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Dnr 2016-000006 101

Val av justerare
Sammanfattning
Malin Norfall (S) utses till justerare för dagens protokoll.
Efter kl.15:30 utses Tommy Andersson (S) till justerare.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Malin Norfall (S) och Tommy Andersson
(S) till justerare för dagens protokoll.
________________
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§ 126

Dnr 2016-000010 101

Information från näringslivschefen
Näringslivschef Torbjörn Lind informerar.
Sammanfattning
- Viggenområdet
-

Safiren

-

Piren

-

Ekenäs camping

-

Rönninge, golfklubben

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Tim
Svanberg (C), ersättare Ylva Olsson (SD), Lena Karstensson (M) och
Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen noterar
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet
________________
Exp:
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Dnr 2016-000014 101

Aktuellt från Tekniska förvaltningen
Gatubeläggningen i centrum
Röjarlaget
Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad informerar.

Sammanfattning
- Kungsgatan och Övre Brunnsvägen: ojämnheter, byte till asfalt,
driftkostnad och etapper.
-

Röjarlagen, antal, organisation och utbildning.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola Robertsson (S),
Nicolas Westrup (SD), Jan-Eric Wildros (S), Malin Månsson (S),
tjänstgörande ersättare Nils Ingmar Thorell (L), ersättare Willy Persson
(KD), Ylva Olsson (SD), Bengt Johansson (SD) och Anna Carlbrant (RP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet
________________
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Dnr 2016-000181 4310

Ny riksintressebeskrivning för yttrande, Bräkne-Hoby
Stadsarkitekt Helena Revelj lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen arbetar med en länsövergripande översyn av riksintressena för
kulturmiljö. De har nu tagit fram ett förslag till ändring för riksintresset
Bräkne-Hoby [K 9] som i kort syftar till att förtydliga riksintresset genom att
precisera miljötyperna samt dela upp motiveringen i två delar –
Förindustriell centralort/Sockencentrum och Rural skolmiljö. Länsstyrelsen
har bett kommunen yttra sig om förslaget. Kommunledningen har skickat
ärendet på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden.
Bedömning
Det är mycket positivt att en översyn av riksintresset görs då det i nuläget
ofta upplevs som svårtolkat. Att dela upp motiveringen i två delar upplevs
förtydliga och precisera riksintressets miljöer på ett positivt sätt.
Beskrivningen av riksintressets uttryck har utvecklats genom förtydligande
kring vad som är talande för miljöerna/byggnaderna och ger därigenom i
mycket större grad än tidigare förståelse för vad som är viktigt i framtida
bedömningar. Till detta kopplas ett kunskapsunderlag som upplevs ge en bra
grund för bedömningar. En översiktlig karta som visar var de olika
byggnader och platser som beskrivs ligger hade ökat läsbarheten.
Avgränsningen för riksintresset har ändrats genom att en del om områdena i
norr har tagits bort. Detta upplevs som en naturlig del av preciseringen av
riksintresset.
I motiveringens del Förindustriell centralort/Sockencentrum föreslås
skolhuset och sockenmagasinet läggas till som uttryck för sockencentret. De
ingår båda i Riksantikvarieämbetets beskrivning av ett typiskt sockencentra
och det känns därför naturligt att de läggs till.
I motiveringens del Rural skolmiljö föreslås att även folkskolans och senare
grundskolans miljöer läggs till (utöver folkhögskolan och
lanthushållsskolan). Detta känns förståeligt. I kunskapsunderlagets
rekommendationer står att ”Skolmiljöerna utgörs av ett samspel mellan
uttrycken vilket gör dem känsliga för exploatering. De visuella och
funktionella sambanden mellan uttrycken inom miljöerna är av vikt att
bibehålla.” Uttrycket känsliga för exploatering i ovanstående stycke upplevs
kunna tolkas olika ”hårt” och det vore därför bra med ett klargörande.
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Eftersom värdet består i att kunna läsa skolmiljöers och arkitekturens
utveckling över tid bör ett tillägg i miljön gjort på rätt sätt kunna utgöra
ytterligare en årsring i skolans utveckling och bidra till miljön. Förslagsvis
kan ett tillägg likt följande göras: ”Vid förändringar i området bör därför
genomtänkta val göras rörande exempelvis placering, skala och utseende på
eventuella om-/ och nybyggnationer.”
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-04-14 att överlämna
ovanstående synpunkter till kommunledningen.
Förslag till beslut

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att delegera till
kommunstyrelsens arbetsutskott att ta beslut efter ny redovisning från
tekniska för att säkerställa att yttrandet inte låser eventuell framtida
byggnation.
Ola Robertsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för eget yttrande.
Omröstning begärs och genomförs enlig följande.
JA för Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Nej för Ola Robertssons (S) yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning med åtta (8) JA-röster och sju (7) NEJ-röster
bifaller kommunstyrelsen Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att
anta yttrandet efter ny bedömning från tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 129

Dnr 2016-000070 052

Konsekvens av uppskjuten köksentreprenad på
Snäckebacksskolan
Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att revidera och kostnadsberäkna ny
ombyggnadsplan för köken av Ksau 2016-02-08. Anledningen till
revideringen är att ett nytt kunskapscentrum skall byggas i Ronneby och
därför har man valt att dra ur ombyggnaden av Snäckebackskolan ur
befintlig ombyggnadsplan.
När vi lägger Snäckbackskolan sist i planen så räcker inte total befintlig
produktion till när man ska bygga om Kallingeskolan. Därför behöver vi
behålla viss produktion på Vidablick under ett extra år. För att detta ska bli
strategiskt bra, både ekonomiskt och produktionsmässigt, föreslår vi att
produktion av äldreomsorgens mat blir kvar på Vidablick och att
produktionen av all skolmat samlas på Knut Hahn under läsåret 2016/2017.
Detta medför tillkommande drift och investeringskostnader. Genomförandet
av denna plan innebär även en tidigareläggning av Kallingeskolans
ombyggnation. Se nedan ny tidsplan:
Ny tidsplan
Anläggning

2016
T1

2017
T2

T3 T4

T1

2018
T2 T3 T4

T1

2019
T2 T3 T4

T1

1. Espedalsskolan
2. Snäckeb acksskolan
3. Vidablick Vagnhall, Utränsning
3. Nytt kök för Vidablick

4. Knut Hahn
5. Kallingeskolan
6. Saxemaraskolan
7. Sjöarpsskolan
8. Hobyskolan

Fortsatt produktion på Vidablick medför att vi behöver göra en del extra
åtgärder för att kunna hålla igång köket ytterligare ett år. Det innebär att vi
inte kan flytta viss utrusning från Vidablick till Knut Hahn som planerat.
Konsekvensen blir tillkommande kostnader för investeringar.
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Vi behöver även bygga Kallingeskolans kök för större produktion för att
klara ombyggnad av Hobyskolan och Espedalsskolan enligt ny
ombyggnadsplan. Detta ger oss i framtiden ett flexibelt kök som har
kapacitet för överproduktion vid t ex driftstopp i andra kök eller snabbt
tillkommande antal portioner.
Vi föreslår att Kallinges produktion flyttas till Knut Hahn och att all
produktion av skolmat blir varm mat vilket upplevs som en kvalitetshöjning
bland våra matgäster tillika elever. Detta innebär även att vi uppnår målet
med varm mat till alla skolelever tidigare än beräknat. För att slippa dyra
reparationer på Kallingeskolans kylanläggningen föreslår vi att detta startar
redan till hösten 2016 medan ombyggnad av Kallingeskolans kök beräknas
till våren 2017. En konsekvens blir ökade transportkostnader då Kallinge
idag levererar mat till skolorna 3 gånger i veckan på obestämd leveranstid.
Med varm mat kommer vi leverera 5 dagar per vecka på bestämd tid. Vi
kommer även få ett ökat matsvinn.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer en ökad driftskostnad på 550 tkr för 2016.
Tekniska förvaltningen bedömer en ökad driftskostnad på 670 tkr för 2017.
Tekniska förvaltningen bedömer att ombyggnaden av Kallingeskolans kök
för den ökande produktionen ökar med 3,8 msek 2017.
Tekniska förvaltningen bedömer att man behöver köpa in extra utrusning på
Knut Hahn för 1,1 msek för 2016.
Ökade driftskostnader
Ökad drift Vidablick
Transportkostnad
Personalkostnad
Tillkommande matsvinn
Summa

2016
200 000
200 000
100 000
50 000
550 000

Ökade invensteringskostnader
Tillkommande ombyggnad Kallingeskolan
Extra utrustning Knut Hahn
Summa

2 016
0
1 100 000
1 100 000

2017
0
470 000
150 000
50 000
670 000
2 017
3 800 000
0
3 800 000

Tekniska förvaltningen bedömer att ändringen medför ett tillkommande
investeringsbehov på totalen om 4,9 msek. Den nya ombyggnadsplanen
kommer även att kräva en omfördelning av budgetbelopp mellan åren, se
nedan.
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Befintlig budget(inkl komp.äsk)
Beräknad ny budget
Diff

2016
2017
2018
2019
Totalt
23 267 000 11 300 000
6 500 000
2 900 000
43 967 000
17 240 000 18 580 000
4 120 000
8 924 000
48 864 000
6 027 000
-7 280 000
2 380 000 -6 024 000
-4 897 000

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
- den nya investerings- och ombyggnadplanen fastslås och nya
budgetposterna hanteras i budgetprocessen för 2017 - 2019.
- tilldela Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag gällande driftsmedel på
550 tkr för 2016. Finansiering sker via kommunfullmäktiges konto för
oförutsedda kostnader.
- tillkommande driftsmedlen för 2017 hanteras i budgetprocessen för 2017.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C),
Nicolas Westrup (SD) och ersättare Ylva Olsson (SD).

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall på detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

Justerandes sign

-

den nya investerings- och ombyggnadplanen fastslås och nya
budgetposterna hanteras i budgetprocessen för 2017 - 2019.

-

tilldela Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag gällande driftsmedel
på 550 tkr för 2016. Finansiering sker via kommunfullmäktiges konto
för oförutsedda kostnader.

Utdragsbestyrkande

12(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-03

Kommunstyrelsen

-

tillkommande driftsmedlen för 2017 hanteras i budgetprocessen för
2017.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
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§ 130

Dnr 2016-000195 233

Beslut avseende renovering av skolresturanger
Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har upphandlat renovering av skolrestaurangerna på
Kallingeskolan, Fredriksbergskolan och Skogsgårdskolan för genomförande
under sommaren 2016. På Kallingeskolan har man även upphandlat
tillgänglighetsanspassning.
Tekniska förvaltningen kommer även att genom främst målning fräscha upp
ett antal övriga skolrestauranger under sommaren.
I väntan på att beslut fattats om nytt kunskapscentrum kommer Tekniska
förvaltningen att föreslå att de medel som budgeterats för att renovera
Snäckebackskolans restaurang kompletteringsäskas framåt i kommande
budgetprocess.
På grund av pågående diskussion kring nya behov av skolenheter, där ett
troligt förslag innebär stora förändringar på Skogsgårdsskolan, anser
Tekniska förvaltningen efter samråd med Utbildningsförvaltningen att den
omfattande renoveringen av Skogsgårdsskolans restaurang skall ställas in
tills inriktningsbeslut fattats.
På grund av platsbrist i Kallingeskolans restaurang, där ca 70 platser uppges
saknas, har Utbildningsförvaltningen påtalat att det är omöjligt att via
schemaläggning klara av lunchserveringen inom acceptabel tidsrymd. Extra
platser bedöms endast kunna tillgodoses via tillbyggnad, något som ur
kostnadseffektivitetssynpunkt skall genomföras i samband med den beställda
renoveringen. För genomförande av detta krävs kompletterande
investeringsmedel om 2,5 Mkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska
förvaltningen ett investeringsanslag på 2,5 mkr 2016 för genomförande av
tillbyggnad till Kallingeskolans restaurang.
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Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Jan-Eric
Wildros (S), Malin Månsson (S), Peter Bowin (V), Lennarth Förberg (M),
Tommy Andersson (S) och tjänstgörande ersättare Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska
förvaltningen ett investeringsanslag på 2,5 mkr 2016 för genomförande av
tillbyggnad till Kallingeskolans restaurang. Finansieras genom extern
upplåning
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
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§ 131

Dnr 2016-000214 292

Information avseende Ishallen i Kallinge
Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag:

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag i budget att ta fram en flerårig
investeringsplan för ishallen i Kallinge och återrapportera Q2-2016.
Parallellt med denna diskussion pågår projektering inför mindre
ombyggnad/anpassning av befintlig entré där 1,5 mkr finns avsatta för
byggnation under 2016.
Bedömning
Nuvarande inriktning är att utveckla ishallen mot att fungera inom nuvarande
nivå på användning, dvs komplettera med de viktigaste eftersatta
funktionerna såsom omklädningsrum och entréfunktion. Utredningen
genomförs i samråd med Fritids- och kulturförvaltningen som hanterar
föreningskontakterna.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen bifaller Tekniska förvaltningens behovsinriktning och
noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Peter
Bowin (V), Tommy Andersson (S), Ola Robertsson (S), Lennarth Förberg
(M), tjänstgörande ersättare Nils Ingmar Thorell (L) och ersättare Ylva
Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till
protokollet, bifalla tekniska förvaltningens behovsinriktning men uppmana
fritid- och kulturförvaltningen att göra en bedömning om fortsatt behov och
inriktning går i linje med tekniskas bedömning.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen notera informationen till protokollet, bifalla tekniska
förvaltningens behovsinriktning men uppmana fritid- och kulturnämnden att
göra en bedömning om fortsatt behov och inriktning går i linje med tekniskas
bedömning.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 132

Dnr 2016-000222 337

Utökad lekyta till Skogsgårdsskolan
Utbildningsnämndens § 45/2016
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis kring de
diskussioner som förts mellan verksamhet och tekniska förvaltningen.
Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för förslag till förändring
gällande utökad lekyta med utrustning till Skogsgårdsskolan. Under icke
skoltid är lekytan även tillgänglig för allmänheten. Samråd har genomförts
av verksamheten och underlag har överlämnats till Tekniska förvaltningen
för kostnadsberäkning av utrustning, installation och drift samt inlämnande
av marklov för förändringen.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att medel finns avsatta i budget
för reinvestering av utökad lekyta.
Beslut utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag av ny lekyta med
utrustning, och att denna görs tillgänglig för skolan under skoltid och för
allmänhet under övrig tid.
Utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen, som föreslås
ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
genomföra förändringen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Ola
Robertsson (S), Tommy Andersson (S) och ersättare Willy Persson (KD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

ställa sig bakom utbildningsförvaltningens beslut om framtaget
förslag av ny lekyta med utrustning.

-

lekytan görs tillgänglig för skolan under skoltid och för allmänhet
under övrig tid.

-

ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra förändringen.

________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Utbildningsförvaltnignen
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Utdragsbestyrkande

19(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-03

Kommunstyrelsen

§ 133

Dnr 2016-000165 299

Markanvisningstävling Kilen
Projektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen redovisade förslag på upplägg till
markanvisningstävlan för KSAU 2016-03-21, enligt bilagd presentation.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att upplägg enligt bilagd presentation med
stor chans möjliggör igångsättning av önskad exploatering på Kilenområdet.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att, i samråd med
Cefur, miljö- och byggnadsförvaltningen, Ronnebyhus och ABRI, ta fram en
markanvisningstävling utefter upplägg enligt presentation för fastställande
av kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Malin Månsson (S) och ersättare Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att, i
samråd med Cefur, miljö- och byggnadsförvaltningen, Ronnebyhus och
ABRI, ta fram en markanvisningstävling utefter upplägg enligt presentation
för fastställande av kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 134

Dnr 2016-000107 812

Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby
Sammanfattning
Vid sitt sammanträde i mars beslutade kommunfullmäktige att sammanföra
tekniska förvaltningens poster på 1 mkr för ”Extra gräsyta inom
Brunnsvallens område”, 2 mkr för ”Omläggning av B-planen Brunnsvallen”
med fritid- och kulturnämndens post på 0,6 mkr för ”Målning löparbanor”
till en sammanlagd post om 3,6 mkr på tekniska förvaltningen för utveckling
av Brunnsvallen.
Beslutet föregicks av ett beslut av fritids- och kulturnämnden som utöver
förslag om överföring av budgetpost till kommunstyrelsen, tekniska
förvaltningen, även beslutade att ställa sig positiv till en fortsatt skyndsam
utredning gällande centrala alternativa platser i närområdet för en
konstgräsplan i anslutning till Brunnsvallen, samt att en återrapport ska
lämnas till fritid- och kulturnämnden senast i mars 2016.
I samband med nyligen genomförd träff med berörda föreningar inför
kommande förändringar framkom synpunkter som innebar att är det inte
möjligt att få konstgräs på B-planen så ser man att den nya 7-mannaplanen
bör få konstgräs. En skrivelse är inlämnad i frågan.
Genom att slå samman anläggning av 7–mannaplan med konstgräsyta kan nu
gällande uppdrag att finna en lämplig plats för en konstgräsplan avslutas och
den investeringen behöver inte göras i närtid.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att
tekniska förvaltningen beviljas investeringsanslag om 750 tkr för anläggande
av konstgräs på planerad 7-mannaplan vid Brunnsvallen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Peter
Bowin (V), Tommy Andersson (S), Lova Necksten (MP), Nicolas Westrup
(SD), Lennarth Förberg (M) och ersättare Margareta Yngvesson (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag med tillägget att fritid och kulturförvaltningen ska yttra
sig i frågan till nästa kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att tekniska
förvaltningen beviljas investeringsanslag om 750 tkr för anläggande av
konstgräs på planerad 7-mannaplan vid Brunnsvallen efter inhämtat yttrande
från fritid- och kulturförvaltningen.
Peter Bowin (V) deltar ej i beslutet.
________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 135

Dnr 2016-000225 233

Överklagande av dom om bygglov för nybyggnad av
förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115
Sammanfattning
Kommunjuristen tillsammans med byggprojektledaren William Lavesson
informerar om och lämnar förslag i ärendet.
Mark- och miljödomstolen har i dom den 5 april 2016 avslagit kommunens
överklagande av länsstyrelsens beslut om bygglov avseende nybyggnad av
förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115, dvs. Hulta förskola, bifogas.
Bedömning
Kommunjuristen har, med stöd av styrelsens delegationsordning punkt 1.3,
överklagat mark- och miljödomstolens dom till Mark- och
miljööverdomstolen och begärt anstånd till och med den 15 juni 2016 med
att utveckla styrelsens talan, bifogas.
Advokaten Mikael Mårtensson, som företrätt kommunen i mark- och
miljödomstolen, har fått i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för
ett överklagande i sak samt bedöma rättsläget i förhållande till de ändringar
av detaljplanen för Hulta 2:115 som miljö- och byggnadsnämnden ska
behandla vid sitt sammanträde den
14 april 2016. Rättsutredningen kommer att bifogas ärendet inför
kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2016 och utgöra underlag för
styrelsens bedömning om överklagandet ska vidhållas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överklagandet vidhålls samt att ge advokaten Mikael
Mårtensson, Delta Advokatbyrå AB, Kungsholmstorg 6, 112 21 Stockholm,
fullmakt att utveckla kommunstyrelsens talan samt att företräda kommunstyrelsen
vid Mark- och Miljööverdomstolen i mål P 3308-16 angående bygglov för
nybyggnad av förskola på fastigheten Eternellen 1 och Hulta 2:155 i Ronneby
kommun. .

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Ola
Robertsson (S), Tommy Andersson (S) och ersättare Margareta Yngvesson
(S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-03

Kommunstyrelsen

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överklagandet vidhålls samt att ge advokaten Mikael
Mårtensson, Delta Advokatbyrå AB, Kungsholmstorg 6, 112 21 Stockholm,
fullmakt att utveckla kommunstyrelsens talan samt att företräda kommunstyrelsen
vid Mark- och Miljööverdomstolen i mål P 3308-16 angående bygglov för
nybyggnad.

________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
William Lavesson
Stadsarkitekten
Kommunjuristen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-03

Kommunstyrelsen

§ 136

Dnr 2016-000190 806

Taxor och regelöversyn inom fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016-02-18 § 27 att Fritid- och
kulturförvaltningen ska genomföra en översyn av nu gällande Taxor och
avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och anläggningar för
Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde och inkomma med ett
förslag som ska börja gälla från och med 2017-01-01.
Bedömning
Redan inför kommande sommarsäsong och till höstsäsongen finns behov att
göra en översyn av vissa taxor.
Förslag till taxa för Turisttåget har Fritid- och kulturnämnden lämnat till
Kommunstyrelsen i ett särskilt ärende.
Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med Ronneby Ryttarförening
kommit fram till att taxorna för Ronneby Horse Center ändras enligt förslag i
bilaga 1, (till handlingarna).
Fritid- och kulturförvaltningen föreslår att taxorna för verkstäder ändras
enligt förslag och anpassas i förhållande till de befintliga verkstäderna,
vidare har förvaltningen tagit fram förslag till taxor för repetetionslokalerna
på plan 2 ovanför fritidsgården Bruket. Under hösten har dialog genomförts
med studieförbunden som utan kostnad hittills har disponerat
repetitionslokalerna. Tre av fyra studieförbund har meddelat att de vill hyra
lokalerna enligt det förslag som framgår av bilagan. Det fjärde förbundet har
anmält att de inte har behov av sin lokal då de hyr andra lokaler för sin
verksamhet. Förslaget till taxor för lokalerna i Kulturcentrum och på Bruket
framgår av bilaga 2, (till handlingarna).
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tillfälliga
taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01
samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i de taxor som
ska gälla från och med 2017-01-01
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tillfälliga
taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01
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samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i de taxor som
ska gälla från och med 2017-01-01.
.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att tillfälliga taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och
med 2016-07-01 samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas
i de taxor som ska gälla från och med 2017-01-01. .
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Ola
Robertsson (S) och ersättare Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att sätta punkt efter datum 201607-01.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört
ändringsyrkande och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
-

tillfälliga taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från
och med 2016-07-01.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 137

Dnr 2016-000191 805

Hoby Gif - Ansökan om medfinansiering för anläggande
av Aktivitetspark i Bräkne-Hoby
Sammanfattning
Hoby GIF ansöker om ett medfinansieringsbidrag för anläggande av en
Aktivitetspark i Bräkne-Hoby samt ett årligt driftbidrag om 125 000 kr
avseende för i första hand 2016 och 2017 för skötseln av Aktivitetsparken.
Investeringskostnaden för Aktivitetsparken uppgår till 4 514 000 kr där man
sökt 3 860 000 kr från Allmänna Arvsfonden, 181 500 kr finansieras genom
Idrottslyftet/Sponsring/Eget arbete och där man söker 500 00 kr i
medfinansiering från kommunen.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har inga medfinansieringsmedel för investeringen
och ej heller inga medel avsatta för ett årligt driftbidrag för 2016 och 2017
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom denna satsning på en
Aktivitetspark i Bräkne-Hoby men har inga medfinansieringsmedel och inga
medel för driftbidrag utan hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:
under förutsättning att Allmänna arvsfonden lämnar bidrag medfinansierar
kommunen med 500 tkr. Medel tas från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader. Föreningen ska återredovisa kostnaderna efter
genomfört investeringsprojekt.
för 2016 ges 25 tkr i driftbidrag. Medel tas från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
driftsbidrag för kommande år hänskjuts till budgetberedningen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och tjänstgörande ersättare Nils
Ingmar Thorell (L).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att förtydliga att det finns flera
medfinansiärer som lämnar bidrag i övrigt bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

under förutsättning att Allmänna arvsfonden med flera, lämnar bidrag
medfinansierar kommunen med 500 tkr. Medel tas från
kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.

-

föreningen ska återredovisa kostnaderna efter genomfört
investeringsprojekt.

-

för 2016 ges 25 tkr i driftbidrag. Medel tas från kommunstyrelsens
konto för oförutsedda kostnader.

-

driftsbidrag för kommande år hänskjuts till budgetberedningen.

________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen
Hoby GIF
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§ 138

Dnr 2015-000467 014

Kommunikationspolicy
Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Informationsenheten har sedan 2002 ett uppdrag att skriva en
populärversion/kortversion till den då antagna policyn och strategin för
information och kommunikation (KF § 189/2002).
Kommunikationslandskapet i Sverige har förändrats fundamentalt sedan
dess. Därför anser informationsansvarig att uppdraget behöver ändras.
Bedömning
Kommunfullmäktige antog år 2002 Ronneby kommuns information och
kommunikation – strategi och policy (§ 189/2002). I samband med detta fick
informationsenheten i uppdrag att ta fram en kortversion av dokumentet.
Med tanke på utvecklingen inom kommunikationsområdet anser
informationsansvarig att en uppdatering av dokumentet är nödvändigt. Detta
ligger även i linje med formuleringarna i ursprungsdokumentet (se sidan 19):
Detta dokuments aktualitet ska bevakas av informationsenheten. Förslag till
förändring och förnyelse ska framföras till Kommunstyrelsen för
godkännande.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att ge informationsansvarig i uppdrag att
uppdatera Ronneby kommuns information och kommunikation – strategi och
policy (KF § 189/2002).
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge informationsansvarig i uppdrag att
uppdatera Ronneby kommuns information och kommunikation – strategi och
policy (KF § 189/2002).
________________
Exp:
Informationsenheten
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§ 139

Dnr 2015-000585 101

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna
angående åtgärder som Ronneby kommun vidtar för att
skydda kommuninvånarna mot såväl islamisk
radikalisering med därpå följande terrorhot och andra
våldsbejakande organisationer
Anders Engblom lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Motionen utmynnar i förslaget att Kommunstyrelsens ordförande ger lämplig
nämnd i uppdrag att inför kommunstyrelsen redovisa vilka preventiva
åtgärder som vidtas eller planeras för att förhindra att kommuninvånare
rekryteras till IS, Boko Haram, AL Qaida, Hizbollah, Hamas eller andra
våldbejakande organisationer
Ronneby kommun klart och tydligt tar ställning mot ovan nämnda
våldsbejakande organisationer
Kommunstyrelsen ger lämplig nämnd i uppdrag att upprätta en
handlingsplan som stöd i det förebyggande arbetet mot radikalisering och
våldsam extremism.
Bedömning
Våldsbejakande terrorism brukar delas in i tre grupper presumtiva grupper.
Autonoma Vänstergrupper, Vitmaktrelaterade grupperingar och Jihadister.
Den främsta målsättningen med det förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism är att värna om demokratin och det öppna
samhället. Arbetet måste bedrivas med respekt för grundläggande
demokratiska principer, såsom yttrande- och åsiktsfriheten samt föreningsoch religionsfriheten
Ingen enskild organisation eller aktör kan ensam bära eller ansvara för det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande terrorism. På lokal nivå är
kommunen en viktig men inte ensam aktör.
Exempel på parter som är viktiga i det lokala arbetet är socialtjänst, skola,
polis, fritidsverksamhet, skilda organisationer inom det civila samhället
inklusive trossamfund.
Kommunen har upparbetade samarbetskanaler med lokala och nationella
myndigheter för att verka mot etablering av våldsbejakande terrorism.
Vidare har kommunledningsförvaltningen redan sedan tidigare initierat ett
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arbete för att till kommunstyrelsen under Mars/april redovisa ett
handlingsprogram mot våldsbejakande extremism
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad med ovanstående.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Nicolas Westrup (SD) och ers
Tim Svanberg
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att redigera ordet ”terrorism” och byta ut
det till ”extremism”, vilket troligtvis var motionsställarens avsikt samt i
övrigt bifalla tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
vara besvarad med ovanstående
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 140

Dnr 2015-000263 001

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Leksell (SD) angående turistbyrån i Ronneby
Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) har lämnat in en motion
angående Turistbyrån i Ronneby. Motionären yrkar på att Turistbyrån flyttar
tillbaka, från Kulturcentrums lokaler, till de ursprungliga lokalerna på Västra
Torggatan.
Motionssvaret behandlades av KS/AU 2015-08-17 och beslut om att
återremittera ärendet för komplettering med underlag om situationen inför
2016 togs.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har beslutat om placering för 2016, det vill säga
placering av turistinformationen på biblioteket, vilket får utgöra den
komplettering som KS/AU efterfrågade. Fritid- och kulturnämnden anser
därmed motionen vara besvarad.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för eget yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
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JA-röst för bifall Roger Fredrikssons (M) yrkande för kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
NEJ-röst för bifall Nicolas Westrups (SD) yrkande om bifall till motionen.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning med tretton (13) JA-röster och två (2) NEJ-röster
beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
________________
Exp:
Christer Leksell
Maria Symbonis
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§ 141

Dnr 2016-000194 805

Ansökan om ekonomiskt bidrag för år 2016 från
Blekinge nämndemannaförening
Sammanfattning
Blekinge Nämndemannaförening (BNF) ansöker om 8000 kr bidrag för år
2016 för de 16 nämndemän i Blekinge Tingsrätt, som är utsedda av
Kommunfullmäktige i Ronneby.
Blekinge Nämndemannaförening är en länsgemensam förening för samtliga
Blekinges nämndemän. Nämndemannaföreningen är ansluten till
Nämndemännens riksförbund.
Föreningens uppdrag är att fungera som organ för information, utbildning
och samråd.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Blekinge Nämndemannaförenings
ansökan om bidrag.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Jan-Eric
Wildros (S), Lennarth Förberg (M), tjänstgörande ersättare Nils Ingmar
Thorell (L) och ersättare Margareta Yngvesson (S).

Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Blekinge Nämndemannaförenings
ansökan om bidrag.
________________
Exp:
Blekinge Nämndemannaförening (BNF)
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§ 142

Dnr 2015-000473 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag att bygga
crossbana på Ballasts nerlagda område, norr om F17:s
startbana.
Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Niklas Håkansson har lämnat in ett medborgarförslag angående att bygga
crossbana direkt väster om F17 start/landningsbana där gamla Ronneby
Lastbils centrals tidigare har haft verksamhet.
Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-07 att utreda
lokaliseringen och förutsättningar för placering av motocrossverksamhet.
Utredningen redovisades för Kommunfullmäktige i februari 2016 och i
protokollet 2016§53 står följande” under förutsättning att fritid- och
kulturnämnden ställer sig bakom förslaget, besluta att en etablering av
motocross ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22 under förutsättning att ev.
markköp, tillstånd, regler, undersökningar och övriga förutsättningar tillåter
en etablering ”.
Med utredningen ”Motorcrossbana-placering och förutsättningar” och till KF
2016§53 som underlag görs bedömningen att Nicklas Håkanssons
medborgarförslag avslås.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå Niclas
Håkanssons medborgarförslag att bygga crossbana på Ballasts nedlagda
område norr om F17 startbana.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå Niclas
Håkanssons medborgarförslag att bygga crossbana på Ballasts nedlagda
område norr om F17 startbana.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 143

Dnr 2010-000074 140

Besvarande av motion angående hemvändarhelg, från
Christer Stenström, M
Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Christer Stenström i Moderaterna har lämnat in en motion om att utreda att
anordna hemvändarhelg i Ronneby för att tillsammans med det lokala
näringslivet för att bidra till kommunens befolkningstillväxt. Motionen har
sänts för remissyttrande av Kommunikationsenheten och
Näringslivsenheten.
Motionssvaret behandlades av KS AU 2015-05-11som beslutade att
återremittera ärendet för redovisning av hur hemvändaraktiviteten förhåller
sig till helheten avseende marknadsföring och kommunikation.
Bedömning
Svar från fritid- och kulturnämnden efter återremiss.
”Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Christer Stenström (M) har i en motion förslagit att man skall utreda frågan
om att anordna en hemvändarhelg i Ronneby för att tillsammans med det
lokala näringslivet bidra till kommunens befolkningstillväxt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2015-05-11 för
redovisning av hur hemvändaraktiviteten förhåller sig till helheten avseende
marknadsföring/kommunikation. Remissyttrandet ska samordnas mellan
Fritid- och kulturförvaltningen, Näringslivsenheten och Infoenheten samt där
till med remissyttrandet för Ulf Ahlstedts medborgarförslag angående
”Sensommarfestival”.
Hemvändaraktiviteter rör inflyttningsfrågor och arbetet med att utveckla
kommunen positivt mot en ökande befolkning under det övergripande målet
attraktivt boende. Kommunikationsenheten och Näringslivsenheten bedömer
att hemvändaraktiviteter innebär en möjlighet att marknadsföra kommunen
och har visat sig positivt i andra kommuner så som Jönköping, Älvdalen och
Umeå. Dock innebär dessa aktiviteter en liten del i ett större arbete för att
strategiskt arbeta med inflyttning.
För hemvändaraktivitet föreslås en helgaktivitet i anslutning till Hela
Ronneby svänger (oktober 2016) vilket bedöms som en existerande aktivitet
med hemvändande besökare. Arbetet sker i samarbete med kommunala
verksamheter, de kommunala bolagen samt näringslivsföreningar och bygger
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på erfarenheter och material från marknadsföringskampanjen Guldlägen i
Ronneby. Aktiviteten hålls under lördagen i Ronneby Gallerian där boenden,
tomter, lokaler samt arbetsmöjligheter marknadsförs för att visa på
möjligheterna med att besöka, bo och verka i Ronneby. Enligt
Kommunikationsenheten och Näringslivsenhetens bedömningar skulle
kostnaden för aktiviteten personalkostnader, hyror, annonsering och material
vara ca 80 tkr. Näringslivsenheten bedömer en möjlig samfinansiering från
lokala företag och mäklare på ca 5-10 %.
Utifrån andra kommuners erfarenheter bör denna aktivitet vara en del i ett
större strategiskt arbete för att öka inflyttningen till kommunen. Detta enligt
tidigare bedömning i tjänsteskrivelsen KS 140 2010-000074.
Den ”Sensommarfestival” som handläggs i ett medborgarförslag kan och bör
samordnas med ”Hemvändarhelgen”.
De personella resurserna som finns att tillgå inom ramen för budgeterade
evenemang innebär att ytterligare idéer kring aktiviteter bör samordnas med
andra befintliga evenemang.
Huvudansvarig för genomförandet förslås den nya kommunikationsenheten
med stöd av såväl näringslivsenheten och fritid- och kulturförvaltningen.
Det övergripande budskapet för hemvändaraktiviteten i samband med Hela
Ronneby svänger är Guldlägen i Ronneby. Det är en fortsättning av
marknadsföringskampanjen Guldlägen i Ronneby som påbörjades under
2015. Kampanjens primära syfte är att öka stoltheten över platsen Ronneby
kommun. Det pågående varumärkesarbetet är en viktig del i utvecklingen av
evenemang.
Detta yttrande har utarbetats i samverkan med kommunikationsenheten och
näringslivsenheten.
Fritid- och kulturnämnden beslutar att
ställa sig positiv till en riktad hemvändarhelg
hemvändarhelgen föreslås samplaneras med ”Hela Ronneby svänger”
den nya kommunikationsavdelningen blir ansvarig för genomförandet
kommunstyrelsen avsätter 80 tkr, avseende hemvändarhelgen, för den
kommunala delen av finansieringen
aktiviteterna för att locka hemvändare utarbetas i samverkan mellan berörda
enheter/förvaltningar.”
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Då hemvändaraktiviteter innebär en möjlighet att marknadsföra och positivt
utveckla kommunen föreslås att motionen bifalls. Mot bakgrund av fritid och
kulturnämndens yttrande föreslås att enheten för kommunikation och
Medborgarservice får i uppdrag att anordna en hemvändaraktivitet i
samverkan med berörda förvaltningar. För aktiviteten avsätts 80 tkr. För
hantering av kostnaden hänskjuts frågan till budgetberedningen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med hänsyn
till ovan svar bifalla motionen och ge enheten för kommunikation och
medborgarservice i uppdrag att anordna en hemvändaraktivitet i samverkan
med berörda förvaltningar. För hantering av kostnaden hänskjuts frågan till
budgetberedningen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M)
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med hänsyn
till ovan svar bifalla motionen och ge enheten för kommunikation och
medborgarservice i uppdrag att anordna en hemvändaraktivitet i samverkan
med berörda förvaltningar. För hantering av kostnaden hänskjuts frågan till
budgetberedningen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 144

Dnr 2016-000119 130

Ansökan om Integrationsutvecklingsmedel från
Ronneby kommun
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 att avsätta 1 mkr av det tillfälliga
statsbidraget för flyktingmottanade för integrationsinsatser inom
föreningslivet. Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-01 om kriterier för
ansökan och godkände arbetsgången för handläggning av ansökningarna.
En beredningsgrupp bestående av representanter från Enheten för
arbetsmarknad och Integration, (sammankallande), Socialförvaltningen,
Kultur – och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har berett de
ansökningar som kommit in.
Roland Edvinsson, chef för enheten för arbetsmarknad och integration,
redogör för samtliga ansökningar och beredningsgruppens förslag.
Av 20 ansökningar föreslås bifall till hela eller delar av sökt belopp för åtta
projektansökningar. 92 tkr är inte fördelade
Efter samtal med de projektsökande kring möjligheten att genomföra sina
projekt med reducerade medel har följande svar inkommit:
Efter samtal med Laila Johansson på Studieförbundet Vuxenskolan kring
projektet ”Mötesplats INTEGRA” framkommer att med de föreslagna
137 000kr kan inte projektet genomföras.
Efter samtal med Sara Anderberg, Hyresgästföreningen Region sydost, kring
projektet ”Estrad”, framkommer att med de föreslagna 90 000kr kan inte
projektet genomföras.
Bedömning
Följande projekt föreslås beviljas bidrag:
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Sjung oss in!

Projektägare:

Folk Practice Academy

Sökt belopp:
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Förslag belopp:

98 000kr

2/Projektnamn:
Integration och samhällsutveckling i
Bräknebygden/Ronneby kommun
Projektägare:

Bräkne-Hoby Bygd i samverkan ideell förening

Sökt belopp: 1 142 000 kr (2016: 298 000kr, 2017: 406 000kr, 2018: 438
000kr)
Förslag belopp:

298 000kr

9/Projektnamn:

Lions integrationsprojekt i Bräkne-Hoby

Projektägare:

Lions Club Bräkne-Hoby

Sökt belopp: 140 000kr (2016:40 000kr, 2017:50 000kr, 2018:50 000kr)

Justerandes sign

Förslag belopp:

40 000kr

10/ Projektnamn:

MOR - Mångkulturella Orkestrar i Ronneby

Projektägare:

Ronneby Musikförening

Sökt belopp:

20 000kr

Förslag belopp:

20 000kr

11/Projektnamn:

Estrad

Projektägare:

Hyresgästföreningen region Sydost

Sökt belopp:

250 000kr

Förslag belopp:

90 000kr

16/Projektnamn:

Handboll för nyanlända

Projektägare:

Ronneby Handbollsklubb

Sökt belopp:

100 000kr (2016: 50 000kr, 2017: 50 000kr)

Förslag belopp:

50 000kr

17/Projektnamn:

Mötesplats INTEGRA

Projektägare:

Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge
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Sökt belopp:

295 000kr

Förslag belopp:

137 000kr

19/Projektnamn:

Integration genom fotboll

Projektägare:

Kallinge SK

Sökt belopp:

175 000kr

Förslag belopp:

175 000kr

Slutgiltig bedömning:
”Mötesplats INTEGRA” fyller ett behov av mötesplats i centrala Ronneby.
De aktiviteter som är beskrivna, att lära ut dator- och internetanvändning
främst till den äldre målgruppen ses som betydelsefulla. Den typen av
verksamhet kommer bland annat avlasta kommunala verksamheter såsom
bibliotek och kommunens medborgarservice. Med fullt sökt belopp,
295 000kr, kan mötesplats ”INTEGRA” utvecklas i full skala.
Projekt ”Estrad” bedöms inte ha möjlighet genomföra den beskrivna
verksamheten med det belopp som skulle kunna beviljas projektet.
Beredningsgruppens samlade bedömning är att projekt ”Mötesplats
INTEGRA” bör beviljas medel för att utveckla sin projektidé.
Återstår 24 000kr som inte är fördelade.
Förslag till beslut
Beredningsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
Studieförbundet Vuxenskolans projektansökan, ”Mötesplats INTEGRA”,
erhåller de sökta 295 000kr.
Hyresgästföreningen Region sydost projektansökan, ”Estrad”, avslås.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Malin
Månsson (S), Lennarth Förberg (M), Nicolas Westrup (SD), Lova Necksten
(MP), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros
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(S), Ola Robertsson (S), tjänstgörande ersättare Nils Ingmar Thorell (L),
Margareta Yngvesson (S), ersättare Ylva Olsson (SD) och Willy Persson
(KD).
Yrkanden
Nils Ingmar Thorell (L) tillstyrker förslaget.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för Nicolas Westrups (SD) yrkande om bifall.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med beredningsgruppens förslag
gällande beviljande och avslag av sökta medel ovan samt att:
Studieförbundet Vuxenskolans projektansökan, ”Mötesplats INTEGRA”,
erhåller de sökta 295 000kr.
Hyresgästföreningen Region sydost projektansökan, ”Estrad”, avslås.
________________
Exp:
Studieförbundet Vuxenskolan
Hyresgästföreningen Region sydost
Roland Edvinsson
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§ 145

Dnr 2016-000092 019

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Utredare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. En våldsbejakande
extremismmiljö förändras och utvecklas, uppkommer på nya orter och
försvinner på andra. Våld, förtryck, diskriminering, vandalisering och terror
anses vara en legitim metod för att påverka samhället och demokratiska
lösningar förkastas.
För att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället krävs ett väl
fungerande och långsiktigt samarbete mellan de olika aktörer som berörs av
frågan, vanligtvis kommun, skola, fritidsverksamheter, socialtjänst,
polismyndighet och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället så som
idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.
Ronneby kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism avser att
värna om samt stärka demokratin och därmed göra samhället
motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Framtagen handlingsplan
ämnar att bidra till ökad trygghet och samhörighet för invånarna i samhället
samt en beredskap mot krafter som på olika sätt avser att störa det
demokratiska samhällets grundläggande värderingar.
Handlingsplanen delas upp i två delar. Den första delen är en utbildande och
informativ del av begreppet samt området våldsbejakande extremism. Den
andra delen består av själva handlingsplanen där struktur, ansvarsområden
och arbetssätt för både främjande, förebyggande samt avhjälpande arbete
behandlas. Dokumentet avslutas med presentation av rutiner för samtlig
personal samt kontaktinformation. Sammanställningar avseende
informationsutbyte mellan Säkerhetspolis, Polismyndighet och kommun
samt sekretess i samverkan bifogas handlingsplanen
Bedömning
Ronneby kommun saknar idag ett strukturerat utvecklingsarbete och en
dokumenterad beredskap för att förebygga och hantera våldsbejakande
extremism.
Föreliggande handlingsplan beskriver det arbete som idag bedrivs i
kommunen samt tydliggör hur Ronneby kommun kan arbeta för att påbörja
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ett strukturerat arbete mot våldsbejakande extremism genom att tydliggöra
ansvarsfördelning och rutiner vid identifiering av propagandaspridning,
tecken på radikalisering samt klart konstaterat fall av radikalisering.
Kommunledningsförvaltningens förslag till handlingsplan har sin
utgångspunkt från de tolv definierade rekommendationer som den Nationella
samordnaren förespråkar att kommuner utgår ifrån vid upprättandet av en
lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
För att få effektivitet i arbetet med implementering av handlingsplanen i
kommunens verksamhet, samordning av utbildningsinsatser, framtagning av
informationsmaterial, kunskapsspridning till kommunens medborgare samt
initierandet av samarbete med civilsamhället samt andra myndigheter finns
det under ett inledande implementeringsstadie behov av en extra resurs i
form av en samordningsfunktion.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
-

godkänna förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism

-

kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra implementering av
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Månsson (S),
Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och
Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på tillägg och förändringar som bör
genomföras till kommunfullmäktige,
-

10.3 att kommunala medel ej går till föreningar som är kopplade till
våldsbejakande extremism.

-

10.6 att ansvarsfördelning bör förtydligas

-

Samt ny punkt för revidering under 2017.

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från
kommunstyrelsens arbetsutskott med Kenneth Michaelssons (C)
ändringsyrkanden.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
-

godkänna förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism
efter föreslagna ändringar

-

kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra implementering av
handlingsplan mot våldsbejakande extremism

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Hanna Grahn

Justerandes sign
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§ 146

Dnr 2013-000270 252

Bulten 3 - Ansökan om köp av mark
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ägaren till Bulten 3 ansökte och beviljades redan 2004 ett arrende för den
mindre delen. Dock skickades avtalet aldrig tillbaka till kommunen. Ägaren
till Bulten 3 önskar nu i första hand köpa till ca 320 kvm mark i anslutning
till sin tomt eller i andra hand den mindre bit som diskuterades 2004, ca 112
kvm.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-26 att skicka ärendet på
remiss till Miljö- och byggnadsnämnden.
Bedömning
Miljö- och Byggnadsnämndens yttrande: ”Området är ej detaljplanerat. Det
har tidigare förekommit diskussioner om att skapa en ny tomt mellan
Ronneby 24:7 i väster och Bulten 3,4 och 5 i öster. En ny tomt här bedöms
vara möjlig men försäljning är svår om man inte styckat av tomten i förväg.
Nämndens förslag är att kommunen genom Tekniska förvaltningen söker
förhandsbesked. Vid ett positivt förhandsbesked ansöker man om
avstyckning hos lantmäteriet. I samband med förrättningen kan man även
reglera del av marken till Bulten 3.”
Miljö- och Byggnadsnämnden anser alltså att marken är lämplig för en ny
tomt. Förfrågningar till Miljöteknik visar att det är fullt möjligt att dra dit
VA, marken ligger dock utanför VA-verksamhetsområde.
Enligt Miljö- och byggnadsnämnden är det lämpligt att sälja den mindre
delen till Bulten 3.
Marken till den nya tomten är kuperad. Den flackaste delen är närmast
Bulten 3, 4 och 5 och den nya tomten borde nog ligga där. Den skulle också
behöva vara ungefär lika djup som tomten bredvid, Ronneby 24:27. Ett litet
släpp till de befintliga tomterna skulle ändå innebära att en försäljning av
mark till Bulten 3 kan innebära problem att skapa en ny bra tomt.
För att ändå gå ägaren till Bulten 3 till mötes bör kommunen erbjuda hen ett
arrende av den mindre biten, ca 112 kvm. Arrendet bör dock sägas upp om
en ny tomt bildas

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
att avslå ansökan om köp av mark enligt stora förslaget, 320 kvm
att avslå ansökan om köp av mark enligt lilla förslaget
att erbjuda ägaren till Bulten 3 ett 1-årigt lägenhetsarrende för ca 112 kvm.
1-årig förlängning, 3 månaders uppsägningstid, arrendeavgift enligt
riktlinjerna: 1200 kronor/år. Arrendet ska sägas upp när det bildas en ny
tomt.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD),
Tommy Andersson (S) och Ola Robertsson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att:
-

avslå ansökan om köp av mark enligt stora förslaget, 320 kvm

-

avslå ansökan om köp av mark enligt lilla förslaget

-

erbjuda ägaren till Bulten 3 ett 1-årigt lägenhetsarrende för ca 112
kvm.

-

1-årig förlängning, 3 månaders uppsägningstid, arrendeavgift enligt
riktlinjerna: 1200 kronor/år. Arrendet ska sägas upp när det bildas en
ny tomt.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Eva Lydin

Justerandes sign
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§ 147

Dnr 2016-000219 253

Leråkra 2:4 och 2:5 - Försäljning och prissättning av
tomter
Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att köpa in och exploatera
detaljplanelagt område på Aspan samt därefter sälja de tillskapade 18
tomterna inom området.
Allmänheten ringer redan och frågar efter tomterna och det är därför viktigt
att vi bestämmer hur tomterna ska säljas och för vilket pris.
Bedömning
Historiskt har kommunen vid exploatering av nya områden annonserat och
gett allmänheten ca 2 veckor att komma in med intresseanmälningar. Efter
det har en turordning lottats och de intresserade har i tur och ordning fått
välja vilken tomt de vill ha. Detta skapar problem när någon hoppar av och
vi måste gå igenom hela listan och fråga om de vill byta tomt mm.
Tekniska förvaltningen har upphandlat mäklartjänst från Länsförsäkringar
fastighetsförmedling. Detta ger oss en möjlighet att sälja tomterna till
högstbjudande genom en mäklare. Kommunen behöver dock fastställa ett
grundpris.
Tekniska förvaltningen har tittat på tomterna och delat in dem i 4 kategorier:
Kategori 1, närmast havet: tomt nr 12, 15 och 16
Kategori 2, lite längre från havet: tomt nr 8, 9, 10, 11, 13 och 14
Kategori 3: tomt nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 och 18
Kategori 4: tomt nr 1
Tekniska förvaltningen föreslår ett grundpris + VA, el och fiber
Kategori 1: 500 000 + 232 000 = 732 000 kronor
Kategori 2: 420 000 + 232 000 = 652 000 kronor
Kategori 3: 320 000 + 232 000 = 552 000 kronor
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Kategori 4: 120 000 + 232 000 = 352 000 kronor
Mäklaren ska se över priserna före KSAU. Hennes spontana reaktion är att
de dyraste är lite för dyra på grund av att det inte finns så mycket på Aspan
(ex affär, buss) och att det naturligtvis skulle vara lättare att sälja dem om det
fanns en gång/cykelväg till hamnen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
att tomterna säljs till högstbjudande via upphandlad mäklare
fastställa grundpriserna
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola Robertsson (S),
Lennarth Förberg (M), Malin Månsson (S) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
med reviderad prissättning.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
-

tomterna säljs till högstbjudande via upphandlad mäklare

-

fastställa grundpriser i enlighet med redovisat förslag, nedan;

Kategori 1: 500 000 + 232 000 = 732 000 kronor
Kategori 2: 400 000 + 232 000 = 632 000 kronor
Kategori 3: 340 000 + 232 000 = 572 000 kronor
Kategori 4: 120 000 + 232 000 = 352 000 kronor
- delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om
eventuell lägre prissättning.
________________
Exp:
Eva Lydin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-03

Kommunstyrelsen

§ 148

Dnr 2015-000609 042

Budgetomfördelning med anledning av
effektiviseringspost
Sammanfattning
I budget 2016-2017 plan 2018-2019 har budgeterats en post på centralt konto
som avser effektivisering av verksamheten. Effektiviseringen ska
genomföras i första hand avseende personalkostnader, år 2016 motsvarande
3 mkr och åren därefter med helårseffekten 6 mkr i förhållande till beslutade
ramar.
Den centrala effektiviseringsposten ska omfördelas till verksamheterna
genom att nämndernas befintliga ramar sänks.
Bedömning
I budgetbeslutet angavs inte hur ramreduktionen skulle fördelas. Föreslås att
posten fördelas efter respektive nämnds andel av personalkostnadsbudgeten
år 2016, enligt antagen KF-budget. Föreslås att Överförmyndarnämnden,
Näringslivsenheten och Revisionen undantas från fördelningen.
Effektiviseringsposten föreslås fördelas enligt:

Nämnd/förvaltning/enhet
KS-kommunledningsförvaltningen
KS-tekniska förvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
Socialnämnden
Totalt
KS-näringslivsenhet
Överförmyndarnämnden
Revisionen
Totalt

Justerandes sign

Budget 2016
personal- Andel
kostnad (tkr) %
74 315
7%
66 273
6%
13 389
1%
21 223
2%
407 379
38%
297 575
28%
179 773
17%
1 059 927 100%

Ramreduktion
2016 (tkr)
-210
-188
-38
-60
-1 153
-842
-509
-3 000

2 014
3 275
637
1 065 853

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att justera
nämndernas/förvaltningarnas ramar enligt ovanstående tabell. År 2016 med 3 mkr samt åren 2017 och därefter med -6 mkr enligt följande:
KS-kommunledningsförvaltningen -210 tkr resp -420 tkr
KS-tekniska förvaltningen -188 tkr resp -376 tkr
Miljö och byggnadsnämnden -38 tkr resp -76 tkr
Fritid och kulturnämnden -60 resp -120 tkr
Utbildningsnämnden -1 153 tkr resp -2 306 tkr
Äldrenämnden -842 tkr resp -1 684 tkr
Socialnämnden -509 tkr resp -1 018 tkr
Effektiviseringsposten på centralt konto reduceras med 3 mkr resp 6 mkr.
Berörda nämnder ska, i samband med bokslutsgenomgången för år 2016,
redovisa för Kommunstyrelsen vilka åtgärder som har vidtagits/planeras för
att verkställa effektiviseringen.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S),
Jan-Eric Wildros (S), Ola Robertsson (S), Nicolas Westrup (SD) och
ersättare Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar på att även Överförmyndarnämnden och
Näringslivsenheten bör inkluderas.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget samt Tommy
Anderssons (S) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
-

Justerandes sign

justera nämndernas/förvaltningarnas ramar enligt reviderad tabell
nedan där Överförmyndarnämnden samt Näringslivsenheten
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inkluderas. År 2016 med -3 mkr samt åren 2017 och därefter med -6
mkr enligt följande:

Nämnd/förvaltning/enhet

Budget 2016
personal- Andel
kostnad (tkr) %

KS-kommunledningsförvaltningen

74 315

7%

-209

-418

KS-tekniska förvaltningen

66 273

6%

-187

-374

2 014

0%

-6

-12

Miljö- och byggnadsnämnden

13 389

1%

-38

-76

Fritid- och kulturnämnden

21 223

2%

-60

-120

Utbildningsnämnden

407 379

38%

-1 147

-2 294

Äldrenämnden

297 575

28%

-838

-1 676

Socialnämnden

179 773

17%

-506

-1 012

3 275

0%

-9

-18

1 065 216

100%

-3 000

-6 000

KS-näringslivsenhet

Överförmyndarnämnden
Totalt
Revisionen
Totalt

637
1 065 853

-

effektiviseringsposten på centralt konto reduceras med 3 mkr resp 6
mkr.

-

berörda nämnder ska, i samband med bokslutsgenomgången för år
2016, redovisa för Kommunstyrelsen vilka åtgärder som har
vidtagits/planeras för att verkställa effektiviseringen.

-

samt att Överförmyndarnämnden och Näringslivsenheten ska ses
över i effektiviseringshänseende likt övriga förvaltningar.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Överförmyndarnämnden
Näringslivsenheten

Justerandes sign

Ramreduktion Ramreduktion
2016 (tkr)
2017- (tkr)
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§ 149

Dnr 2014-000045 253

Försäljning av del av fastigheten Ronneby 25:16, lada
till Fridhems gård
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade § 310/2010 om fortsatt utredning och att ett nytt
ställningstagande skulle göras i avvaktan vad som händer med f.d. kårhuset.
I kommunfullmäktige 2013-11-11 § 226 beslutades att Fridhem 1, f.d.
kårhuset skall säljas. Nu är f.d. kårhuset sålt till Mandeltårtan Fastighets AB.
Kommunstyrelsen beslutade § 53/2014 att i nuläget ej försälja annexet och
ladan vid Fridhems gård, del av fastigheten Ronneby 25:16.
Bedömning
AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) är ägare till byggnaden som är
närmaste granne till försäljningsobjektet. VD Dennis Roberteus lämnar
följande synpunkter:
”ABRI har inget att invända mot föreslagen fastighetsbildning, avstyckning
eller försäljning.
Ser inte att detta kommer att påverka BCC (Blekinge Convention Center)
negativt.
Eventuell nattklubbsverksamhet som ibland kan upplevas som störande är
sedan länge predestinerad till Hotellets huvudbyggnad”.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av annex och lada
Fridhemsvägen 2 och 4, Ronneby, enligt förslag till avstyckning enligt karta
i bilaga 4 samt beslutar att föreslå att Kommunfullmäktige ger delegation till
Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen av en del av Ronneby 25:16.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola Robertsson (S),
Nicolas Westrup (SD), tjänstgörande ersättare Nils Ingmar Thorell (L),
ersättare Margareta Yngvesson (S) och Ylva Olsson (SD).

Justerandes sign
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på förtydliga att det endast är
Ladan som är till försäljning, att kommunstyrelsen i övrig tillstyrker
försäljningen av fridhemsvägen 4, Ronneby 25:16 samt att samtliga
remissyttranden skickas med till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en försäljning av lada
Fridhemsvägen 4, Ronneby, enligt förslag till avstyckning enligt karta i
bilaga 4 samt beslutar föreslå att Kommunfullmäktige ger delegation till
kommunstyrelsen att slutföra försäljningen av en del av Ronneby 25:16 samt
att remissyttranden från samtliga förvaltningar skickas med till
kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Per Engqvist

Justerandes sign
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§ 150

Dnr 2012-000071 253

Förslag till försäljning av fastigheter Kalleberga 9 50-52
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade § 85/2012 att sälja fastigheterna Kalleberga
9:50, 9:51 och 9:52, hyreshus, Flottiljvägen 11, 13 och 15, Kallinge.
Kalleberga 9:51 och 9:52 såldes 2013, återstår således att sälja Kalleberga
9:50.
I försäljningsprocessen 2013 meddelade Socialförvaltningen att de inte hade
behov av fastigheterna och Ronnebyhus meddelade att de inte hade intresse
att förvärva dem.
Den nu aktuella fastigheten har tidigare disponerats av föreningen
Skogsvandrarna som sedan blev en kommitté i Ronneby Orienteringsklubb,
kommittén upphörde med sin verksamhet hösten 2015, de har utrymt
lokalerna och hyreskontraktet har upphört.
Fastigheten Kalleberga 9:50 har varit utannonserad genom Sydostfastigheter
Mäklarbyrå i Ronneby under februari 2016 med en budgivning som
avslutades 2016-03-16.
Bedömning
Budgivningen har givit vid handen att en budgivare Orhan Senyüz,
Holmbogatan 8 B 212 32 Malmö har lagt det högsta budet.
Orhan Senyüz har för avsikt använda fastigheten som en hyresfastighet.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sälja
Kalleberga 9:50 till Orhan Senyüz för en köpeskilling om 643 000 kr
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sälja
Kalleberga 9:50 till Orhan Senyüz för en köpeskilling om 643 000kr.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Per Engqvist

Justerandes sign
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§ 151

Dnr 2016-000038 101

Delegationsbeslut 2016
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från tekniska
förvaltningen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 152

Dnr 2016-000199 007

Årsredovisning för Cura Individutveckling 2015.
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för
år 2015. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin
revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och att
Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att
godkänna upprättat förslag till årsredovisning för 2015 och att
Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2015
års verksamhet.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Tommy Andersson (S) och
tjänstgörande ersättare Margareta Yngvesson (S).

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

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.

Justerandes sign
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Jäv
Malin Månsson (S) anmäler JÄV. Lena Karstensson (M) ersätter henne
under denna paragraf.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
upprättat förslag till årsredovisning för 2015 och att Kommunsamverkan
Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 153

Dnr 2016-000237 253

Tomtköp Viggenområdet
Sammanfattning
Eva Lydin redovisar förslag till försäljning i Viggenområdet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till försäljning
och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen mer
detaljerat redovisa ytor, pris samt köpeavtal.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) och
Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med redovisade
köpeavtal
-besluta sälja fastighet Sörby 5:12 till ett pris om 20 kr/kvm
-besluta sälja del av fastighet Ronneby 22:1 (ca 8485 kvm) till ett pris om 20
kr/kvm.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Näringslivsenheten
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§ 154

Dnr 2016-000154 009

KKIK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) 2015
Sammanfattning
I bifogade handlingar presenteras Ronnebys resultat i KKIK (Kommunernas
Kvalitet i Korthet), både historiskt och jämförande med andra kommuner.
KKIK har funnits i landet snart tio år. Det startade upp som ett litet projekt i
samarbete mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och några
kommuner. I dag deltar ca 240 kommuner i undersökningen. KKIK
innehåller ca 40 kvalitativa nyckeltal som sprider sig över de flesta av
kommunens verksamheter.
Ronneby har under ett antal år följt utvecklingen. De flesta resultaten är av
genomsnittlig karaktär men det finns nyckeltal som sticker ut både positivt
och negativt. Generellt är det ganska små förändringar mellan åren.
Den 1 februari 2016 bjöd Ronneby in en föreläsare från SKL med
expertkunskaper inom resultatstyrning och KKIK. Ca 35 ledande politiker
och ledande tjänstemän deltog under dagen. Ett syfte med dagen var att
sprida kunskap kring KKIK, hur måtten kan användas (t ex i
resultatstyrningen) och inspirera till förbättringsarbete i kommunen.
SKL gav 2014 ut en publikation med titeln ”Hur gör vi det bättre –
framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunernas Kvalitet i
Korthet”. Skriften ger inspiration och tankar kring hur kommunerna kan
arbeta med förbättringsarbete.
Det är viktigt att ta ställning kring vad kommunen ska fokusera på och vad
man vill uppnå. Vad är viktigt för oss? Att förbättra vissa mätetal räcker med
en arbetsinsats t ex tillgänglighet via e-post och telefoni. Andra mätetal
kräver omprioriteringar i verksamheten och/eller ökade resurser t ex antal
barn per personal i kommunens förskolor. Till sist finns det mätetal där även
andra aktörer eller händelser i samhället påverkar t ex hur trygga
kommunens invånare känner sig.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefsgruppen att
arbeta vidare med KKIK och 2015 års resultat i syfte att förbättra
kommunens värden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

64(75)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-05-03

Kommunstyrelsen

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
________________
Exp:
Jonas Persson
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§ 155

Dnr 2016-000053 101

Nämndernas internkontrollplan 2016 ( ej
kommunstyrelsen)
Sammanfattning
I kommunens reglemente för intern kontroll står följande under punkt 2
Organisation av intern kontroll § 1:
”Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en
god intern kontroll.
Kommunstyrelsen har enligt KL 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra
påpekanden och vid behov lämna anvisningar avseende internkontroll”.
I samma reglemente under punkt 3 Uppföljning av intern kontroll står det
under § 2:
”Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen”.
Utifrån dessa paragrafer kan man utläsa att kommunstyrelsen har en
uppsiktsplikt över nämndernas arbete med internkontroll. Styrelsen får dock
inte upphäva beslut som någon annan nämnd har fattat. I bifogade handlingar
återfinns nämndernas internkontrollplaner för 2016.
Enligt tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska väsentliga
avvikelser i uppföljningen av internkontrollplanen följas upp och rapporteras
senast i kommunstyrelsen i september året efter.
Nämnderna hade vid uppföljningen av 2015 års internkontrollplan några
väsentliga avvikelser som därmed ska följas upp och redovisas i
kommunstyrelsen i september 2016. Dessa är:

Nämnd och
process/rutin
Socialnämnd
Förhandsbedömning och
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Kontrollmoment

Kontrollera att tid för
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utredningstid, Barnavårdsutredningar
Skyddsbedömningar
Privata medel

Äldrenämnd
Informationsöverföring
SOSFS 2008:14
Delegeringsförfarandet
SOSFS 1997:14

förhandsbedömning ej överstiger 14
dagar och att utredningar är slutförda
inom 4 månader
Kontrollera att skyddsbedömningar
görs enligt gällande lagstiftning
Kontrollera att rutinen för hantering
av privata medel följs

Informationsutbyte sjuksköterskaundersköterska
Läkemedelshantering, hemtjänsten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om internkontrollplaner 2016
för nämnderna till handlingarna.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott .
_______________
Exp:
Jonas Persson
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§ 156

Dnr 2016-000226 101

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
I kommunens reglemente under punkt 3 Uppföljning av intern kontroll står
det under § 2:
”Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen”.
I bifogad bilaga återfinns förslag till internkontrollplaner för 2016 för de
verksamheter som lyder under kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningens
internkontrollplan har beslutats tidigare i ks § 66/2016 och finns därför inte
med i sammanställningen.
Enligt tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska väsentliga
avvikelser i uppföljningen av internkontrollplanen följas upp och rapporteras
senast i kommunstyrelsen i september året efter.
Kommunstyrelsens verksamheter hade vid uppföljningen av 2015 års
internkontrollplan flera väsentliga avvikelser som därmed ska följas upp och
redovisas i kommunstyrelsen i september 2016. Dessa är:
Enhet och process/rutin Kontrollmoment
Samordning och
utveckling
Handlingsprogram för
Varje nämnd ska till kommunstyrelsen
skydd och beredskap
rapportera de åtgärder eller insatser som
ska genomföras enligt programmet.
Rutiner för systematiskt
Finns rutiner och fungerar de?
brandskyddsarbete
Projektverksamhet
Projektutvecklingen ska ske enligt
finansierat av externa
framtagen modell och riktlinjer
medel
Ärendeuppföljning av
Sker återrapportering i tid i de fall ks
politiskt fattade beslut
beslutat om?
Hantering av e-post till
Att inkommen e-post besvaras,
kommunens officiella
vidarebefordras och i aktuella fall
brevlåda
registreras
Diarieföring ks
Att diarieföring sker av utgående
allmänna handlingar
Ekonomi
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Dokumentation/rutiner

Personal
LAS-bevakningen

Finns sammanställning över rutiner som
ekonomienheten ansvarar för? Är
rutinerna dokumenterade? Är rutinerna
aktuella och uppdaterade? Är rutinerna
tillgängliga?
Kontroll av nedskrivna rutiner som
fyller behovet
Undersökning av om chefer får rätt
material (listor)

Ronneby kunskapskälla
Väl fungerande fast
Tillgång till fungerande nätverk – fast
nätverk – fast och
och trådlöst – alla dagar kl 6-23
trådlöst för Kunskapskällan och Cela

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till internkontrollplaner 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremiss.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
________________
Exp:
Jonas Persson
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§ 157

Dnr 2016-000247 701

Projektplan forum för skola och socialtjänst
Slättagårdsskolan
Projektplan utarbetad 2016-04-07 av verksamhetschef Göran Fridh,
Socialförvaltningen, bitr. förvaltningschef Inger Hjort,
Utbildningsförvaltningen och rektor Johanna Löfdahl, Slättagårdsskolan,
Utbildningsförvaltningen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar utredning i ärendet.
”Forum för dialog mellan skola och socialtjänst”, FSS, bildades i September
2015 med nämndsordförande och chefstjänstemän från de båda
förvaltningarna utbildnings- och socialförvaltningen.
Syfte med gruppen är bland annat:
- Att samverka för att utveckla det förebyggande arbetet för att tidigt
ge rätt stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.
- Att tidigt uppmärksamma barn och unga som har behov av
samhällets insatser.
- Att effektivisera resursutnyttj andet genom att ta tillvara på varandras
kunskaper och kompetenser.
- Bidra till en högre kvalitet mellan och i verksamheterna.
- Driva verksamhetsövergripande projekt gemensamt.
Föreliggande projektidé är utarbetad i detta forum och tänkt att utgöra en
modell för utvecklad samverkan mellan en F-6 skola, Slättagårdsskolan i
Kallinge och socialtjänsten.
För Socialnämndens verksamhet omfattar projektkostnaden totalt 345 tkr
fördelad över tre (3) kalenderår. 2016 äskas 65 tkr för ht, 2017 äskas 135 tkr
för vt och ht samt for 2018 äskas 145 tkr för vt och utvärderingskostnader.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget och begära
projektmedel av kommunstyrelsen för Projektförslag — Forum för skola och
socialtjänst, Slättagårdsskolan.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen beviljar
medel, 435 tkr, från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter
varav 65tkr ska gå till socialförvaltningen samt att övriga äskanden hänskjuts
till budgetberedningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja medel, 435 tkr, till Forum för skola och
socialtjänst på Slättagårdsskolan från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter varav 65tkr ska gå till socialförvaltningen samt att
övriga äskanden hänskjuts till budgetberedningen.
________________
Exp:
Socialförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
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§ 158

Dnr 2016-000263 817

Ansökan om medel för utökade sommaraktiviteter
Sammanfattning
Folkhälsorådet har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande att göra
en kartläggning av kommunens aktiviteter för barn- och unga under
sommarlovet samt göra en bedömning av behovet av ytterligare aktiviteter.
Utifrån den bedömningen uppmanades Folkhälsorådet att inkomma med en
ansökan om medel för att bekosta sitt förslag. Bakgrunden till uppdraget är
ett av målområdena i kommunens Folkhälsopolicy, ”Barns och ungas
uppväxtvillkor” där ett mål inom detta område är att begränsa effekterna för
barn som lever i ekonomisk utsatthet. Aktiviteterna i förslaget skall därför
vara avgiftsfria för att öka möjligheten för alla barn- och unga att delta
oavsett ekonomiska förutsättningar.
Då Start Ronneby har ett nystartat samverkansprojekt som heter Aktivera
mera! med syfte att kostnadsfritt aktivera nyanlända barn- och ungdomar
under sommarlovet, bjöds projektledarna Sara Carlsson och Florence Obison
in till ett möte för att presentera sitt projekt. Inom projektet hade redan en
mindre kartläggning av befintliga aktiviteter under sommarlovet genomförts
och detta hade kompletterats med aktiviteter som skulle genomföras som en
del i projektet. Då Aktivera mera! inte har någon avsatt budget för projektet
utan genomförs inom befintlig ram i Utbildningsförvaltningens budget sågs
det som en stor möjlighet att, genom ansökta medel via Folkhälsorådet,
utöka både målgruppen för aktiviteterna samt genomföra fler aktiviteter än
planerat. Utifrån detta tog projektledarna för Aktivera mera! fram ett
budgetförslag utifrån Folkhälsorådets kriterier:
göra aktiviteterna tillgängliga för alla barn- och unga i Ronneby Kommun
fortsatt avgiftsfria aktiviteter
utöka antalet aktiviteter
Som ett komplement till projektet Aktivera mera! föreslår Folkhälsorådet att
Thomas Andersson, Förvaltningschef på Fritid och Kulturförvaltningen, får
medel för att anställa två fritidsledare under sommarlovet för att stärka upp
och genomföra kostnadsfria dagaktiviteter på fritidsgårdsbasis som är öppna
för alla barn- och unga. Möjligheter finns att hålla i aktiviteter utomhus, i
sporthallen, på skolor, i hyresgästföreningens lokaler runt om i Ronneby
Kommun.
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Bedömning
Folkhälsorådet anser att Aktivera mera! bör ges förutsättningar att utöka sina
sommaraktiviteter för att nå ut till fler barn- och unga i Ronneby Kommun
och genom detta stärka möjligheten till sysselsättning under sommarlovet.
Förslag till beslut
Folkhälsorådet föreslår Kommunstyrelsen att bifalla förslaget att tillskjuta 99
550 kr till projektet Aktivera Mera! för genomförande av föreslagna
aktiviteter samt 200 000 kr till Fritid- och Kulturförvaltningen för
tidsbegränsad anställning av två fritidsledare där 140 000 kr är
personalkostnader och 60 000 kr är material-, transport samt matkostnader
för deltagare.
Fritid och Kulturförvaltningen har möjlighet att söka bidrag för
sommarlovsaktiviteter hos MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) fram till den 1 juli. Då sommarlovet närmar sig och
rekrytering bör påbörjas snarast är Folkhälsorådets förslag att dessa pengar
tas från Kommunstyrelsens budget tills sökta pengar inkommit.
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Månsson (S), Ola
Robertsson (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nicolas
Westrup (SD), Tommy Andersson (S) och tjänstgörande ersättare Margareta
Yngvesson (S).
Yrkanden
Margareta Yngvesson (S) yrkar på att förslaget ska finansieras på annat sätt.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige
att anslå 99550 kr till Start Ronnebys Aktivera mera! Samt 200 000 kr till
fritid- och kulturförvaltningen och att detta ska finansieras genom tillfälligt
statsbidrag. Samt att alla aktiviteter ska vara öppna för alla.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för eget yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:

Justerandes sign

-

anslå 99 550kr till Start Ronnebys Akivera mera!

-

bevilja 200 000kr till fritid- och kulturförvaltningen

-

ovanstående ska finansieras genom tillfälligt statsbidrag.
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-

alla aktiviteter ska vara öppna för alla.

________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 159

Dnr 2016-000013 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Blekinge Tingsrätt, konkursgäldenär BDS Bygg Demontering Sanering AB
Blekinge Tingsrätt, Yttrande över reviderade sjötrafiksföreskrifter
Energimarknadsinspektionen, Nätkoncession för linje
Länsstyrelsen Blekinge Län, Landshövdingen bjuder in till uppstart av
regionalt jämställdhetsnätverk
Myndigheten för delaktighet, Information om förskrivning av service- och
signalhundar
Ronneby Kommun, Uppföljning av budget mars 2016. Redovisning
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:16
Protokoll
Cura Individutveckling 2016-02-2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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