formaterat Rubrik 2
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR
ÄLDRENÄMNDEN

Exka sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller
ordftiranden anser att det behövs.

Nämnden ska senast vid novembersammanträdet fastställa tidema ftir kommande års ordinarie
sammanträde.

Niir kommunfullmåiktige sammanträder bör niimnden ej hålra sammanträde.

Kallelse

9{t3 E

Ordftiranden ansvarar fiir att kallelse utfiirdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftrig och innehåila uppgift om tid och plats ftir sammanträdet.
Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan ftirtroendevald som fiirniirvara vid sammanträdet senast fem dagar ftire sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtfiiljas av ftiredragningslista. ordfiiranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett åirende på öredragningslistan ska bifogas kallelsen. iundantagsfall fiirkallelse ske på annat sätt.

om varken ordftiranden eller en vice ordftirande kan kalla till sammanträdet ska den till åldern
äldste ledamoten göra detta.

Växeltjänstgöring

+0{!3Å_
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jåv fiir åter
tjåinstgöra sedan iirendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit g-iinstgöringe n en gång tnd,er ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, filr åter tjänstgötu orn 

"r.ättu."nslnträoe 
har påverkat .ty.t.iirun'..n m.1-partiema.

Justering av protokoll

++$15_$_

Protokoll justeras av ordftiranden och en såirskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att enparagraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt i*un nii^nA.n justerar den.

Reservation

+?-$1-€-$_

Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten-göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordftiranden eller sekreteraren ftire
den tidpunkt som har fastställts ftir protokollets justering.

Delgivning
++$12-$_

Delgivning till nåimnd sker genom ordftirande, verksamhetschefeller annan som nämnden utser.

5 (6)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
REGLEMENTE FÖR
ÄmnpuÄuvnnw

Undertecknande av handlingar
r4+ra_$_

AT:], angra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas avordftiranden eller vid ftirfall ftr denne av 
"n 

ui." o.amr*de och kontrasigneras av anställd somniimnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegation

+s+Ig_$_

Nämnden fiir uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anstiilld att besluta pånämndens vägnar i vissa ärenden. /,rendg! qnUCt 6 !9p-l4lÅ $ tortrlUngllqgCq fiir intedelegeras-

reglemente upphör att gälla.

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Formaterat: AutoFör ärenden som kommunfirllmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden om den så finnerpåkallat f;lr underställa kommunstyrelsen d*essa iirenden ör prövning.
+q2q-!__

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden.Nämnden ska minst en gång per år å starrning tiiiffiationsordningens aktuaritet.
++$4_$_

Nämnden ska_hålra sig underrättad om och iaktta gällande och av fuilmiiktige besrutadekompetensinskänkningar.

Närvarorätt for tjänsteman
+&sr2_$_

Vid nämndens sammanträden ffir, i den mån inte nämnden ftjr särskilt fall beslutat annorlunda,nämndens chefstjänstemåin vara niirvarande med rätt att delta i ör"rdg;i;;;;iärende somberör vederbörandes verksamhetsområde.

Betråffande tiiinstemans skyldighet att niirvara vid sammanträde och att ltiredra ärenden gällervad som iir öreskrivet i instrutition .tr"r pa *nui ,ai't"rrti.ig"n meddelats.

Reglementet träder i kraft den dag månad år då tidigare beslutat
Ändringar beslutade den dag månad ar träder i kaft samma dag.
Ändringar beslutade den dag manad år träder i kraft samma dag.

6 (6)
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FÖRFATTNTNGSSAMLING

REGLEMENTE VALNÄMNDEN

Utgivare : Kommunledningsfiiwaltningen
Gäller från och med: I maj 2014
Antagen: KF 2014-04-24, g 96, dnr KS 2014/61
Andrad: KF 2018-mn{d, g dtr KS 20t8/669

Reglemente for Valnäm nden
utöver vad som öreskrivs i kommunallagen ftir nämnder och dess verksamhet gäller
beståmmelsema i detta reglemente.

1 kap. Nämndens ansvar

Ansvarsområden

l$
Valniimnden ska ansvara ftir kommunens uppgifter ftir allmåinna val och folkomröstningar och
vad som i lag sägs om valniimnd.

Uppgifter

Generell+

2$

Valniimnden ska inom sina ansvarsområden

1. ansvara fiir att verksamheten bedrivs i enligt kommunala mål och aktuell lagstiftning,
2. ansvara ftir regelmässig uppftiljning och utuiirdering inom sina un*u-ro-.åd"n, ftiidetta

åindamål ska nämnden tilliimpa en effektiv intern kontroll,
3. regelmässi$ till kommunfullmåiktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den

ekonomiska stållningen är under budgetåret, och
4. rapportera hur nåimnden fullgiort kommunfullmiiktiges uppdrag.,

3$

Valnämnden ska inom sitt verksamhetsområde svara ftir
l. administrativ processkartläggning ftir demokratiska val och folkomröstningar,
2. utformning av informationsverksamhet till kommunmedlemmar inftir val och

folkomröstningar,
3. vårdenavnämndens arkiv,
4. underhåll och ftirvaltning av lös egendom,
5. investeringar i lös egendom inom ramen ftir beviljade anslag,
6. registeransvar fiir de personregister som nämnden i sin verk-samhet ftlrfogar över,
7. besluta om frågor som avser tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsftirordningen (1949:105)

och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
8. arbetsgivaransvaret fiir arbetsmiljön inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet 54rn[

ffiw



RONNEBY KOMMI.,NS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

VALNÄMNDEN

9.

ru*t..kunruutul. rur, uid lghou örhundru .nligt 
,1 

l -r4 o.h 3g g$ ä.hffir.u,ion .nlig,l9 ö lun (1976'580) o- tn.db"r,ä*-und. i urbffi
verksamhetsfrågor.

4$

Nämnden ansvarar ftir att samråd sker med kommunstyrelse och andra niimnder nzir så behövs,
liksom att vara behjålprig med de ytkanden och uppgifter som behövs ftir att kommunstyrelse
eller annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifierl
Nämnden ska verka ftir att information sker till kommunmedlemmar vid val till Eu-parlamentet
och till de allmänna valen i Sverige samt vid folkomröstning

Avtal

s$

valnämnden äger rätt att, inom sin budgetram, träffa avtal om ftirhyming av lokaler Iiir sin
verksamhet med en låingsta hyrestid ornfem ar eller med en högsta hyra'ufpga"nå til roprisbasbelopp per år.

ovan nåimnda rätt avser externt fiirhyrda lokaler samt lokaler som hyrs av kommunala bolag. Förhyrestider överstigande fem år eller l0 prisbasbelopp eller båda krävs kommunfuilmiiktiges
beslut.

2 kap. Personal
1$

Den administrativa organisation och personal som ska biträda nämnden vid fullgörandet av
niimndens uppgift er ingår i Kommunledningsftirvaltningen.

3 kap. Nämndens arbetsformer

Nämndens sammansättning
2$

Valnämnden består'av det 4ntal ledarlöter och ersättare sonr fhllrnäktige beslutat.ska+estå**13@
Nämndens ordförande
3$

Det åligger nämndens ordörande att

l. under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhetsområde,
2. verka ftir en hög effektivitet i verksamheten,
3. främja samverkan med övriga nämnder, samt

I KF y.rmmdd. dnr. snr
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RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

VALNÄMNDEN

4' representera nämnden vid kontakter med myndigheter, konferenser och sammanträden om
inte nämnden bestämt annat.

Presidiets sammansättning
4$

Valnämndens presidium utgörs av valnämndens ordftirande, vice ordftirande och andre vice
ordftirande och utses av kommunfullmiiktige.

Ersättarnas tjänstgöring
Inkallande av ersättare

s$

em en ledamot är {örhindt'ad att in^tälla sig till ett ^arnrnanFäde eller att videre delt^ i .tt
@jänstgöra i ledame . En ersättare som är ftirhindrad attd:ltu i,.ttsur,nmanträde. ell"ri eu d"l uv 

"tt 
summunträd". skffi

namndens sekretelal'e.

Ersättare inkallas snarast möjligt till tjänstgöring av nämndens sekreterare.

Tjänstgöringsordning m.m.

6$

@

oT grsättama inte valts pfoportiq4ellt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäkriqe fasrställda
ot9gingen. Vid ko-pl"tte.ingtual intt'äd.r nvuald ei.ättu.. i tu.o.dning 

"fte.äilt, tidi*u..
valda ersättare om inte annat uttrvckligen anges.

Ell lgdarrot som inställer siq under sammanträde har rätt att tiänstgöra även om en ersättar. har
tt'ätt i,l.du*ot"nr rtä11". En.,t'rättur. ro. hur bötlut tjäniGöilGi6,"t.aid. obr.*nd.

.at,
utt träda in i ställ"t fiöt 

"n 
.r.ättu.e från .tt unnat part

Deltagande i överläggningar

7$

Ersättare har närvarorätt och rätt att yttra sig.

3 (6)
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

VALNÄMNDEN

Presidiets tjänstgöring
8S

Om varken ordfiirande eller en vice ordftirande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordftirande tillfiilligt. Den till åldem
äldste ledamoten tjänstgör som ordforande, tills den till{?illige ordftirandeÅtsetts.
Om ordfiiranden på grund av sjukdom eller av annat skäl iir hindrad att fullgöra uppdraget fiir en
längre tid inträder ltirste vice ordftirande. Ersättaren fullgör ordftirandens sa-mtliga uppgifter.

Sammanträden

es
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. Sammanhäden ska hållas om
minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordftiranden anser att det behövs.

Nämnden ska senast vid novembersammanträdet fastställa tiderna ftir kommande års ordinarie
sammanträde.

10s

När kommunfullmäktige sammanträder bör inga andra sammanträden hållas.

Kallelse
11S

Ordfiiranden ansvarar ftir att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats ftir sammanträdet.

Den ska på liimpligt sätt tillstållas varje ledamot och ersättare samt annan fiirtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast fem dagar ftire sammankädesdagen.

Kallelsen bör åtöljas av ftiredragningslista. Ordfiiranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett iirende på öredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagifall ftr
kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordftiranden eller en vice ordftirande kan kalla till sammanträdet ska den till åldem
äldste ledamoten göra detta.

Växeltjänstgöring

t2$
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjiinstgöring på grund av jäv fiir åter
tjänstgöra sedan årendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gångvrder ett sammanträde på grund av annat
hinder åin jäv, flir åter tjiinstgöra om ersättarens inträde har påverkat styr.kebålan-sen mellan
partierna.

4 (6)
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RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

VALNÄMNDEN

Justering av protokoll

13$

Protokolljusteras av ordftiranden och en siirskilt utsedd ledamot. Nåimnden kan besluta att en
paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

14$

Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordforanden eller sekreteraren ftire
den tidpunkt som har fastställts ftir protokollets justering.

Delgivning

ls$
Delgivning till nåimnd sker genom ordftirande eller annan som nämnden utser.

Undertecknande av handlingar
16S

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av
ordftiranden eller vid fiirfall ftir denne av en vice ordfiirande och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.

I övrigt bestiimmer nämnden vem som ska underteckna handlingar-

Delegation

17$

Nämnden fiir uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anståilld att besluta på
nämndens vägnar i vissa åirenden. y'lenden elljS 6 kgp- 343q g kolmrnall agpn fiir inte
delegeras.

För ärenden som kommunfullmiiktige delegerat till nämnden gäller att nämnden om den så finner
påkallat fiir underställa kommunstyrelsen dessa ärenden ftir prövning.

rEs

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegationsordning som antas av nämnden.
Niimnden ska minst en gång per år ta stiillning till delegationsordningens aktualitet.

les
Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av firllmäktige beslutade
kompetensinskränkningar.

Närvarorätt för tjänsteman
20s

Vid nåimndens sammanträden l?ir, i den mån inte nämnden for siirskilt fall beslutat annorlunda,
nämndens chefstjänstemän vara näryarande med rätt att delta i överläggningarna i iirende som
berör vederbörandes verksamhetsområde.

5 (6)
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RONNEBY KOMMI,]NS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

VALNÄMNDEN

Betriiffande-tjåinstemans skyldighet att niirvara vid sammanträde och att ftiredra åirenden gäller
vad som är öreskrivet i instruktion eller på annat sätt beslutats i kommunen.

Reglementet häder i kra{t den dag månad år då tidigare beslutat reglemente upphör att gälla.

Ändringar beslutade den dag manad år häder i kraft samma dag.

Ändringar beslutade den dag manad år näder i kraft samma dag.
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REGLEMENTE
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Utgivare: Kommmledningsfiirvaltningen
Gällcr från och med: I mus 2016
Antagen: KF 2016-02-25 g 54, dnr KS 2Ol4/St3
Ändrad: KF yyddrnm g nn dnr KS 201 8/668

Reglemente for Krisledningsnämnden
Utöver vad som fiireskrivs i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inftir och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller bestämmeliernii detta
reglemente.

1 kap. Krisledningsnämndensuppgifter

Allmänna bestämmelser, tillämpningsområde
1$

Krisledningsnämnden utgör kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser i fredstid,
då ordinarie resurser är otilkäckliga fiir att samhällets basfunktioner ska fungera på lågsta
acceptabla nivå.

Planering och samordning inftir en extraordiniir händelse åir en uppgift ör den ordinarie
organisationen.

Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas.

Övertagande av verksamhetsområden
2S

Krisledningsnämnden år enligt lag fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från öwiga nämnder i den utstråckning som är nödvändig med hänsyn till
den extraordinära händelsens art och omfattning. Ett sådant beslut skall omedelbart tillställas
berörd nämnd.

Krisledningsnämnden bör, om det år möjligt med håinsyn till rådande situation, samråda med
ordfiiranden ftir berörd nämnd innan beslut fattas inom ordinarie nämnds ansvarsområde.

Processbehörighet och avtal

3$

Krisledningsnämnden fiir själv eller genom ombud ftira kommunens talan i alla mål och iirenden
som faller under nämndens verksamhetsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa
överenskommelser och betalning av fordran, anta ackord, ingå ftirlikning och sluta annat avtal.

tu uf



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Personuppgifter

4$

Krisledningsnämnden iir personuppgiftsansvarig ftir de register och andra behandlingar avpersonuppgifter som sker i nämndens verksamhit.

Atgärder vid upphörande av verksamhet
ss
Efter det aft krisledningsnämnden varit inkallad ska skriftlig redovisning av händelseftirlopp,
kostnader samt utvärdering låmnas tiil fullmäktigeru.-uniäd. så snart"som.ti;iigt
Kommunfullmäktige beslutarom en nämnd som genom kisledningsnämndens övertagande av
denna nämnds beslutsrätt ska kompenseras ör odrutsedau tortnua? uiiköilå} genom beslutav krisledningsnämnden

Övriga uppgifter
6$

Krisledningsnämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar tillniimnden.

2 kap. Organisation

Nämndens sammansättning
7S

Krisledningsnämnd.n o..ru. uu $ nru,r*u t.ou*ö,...o. tnou.t oo*,r,r.,rrr.",r.n,
arbetsutskottqr*ledar*öirfer och ska vara i p"..o@sutskott.l
Presidiets sammansättning
8S

Krisledningsnämndens presidium består av ordfiirande, ftirste vice ordftirande och andre viceorolorande.

Administration

es
Kommunledningsftirvaltningen biträder krisledningsnämnden vid fullgörandet av administrativa
uppgifter.

I KF vymmdd. dnr. ö nr
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

3 kap. Arbetsformer

Tillgänglighet

1$

När extraordinär hiindelse råder i kommunen ska nämndens ledamöter vara tillgåingliga for att
omgående kunna insälla sig till sammanträde.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
2S

om varken ordftiranden eller annan i presidiet kan delta i ett h€lt sammanträde eller i en del avptt sammanträde utser nämnden en annan ledamot som ersättare fiir dessa. Tills valet fiinåttats,
.fullgöT ordftirandens uppgifter av den som varit ledamot i nlimnaen tiingstiiä. o- n"ru
ledamöter har lika lång tjiinstgöringstid tullgörs ordfiirandens uppgit". iu a"i'aidste av dem.
Motsvarande gäller om or{fiira1{en eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under enlängre tid. Ersättaren fullgör ordfiirandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträden
3$

Krisledningsnämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska också hålla_s om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
ordfiiranden anser att det behövs.

Kallelse

4S

Ordftiranden ansvarar ftir att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och- innehålla uppgift om tid och plats ftir sammanträdet. Den ska på
lämpligt sätt tillstätlas varje ledamot samt anian fiirtroendevald som far nåirvara vid
sammanträdet i skälig tid ftire sammanträdet.

Kallelsen bör åtftiljas av ftiredragningslista. ordftiranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på ftiredragningslistan ska bifogas kallersen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

om varken ordftiranden eller en vice ordfiirande kan kalla till sammanträdet ska den till åldern
äldste ledamoten göra detta.,

Sammanträde på distans
s$
Nämnden fiir, om siirskilda skäl fiireligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverftiring sterireattiOtch på ett
fd-anlsalt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. I-otur"n ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild ell;lj;;.

Formaterat: Teckensnitt:lnte Fet, lnte Kursiv

3 (4)

@ Ut/f



RONNEBY KOMMTJNS FÖRFATTNINCSSAMLING REGLEMENTE

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till nämndens kansli. Ordfiiranden avgör
om n:irvaro filr ske på distans.

Nåimnden fiir bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nåimnden.

Jäv, avbruten tjänstgöring
6S

En ledamot som avbrutit sin tjänstgiring på grund av jäv i ett ärende fiir tjänstgöra igen sedan
ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit_tjåinstgöringen en gang under ett sammankäde på grund av annathinder än jäv, fiir åter tjänstgöra om avbiottet här p-åverkat styrkebalansen .'.11il pu.ti"-u.

Justering av protokoll

7$

Protokolljusteras av ordfiiranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att enparagrafskajusteras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt ln"* rtyi.l."njusterar den.

Reservation

8S

om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordörandeo 

"tt"ir"t .t.raren öre
den tidpunkt som har fastställts fiir protokolletsjustering.

Delgivningsmottagare

e$

Delgivning till krisledningsnämnden sker genom ordfiiranden eller anställd som nämnden utser.

Undertecknande av handlingar
10$

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nåimnden ska undertecknas av
ordftiranden eller vid ftirfall fiir denne av en vice ordftirande och kontrasigneras av anstaild somnämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Reglementet träder i kraft den dag manad ar då tidigare beslutat reglemente upphör aft gälla.
Ändringar beslutade den dag månad år träder i kraft samma dag.

Ändringar beslutade den dag månad år träder i kraft samma dag.
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