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§ 213 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare 

för dagens protokoll. 

________________ 
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§ 214 Dnr 2016-000357 002 

Åtgärder vid hot och våld mot förtroendevalda 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson och säkerhetssamordnare Anders 

Engblom föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Kommundirektören har med anledning av de incidenter där hot förekommit 

mot kommunen och dess förtroendevalda, getts i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda. 

Ärendet har beretts av säkerhetssamordnaren Anders Engblom och 

kommunjuristen Anna-Clara Eriksson.      

Bedömning 

Förslag till handlingsplan bifogas, se bilaga. Handlingsplanen 

överensstämmer i stort med den handlingsplan om hot, våld och trakasserier 

mot förtroendevalda som antagits av Landstinget i Blekinge 

(landstingsstyrelsens beslut 2016-03-29, § 51, änr 2016/00143). I 

handlingsplanen föreslagna åtgärder i form av personskydd etc. föreslås 

finansieras med för kommunstyrelsen avsatta medel för oförutsedda utgifter. 

Åtgärderna kan medföra vissa ökade kostnader, men är svåra att uppskatta 

eftersom dessa är händelsestyrda. Eventuella merkostnader bedöms dock 

rymmas inom kommunstyrelsens befintliga budget.  

 

Förslaget har beretts på kort tid. Fokus har därför legat på att i 

handlingsplanen beskriva de mest väsentliga momenten - ansvar och 

rollfördelning i situationer där förtroendevalda utsätts för hot, våld eller 

trakasserier. Det finns emellertid även ett behov att på en 

kommunövergripande nivå kartlägga hot och våld i kommunens verksamhet 

som helhet samt ta fram en strategi för hur kommunen ska förebygga och 

hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Kommunstyrelsen 

bör därför ges uppdraget att genomföra en sådan kartläggning och att ta fram 

en strategi med redovisning till kommunfullmäktige senast den l april 2017.     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

- anta Handlingsplan vid hot, våld och trakasserier mot 

förtroendevalda i Ronneby kommun, 
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- åtgärder som kommunen vidtar med stöd av handlingsplanen belastar 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och finansieras 

inom befintlig budget för styrelsen, samt 

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att dels genomföra en kartläggning av 

hot och Våld i kommunens verksamhet och dels ta fram ett förslag 

till strategi för hur kommunen ska förebygga och hantera hot och 

Våld mot kommunens anställda och dess förtroendevalda, Uppdraget 

ska redovisas till kommunfullmäktige senast den 1 april 2017. 

      

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

- efter föreslagna revideringar anta Handlingsplan vid hot, våld och 

trakasserier mot förtroendevalda i Ronneby kommun,  

- åtgärder som kommunen vidtar med stöd av handlingsplanen belastar 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och finansieras 

inom befintlig budget för styrelsen. 

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att dels genomföra en kartläggning av 

hot och Våld i kommunens verksamhet och dels ta fram ett förslag 

till strategi för hur kommunen ska förebygga och hantera hot och 

Våld mot kommunens anställda och dess förtroendevalda, Uppdraget 

ska redovisas till kommunfullmäktige senast den 1 april 2017. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Kenneth Mikaelsson (C), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Malin Norfall 

(S) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att anta handlingsplanen. 

Tommy Andersson (S) yrkar på att ge kommunens säkerhetssamordnare 

delegation att besluta om åtgärder i enlighet med handlingsplanen. 

Peter Bowin (V) yrkar dels att på s.3, under rubrik Kommunens 

säkerhetssamordnare, andra stycket, stryka ordet ”eventuella”, ta bort 

formuleringen ”råd och stöd ges” samt formulera om sista stycket angående 

att berörd förvaltningschef och nämndsordförande ska informeras, dels att på 
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s.4, under rubriken Polisanmälan, i sista meningen tillföra ordet ”eller” 

mellan ”personen” och ”förövaren”. 

Kenneth Mikaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande 

ändring. Handlingsplanen s.3, under rubriken Kommunens 

säkerhetssamordnare, andra stycket, får följande lydelse:  

”Säkerhetssamordnaren tillser att trygghetsskapande/säkerhetshöjande 

åtgärder vidtas vid hot mot förtroendevald förutsatt att behov föreligger. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören informeras om 

vidtagna åtgärder. Vid behov informeras även ordföranden för berörd nämnd 

och förvaltningschefen för ifrågavarande verksamhetsområde.” 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar dels bifall till Kenneth 

Michaelssons (C) yrkande dels att kommunfullmäktige föreslås besluta, att 

kommunfullmäktige får ansvar för åtgärder som vidtas vid hot, våld och 

trakasserier mot förtroendevalda.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- kommunstyrelsen ansvarar för åtgärder som vidtas vid våld, hot och 

trakasserier mot förtroendevalda. 

- i enlighet med arbetsutskottets förslag anta Handlingsplan vid hot, 

våld och trakasserier mot förtroendevalda i Ronneby kommun, med 

följande ändringar.  

 sidan 3, under rubriken Kommunens säkerhetssamordnare, 

andra stycket, får följande lydelse: 

”Säkerhetssamordnaren tillser att 

trygghetsskapande/säkerhetshöjande åtgärder vidtas vid hot mot 

förtroendevald förutsatt att behov föreligger. Kommunstyrelsens 

ordförande och kommundirektören informeras om vidtagna 

åtgärder. Vid behov informeras även ordföranden för berörd 

nämnd och förvaltningschefen för ifrågavarande 

verksamhetsområde.”  

 sidan 4, under rubriken Polisanmälan, i sista meningen tillföra 

ordet ”eller” mellan ”personen” och ”förövaren”. 
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- åtgärder som kommunen vidtar med stöd av handlingsplanen belastar 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och finansieras 

inom befintlig budget för styrelsen. 

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att dels genomföra en kartläggning av 

hot och Våld i kommunens verksamhet och dels ta fram ett förslag 

till strategi för hur kommunen ska förebygga och hantera hot och 

Våld mot kommunens anställda och dess förtroendevalda, Uppdraget 

ska redovisas till kommunfullmäktige senast den 1 april 2017. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 215 Dnr 2016-000261 101 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Med anledning av förändringar på tjänstemannanivå föreslås att 

förteckningen över personer utsedda att delta i anbudsöppning uppdateras 

enligt nedan (överstruken=stryks, kursiv=tillkommer): 

 

Tjänsteställe   Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 

 

Kommundirektör  Magnus Widén  

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen Anette Karlsson 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Clara Eriksson 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Jonas Jönsson 

Kommunledningsförvaltningen Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen Erica Hallberg 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sandberg 
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Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 

Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att utse personer att delta i anbudsöppning i enlighet med ovanstående 

förteckning 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Kenneth Mikaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att rätta tidigare beslut från 

kommunstyrelsen och anta förslaget efter revideringen att Daniel Andersson 

stryks och ersätts av Patrik Hellsberg.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa reviderat förslag till personer utsedda 

att delta vid anbudsöppning enligt nedan: 

 

Tjänsteställe   Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 
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Kommundirektör  Magnus Widén  

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen Anette Karlsson 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Clara Eriksson 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Jonas Jönsson 

Kommunledningsförvaltningen Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen Erica Hallberg 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sandberg 

 

Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Patrik Hellsberg 

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 

Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 

________________ 

Exp: 

Upphandlingsenheten 

Kristina Wramsby 

Patrik Hellsberg 
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§ 216 Dnr 2016-000359 287 

Investering Kv. Åke och Kalleberga 38:1 

 

Sammanfattning  

Protokoll Ronnebyhus 2016-05-24 § 25: 

Kv. Åke 

Investeringen omfattar ombyggnation av del av Kv. Åke. Outnyttj ade 

lokalytor omvandlas till 3 st. nya lägenheter och l st. ny biografsalong. Nytt 

värme- och ventilationssystem dimensioneras så att bristfälligt befintligt 

systern i lägenheterna på plan 2 kan ersättas. Brandskyddsâtgärder vidtas i 

källarplan och fler forrådsutrymmen för uthyrning tillskapas. Investeringen 

omfattar 2,5 mnkr för biosalongen och 3 mnkr för de 3 st. nya lägenheterna. 

Kalleberga 3 8:1 

Investeringen omfattar ombyggnation av outnyttjade lokalytor som 

omvandlas till 2 st. nya lägenheter och fler förrådsutrynnnen för uthyrning 

tillskapas. Investeringen omfattar 1,8 mnkr. 

Total investeringsvolym 7,3 mnkr. 

Investeringarna finansieras med egna medel. Inga nya lån tas upp i samband 

med investeringarna. Investeringarna belastar således inte kommunens 

belåningsutrynnne. Kommunfullmäktige skall godkänna investeringarna då 

de ligger utanför beslutad investeringsbudget. 

Styrelsen beslutade 

- att godkänna investeringarna på 7,3 mnkr 

- att tillsända investeringsbeslutet till kommunfullmäktige for 

godkännande.      

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna investeringarna i 

enlighet med förslag från RonnebyHus.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna investeringar på 7,3 mnkr för ombyggnation av outnyttjade 

lokalytor som omvandlas till 2 st. nya lägenheter och fler 

förrådsutrymmen för uthyrning tillskapas. Investeringen omfattar 1,8 

mnkr. 

Total investeringsvolym 7,3 mnkr. 

- investeringarna finansieras med Ronnebyhus egna medel. Inga nya 

lån tas upp i samband med investeringarna. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 217 Dnr 2016-000360 299 

Investering förskola Fruktgårdarna 

 

Sammanfattning  

Protokoll Ronnebyhus 2016-05-24 § 26: 

Investering förskola Fruktgårdarna 

Kommunfullmäktige har 2016-01-28 § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-05-24 Dm: 2016:26' 

godkänt att utbildningsnämnden tecknar IO-årigt hyresavtal med AB 

Ronnebyhus gällande ny förskola på cirka 320 kvm. Nya förskolan skall 

byggas i nära anslutning till Mumindalens förskola på Fruktgårdarna. 

Investeringen omfattar 5,9 mnkr. 

Total investeringsvolym 5,9 mnkr. 

Investeringen finansieras med egna medel. Inget nytt lån tas upp i samband 

med investeringen. Investeringen belastar således inte kommunens 

belåningsutrymme. Kommunfullmäktige skall godkänna investeringen då de 

ligger utanför beslutad investeringsbudget. 

Styrelsen beslutade 

- att godkänna investeringen på 5,9 mnkr 

- att tillsända investeringsbeslutet till kommunfullmäktige för 

godkännande  

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå Kommunfullmäktige 

att godkänna investeringsförslaget i enlighet med förslag från Ronnebyhus.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- godkänna investeringen på 5,9 mnkr för förskola Fruktgårdarna. 

Total investeringsvolym 5,9 mnkr. 

- investeringarna finansieras med Ronnebyhus egna medel. Inga nya 

lån tas upp i samband med investeringarna. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 218 Dnr 2016-000363 250 

Utredningsuppdragen Kv. Kilen, Peder Holmsgatan och 
Volontärbacken 2 m.fl 

 

Sammanfattning  

Protokoll Ronnebyhus 2016-05-24 § 29: 

Utredningsuppdragen Kv. Kilen, Peder Holmsgatan och Volontärbacken 2 

med flera. 

Presentation av beslutat utredningsuppdrag presenterades gällande KV. 

Kilen, Peder Holmsgatan 9-11 och Volontärbacken 2 med flera gavs på 

sammanträdet. 

Styrelsen beslutade 

- att avseende Kv. Kilen uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med 

Ronnebyhus underlag till markanvisningen för godkännande samt 

- att meddela kommunstyrelsen att kommunens 

markanvisningsunderlag skall remitteras till Ronnebyhus innan 

markanvisningstävlingen påbörjas för Kv. Kilen 

- att avseende Kv. Gertrud 9 och 10 meddela kommunstyrelsen att 

Ronnebyhus anser att fastigheterna bör exploateras efter det att 

stadsbyggnadsanalys genomförts och ny detaljplan tagits fram. Detta 

bör påbörjas omgående. 

- att avseende Volontärbacken 2 inte för närvarande genomföra 

nybyggnation. Byggnaden läggs i ett lO-års förvaltningsperspektiv 

- att avseende Peder Holm inte för närvarande genomföra 

nybyggnation. Byggnaderna läggs i ett 5-års förvaltningsperspektiv 

- att avseende Knektabacken uppdra åt VD att ta fram 

gestaltningsförslag samt kostnadskalkyl till styrelsesammanträdet i 

augusti 

- att avseende Kv. Disa uppdra åt VD att påbörja skissarbete avseende 

arkitektonisk utformning som kan ligga till grund för kommande 

detaljplanearbete. Återrapportering till styrelsen i december 2016 

- att avseende Mölleskog uppdra åt VD att ta fram gestaltningsförslag 

samt undersöka efterfrågan för byggnationen. Återrapportering till 

styrelsen i september 2016 
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- att avseende Kalleberga 8:77 uppdra åt VD att ta fram skiss och 

Kostnadskalkyl på nya gemensamhetslokaler så att byggnaden kan 

tas i anspråk som trygghetsboende. Återrapportering till styrelsen i 

september.      

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen om 

markanvisningen till protokollet samt i övrigt hänskjuta frågan till miljö- och 

byggnadsnämnden.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen om 

markanvisningsunderlag gällande Kv. Kilen, Peder Holmsgatan och 

Volontärbacken 2 med flera, till protokollet samt i övrigt hänskjuta frågan 

till miljö- och byggnadsnämnden.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 219 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Inga inbjudningar till kurser och/eller konferenser har inkommit 

________________ 
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§ 220 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Arvsfondsdelegationsenheten, Stöd ur Allmänna arvsfonden för Anordnande 

av aktivitetspark på fastigheten Hoby 19:1 i Ronneby Kommun 

Länsstyrelsen Västmanlandslän, genomförande av vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram – Sammanställning av myndigheteters och kommuners 

redovisning av genomförda åtgärder 2015 

Migrationsverket, information angående förändringar i lag ( 1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 

Region Blekinge, Sociala företag allt vanligare i Blekinge 

Region Blekinge, Blekinge har en positiv utveckling – men det finns mycket 

kvar att göra 

Region Blekinge, Samarbete i Sydsverige ska utveckla besöksnäringen 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Information om justering och 

fastställande av sotningstaxor år 2016 

Sveriges Kommuner och Landsting, Inbjudan att kandidera till Sveriges 

KvalitetsKommun 2017 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 16:20, 16:27, 16:28, 16:31 

 

Protokoll 

Karlskrona Kommun, § 151 Godkännande av årsredovisning och 

ansvarsfrihet för Kommunsamverkan Cura Individutveckling 

Region Blekinge, § 28 Årsredovisning 2015 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

 


