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Dnr 2015-000005 101

Val av justerare
Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 92

Dnr 2015-000045 009

Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2015/2016.
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Region Blekinge har översänt förslag till tilläggstrafik för trafikåret
2015/2016. Tidigare har Blekingetrafiken redovisat turer med lågt antal
resande med förslag om nedläggning. Om kommunen har önskat att ha kvar
turer bekostas dessa enbart av kommunen och benämns tilläggstrafik. I år
förslås inga nya nedläggningar av turer i kollektivtrafiken inom Ronneby
kommun utan Region Blekinge önskar beslut om fortsatt köp eller ej av den
tilläggstrafik som finns idag. Regionen önskar få besked om kommunen
önskar köpa till nuvarande tilläggstrafik senast den 15 mars 2015.
Bedömning
Den tilläggstrafik som körs i Ronneby kommun innevarande år är:
- Linje 173 Eringsboda Alnaryd med en morgon- och en eftermiddagstur
under skoldagar. Denna tilläggstrafik var ny från trafikåret 2011/2012 och
startade i praktiken vid höstterminens början 2011. Antalet resande per tur
2011 var i snitt ca 3,8. 2012 1,9 och 2013 4,8. 2014 sjönk resandet till 2,0
resande på morgonturen och 1,1 resor på eftermiddagsturen. Resenärerna
består till stor del av ungdomar som går på gymnasiet i Karlskrona.
Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 84 tkr per år.
- Linje 255 till och från Johannishus under sommarperioden. Alla turer, två i
vardera riktningen, är sedan juni 2008 tilläggstrafik. Dessförinnan var
trafiken nerlagd under två somrar. Antalet resor har varierat de senaste åren
mellan 1 och 4. 2013 låg resorna på i snitt 2,0 per tur och 2014 var resandet
nere i 1,6 i snitt per tur. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 52 tkr per
år.
- Linje 256 Listerby-Korsanäs som under sommaren trafikeras med en tur i
vardera riktningen i pendlingsläge. Denna tilläggstrafik är ny fr o m
sommaren 2013. Antalet resor var då 2.8 respektive 2.2 i snitt per tur. De
senaste undersökningarna visar på ett snitt på 2,3 respektive 2,5.
Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 15 tkr per år.
Kostnaden för tilläggstrafiken ökar. Totala kostnaden för ovanstående
tilläggstrafik är totalt ca 151 tkr. Detta är 35 tkr mer ån innevarande trafikår.
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Tidigare har kommunen valt att inte betala för tilläggstrafik på linjer eller
turer som har lägre resande än ca 2 i snitt. Med utgångspunkt i det kan
tilläggstrafiken ifrågasättas både gällande linje 173 och linje 255.
Resandeantalet på linje 173 är beroende av hur många ungdomar som läser
på gymnasieskola i Karlskrona. Ska linjen läggas ner bör det ske med god
förvarning så att gymnasieungdomar och deras föräldrar vet att från ett visst
trafikår t ex från hösten 2018 kommer inte linjen att gå längre. Därför
föreslås att beslutet om tilläggstrafik kompletteras med att om resandet inte
ökar till en nivå som överstiger ca 3 resande per tur i snitt så kommer
kommunen att upphöra med att betala tilläggstrafik fr o m trafikåret 2018/19.
Sommartrafiken på linje 255 har minskat även om resandet har varierat
mellan åren. När cykelbanan mellan Johannishus och Listerby är byggd kan
det utgöra ett ytterligare argument för att avsluta tilläggstrafiken.
För närvarande utreds möjligheter och kostnader för en linje som skulle
trafikera Soft center/Parkdala/Påtorp.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att besluta att under trafikåret 2015/2016 köpa in samma tilläggstrafik som
för trafikåret 2014/2015 det vill säga sommartrafik på linje 255 JohannishusRonneby, en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173
Eringsboda-Alnaryd samt sommartrafik en morgontur samt en
eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs.
Om resandet på linje 173 Eringsboda-Alanryd inte ökar till en nivå som
överstiger ca 3 resande per tur i snitt så kommer kommunen att upphöra med
att betala tilläggstrafik fr o m trafikåret 2018/19.
Arbetsutskottets beslut 2015-02-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att under
trafikåret 2015/2016 köpa in samma tilläggstrafik som för trafikåret
2014/2015 det vill säga sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby, en
morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173 Eringsboda-Alnaryd
samt sommartrafik en morgontur samt en eftermiddagstur på linje 256
Listerby-Korsanäs.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott för beslut i frågan.
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Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson redogör för
föreslagen trafik till Påtorp, beräknad nettokostnad ca 87tkr per år.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter Bowin
(V), Roger Gardell (FP) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) med flera yrkar att ny tilläggstrafik köps
in Resecentrum-Påtorp-Resecentrum i enlighet med förslag från Region
Blekinge.
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson får i uppdrag att
parallellt föra vidare diskussioner med Region Blekinge om förändringar i
linjesträckning samt möjlighet att köra linjen med mindre buss.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att under trafikåret 2015/2016 köpa
in samma tilläggstrafik som för trafikåret 2014/2015 det vill säga
sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby, en morgon- och en
eftermiddagstur skoldagar på linje 173 Eringsboda-Alnaryd samt
sommartrafik en morgontur samt en eftermiddagstur på linje 256 ListerbyKorsanäs.
Ny tilläggstrafik köps in Resecentrum-Påtorp-Resecentrum i enlighet med
förslag från Region Blekinge.
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson får i uppdrag att
parallellt föra vidare diskussioner med Region Blekinge om förändringar i
linjesträckning samt möjlighet att köra linjen med mindre buss.
________________
Exp:
Anna-Karin Sonesson
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§ 93

Dnr 2014-000538 302

Prioriteringslista för belysning, rättelse
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-12-01 följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar
anta den prioriteringsordning och godkänna de avslag som tekniska
förvaltningen redovisat för kommunstyrelsens arbetsutskott enligt
"Prioritering gatubelysning".
Ärendet gick vidare till kommunstyrelsen. Då det tydliggjorts att enligt
beslut i Ks 2014-01-14 så är det kommunstyrelsens arbetsutskott som årligen
prioriterar vilka investeringsprojekt inom gatubelysning som skall
genomföras utifrån inkomna projektförslag och önskemål så beslutade
kommunstyrelsen att enbart notera informationen till protokollet.
Bedömning
Hanteringen ovan innebär att det inte finns något fattat beslut i ärendet.
Därför lyfts ärendet på nytt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås anta den prioriteringsordning och
godkänna de avslag som tekniska förvaltningen redovisat för
kommunstyrelsens arbetsutskott enligt "Prioritering gatubelysning"
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin
(V), Roger Gardell (FP) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta den prioriteringsordning
och godkänna de avslag som tekniska förvaltningen redovisat för
kommunstyrelsens arbetsutskott enligt "Prioritering gatubelysning".
________________
Exp:
Daniel Andersson
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§ 94

Dnr 2012-000217 109

Besvarande av medborgarförslag angående
upprustning av Lotsutkiken på St. Ekön, från Lars
Gardell
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Ett medborgarförslag gällande takupprustning på lotsutkiken på Stora Ekön
har lämnats av Lars Gardell. L.G. pekar på att det inom länsstyrelsen finns
riktade resurser för naturvårdsprojekt och föreslår att kommunen tar initiativ
till att söka av dessa medel för att upprusta huset.
Bedömning
Då byggnaderna på Stora Ekön ligger under Fritid- och kulturnämndens
ansvar har remiss skickats dit. Vid ett första remissvar gjordes följande
bedömning:
”Lotsutkiken är en ganska unik välbevarad del av historien gällande
skärgården och dess boende samt yrkesutövare. Stora Ekön kan få en stor
betydelse i ett framtida scenario där båttrafik kan utvecklas. Ön har utöver
lotsutkiken andra lämpliga byggnader där det med ganska enkla medel kan
beredas möjlighet till övernattningar både spontana och planerade. En
översyn av möjligheterna med ön är ur ett helhetsperspektiv mycket
intressant och främjar med största sannolikhet turismens utveckling.”
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till
medborgarförslaget.
Efter begäran om komplettering beslutar nämnden följande: Fritid- och
kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till medborgarför och föreslår att
ett byte av taket genomförs. Nämnden ser ingen möjlighet att inom befintlig
ekonomisk ram utföra de föreslagna åtgärderna utan vid ett positivt beslut
föreslår nämnden att en summa av 100 tkr tillskjuts som en grund för ett
projekt alternativt att takbytet genomförs i kommunal regi.
Efter nämndbeslutet har förvaltningschefen, då handläggningen av ärendet
tagit tid på kommunledningsförvaltningen, åter undersökt förutsättningarna
för att hantera kostnaden inom budget. Han ser dock inga sådana möjligheter
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i nuläget. Flera av övriga byggnader på ön är också i dåligt skick. Behovet av
att åtgärda flera tak är nu i det närmaste akut.
Mot den bakgrunden förslås att medborgarförslaget bifalles och att fritidoch kulturnämnden tilldelas 100 tkr från kommunfullmäktiges konto för
oförutsedda kostnader för att åtgärda taket på Lotsutkiken, Stora Ekön.
Möjliga bidragsformer ska beaktas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget och att fritid- och kulturnämnden tilldelas 100 tkr från
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader för att åtgärda taket på
Lotsutkiken, Stora Ekön. Möjliga bidragsformer ska beaktas.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige:
- att bifalla medborgarförslaget
- att fritid- och kulturnämnden hanterar investeringskostnader inom
befintlig investeringsram
- Möjliga bidragsformer ska beaktas
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) Roger yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige:
- att bifalla medborgarförslaget
- att fritid- och kulturnämnden hanterar investeringskostnader inom befintlig
investeringsram
- möjliga bidragsformer ska beaktas
Jäv
Ledamot Roger Gardell (FP) anges jäv och deltar ej i handläggningen eller
beslut i detta ärende.
________________
Exp:
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§ 95

Dnr 2015-000080 139

Information om integration
Utredare Cecilia Birgersson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Utredare Cecilia Birgersson har under hösten 2014 på uppdrag av
kommundirektören gjort en kartläggning av flyktingmottagning och
integration. I det innefattas det interna arbetet i kommunen utifrån
verksamhetsansvar, hur befintligt arbete med flyktingmottagande och
integration i kommunens mest berörda förvaltningar fungerar och hur arbetet
skulle kunna förbättras. Det ingår även en beskrivning av statliga
ersättningar av Migrationsverket och eftersökningar av medel. Intervjuer har
skett med berörd personal och nyanlända samt en omvärldsanalys av andra
kommuners arbete samt insamling av statistik och eftersökning av medel.
Denna kartläggning/utredning ligger som grund för informationsärendet.
Bedömning
Bedömningen är att utifrån det ökade mottagandet som Ronneby kommun
haft senaste åren fungerar flyktingmottagandet relativt bra även om framför
allt skolan står inför många utmaningar men den nya mottagningsenheten
förväntas bidra till förbättringar. När det gäller integration anses det däremot
finns mycket att göra som exempelvis tydliggöra målsättning och skapa
bättre samverkan mellan förvaltningarna men även med andra aktörer,
fortbilda personal och skapa bättre möjligheter till språkpraktik och andra
insatser som leder till arbete. För att nå en bättre integration är det även
viktigt att skapa förutsättningar för att engagera nyanlända i
fritidsverksamheter, skapa boende som inte bidrar till segregation och hitta
fler sätt till att informera och ge stöd till nyanlända. Utifrån den analys som
har gjorts är att integrationsarbetet får bäst genomslag om det är centralt
placerat på Kommunledningsförvaltningen men det finns potential att till
ökad koordinering mellan arbetsmarknad och integration.
De övergripande åtgärder som föreslås är att utöver en
integrationssamordnare även anställa en integrationshandläggare (ev.
projektanställa) för att integrationssamordnaren ska få mer tid till att arbeta
med strukturer, samordning och utbildning inom integration än som idag när
det operativa flyktingmottagandet tar upp den mesta av tiden. För att
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underlätta för förvaltningarna rekommenderas även att starta ett
vägledningscenter dit nyanlända kan komma med sina frågor.
För att skapa bättre översyn av flyktingmedel och tydlighet för övriga
förvaltningar som berörs ekonomiskt men inte har ansvar för balanskontot
föreslås årliga träffar för berörda chefer som tillsammans går igenom
balanskontot. Det föreslås även att ta fram bättre beslutsunderlag utifrån
diskussioner mellan förvaltningarna och avsätta en årlig summa för
projektmedel/fond för externa integrationsprojekt.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att bordlägga ärende.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V)
Malin Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen ska noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Cecilia Birgersson
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§ 96

Dnr 2015-000120 300

Information avseende tekniska förvaltningens
investeringsprojekt
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen informerar kring lägesstatus avseende förvaltningens
invensteringsprojekt.
Förslag till beslut
KSAU noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Peter Bowin
(V), Roger Gardell (FP) samt Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag samt att:
- Tekniska förvaltningen fortsätter sitt arbete
- Tekniska förvaltningen vid nästa sammanträde för kommunstyrelsens
arbetsutskott presenterar förslag på omdisponering i
inverstingsbudget samt hur kvalitetssäkring kan utföras
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
- Information noteras i protokollet
- Tekniska förvaltningen fortsätter sitt arbete
- Tekniska förvaltningen vid nästa sammanträde för kommunstyrelsens
arbetsutskott presenterar förslag på omdisponering i
inverstingsbudget samt hur kvalitetssäkring kan utföras
________________
Exp:
William Lavesson
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§ 97

Dnr 2015-000087 289

Information om underhållsplan för kommunens
fastigheter
Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Information angående vilka underhållsåtgärder som behöver göras på våra
fastigheter och till vilken kostnad. Vi har en underhållsplan som tar hänsyn
till känt behov av yttre underhåll och behovet av underhåll på tekniska
installationer, fullständig inventering gjordes 2012.
Vi har inget inre underhåll medtaget i vår underhållsplan, vi har i dagsläget
inte medel att prioritera detta. Baserat på nyckeltal borde kostnaden för inre
underhåll ligga på ca 66kr per kvm och år. Detta skulle gett 11 500tkr per år
för att underhålla de lokaler som det bedrivs kärnverksamhet i, ett underhåll
som vi i dagsläget inte kan utföra.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
_______________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 98

Dnr 2014-000278 109

Besvarande av medborgarförslag angående ett skjul
eller en plats på Angelskog där man kan ställa hela
saker som andra kan överta, från Elisabeth Andersmark
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Elisabeth Andersmark lämnar förslag på att ha ett ”skjul” eller liknande på
Angelskog där man kan ställa hela saker som andra kan överta. Ärendet
skickades på remiss till miljöteknik som inkommit med följande svar. Detta
är ett utredningsmål i kommunens avfallsplan målet är att möjliggöra
återbruk i samband med avfallsinlämning Elisabeth Andersmark lämnar
förslag på att ha ett ”skjul” eller liknande på Angelskog där man kan ställa
hela saker som andra kan överta. Ärendet skickades på remiss till
miljöteknik som inkommit med följande svar. Detta är ett utredningsmål i
kommunens avfallsplan målet är att möjliggöra återbruk i samband med
avfallsinlämning.
Bedömning
Elisabeth Andersmark lämnar förslag på att ha ett ”skjul” eller liknande på
Angelskog där man kan ställa t ex hela möbler, trädgårdsmöbler mm. Som
vem som helst kan hämta. Ta ut en avgift t ex 25 – 100 kr och skänk dem till
t ex Barncancerfonden. Detta är idag inte möjligt. Miljöteknik har inkommit
med yttrandet att det är ett utredningsmål i kommunens avfallsplan och
målet är att möjliggöra återbruk i samband med avfallsinlämning och
åtgärden är att utreda möjligheten till detta. Medborgarförslaget anses
därmed besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat i och med att
miljöteknik utreder möjlighet till återbruk i samband med avfallsinlämning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth
Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V) samt Malin Norfall
(S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss av ärende till
Miljöteknik.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till
Miljöteknik.
_______________
Exp:
Karin Lundberg
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§ 99

Dnr 2014-000249 192

Besvarande av motion från Folkpartiet Liberalerna Anlägg en konstgräsplan och en 7-mannaplan på
Brunnsvallen i Ronneby.
Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I sin motion yrkar Roger Gardell (FP) att det anläggs en konstgräsplan på
befintlig B-plan och att man ska undersöka möjligheten att göra planen
större samt att det anläggs en 7-mannaplan av vanligt gräs eller konstgräs
bakom befintliga omklädningsrum på Brunnsvallen. Motionen skickades på
remiss till fritid- och kulturnämnden som har lämnat följande svar. Till
budgetberedningen har fritid- och kulturnämnden lagt förslag på en utökad
investeringsbudget där konstgräs och ny gräsyta beaktas och att motionen
därmed anses besvarad.
Bedömning
Till budgetberedningen har fritid- och kulturnämnden lagt förslag på en
utökad investeringsbudget där konstgräs och ny gräsyta beaktas. I budget
2015 står att en satsning på Brunnsvallen sker under 2015 med bl a en
konstgräsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att besluta att motionen anses besvarad eftersom det i
budget 2015 står att en satsning på Brunnsvallen sker under 2015 med bl a
en konstgräsplan
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
_______________
Exp:
Karin Lundberg
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§ 100

Dnr 2014-000415 109

Besvarande av medborgarförslag från Inga Andersson
angående parkeringsplatser i kvarteret David
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Inga Andersson förslår i ett medborgarförslag att parkeringsplatserna i
kvarteret David breddas. De är så smala idag att det finns risk för skador på
bilarna i samband med parkering.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har haft förslaget på remiss.
Förvaltningen skriver att kommunen har gått ut med en upphandling för att
bygga om nordvästra delen av centrum inom Ronneby stad. Parkeringen på
kv. David är en av de platserna som kommer att ses över i denna
upphandling. Förbättringen kommer att innebära flera och större p-platser.
Ombyggnationsprojektet beräknas vara klart under 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat
med ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat
med ovanstående.
_______________
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§ 101

Dnr 2015-000029 534

Information regional bredbandsstrategi
Sammanfattning
Stellan Sjögren informerar om regional bredbandsstrategi.
Arbetsutskottets beslut 2015-02-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärende.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Kenneth
Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt Roger Gardell (FP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras i
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att information noteras i
protokollet.
________________
Exp:
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§ 102

Dnr 2015-000115 339

Grönstrukturplan
Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Arbetet med den kommunomfattande grönstrukturplanen har delats upp i två
delar. Del 1 är en tematisk del samt del 2 som innehåller värdering och
strategier för utveckling av grönstrukturen i kommunen. Del 1 ses som ett
underlag till det fortsatta arbetet med del 2.
Del 1 inleds med en beskrivning av landskapsidentiteten som presenteras i
ett eget kapitel. Därefter presenteras tematiska fördjupningar inom områdena
rekreation och hälsa, biologisk mångfald och ekosystemtjänster (klimat, luft
och vatten). Dessa fördjupningar har arbetats fram av sk fokusgrupper
bestående av tjänstemän från olika förvaltningar i kommunen. I slutet av
varje fördjupningsområde presenteras strategier som sammanfattar och
ligger till grund för kommande strategisk planering av grönstrukturen både
på kort och längre sikt i kommunen.
I arbetet har Sveriges Lantbruksuniversitet varit delaktiga med Roland
Gustavsson och Helena Mellqvist genom ett samarbetesavtal med Cefur.
Roland har varit delaktig både i arbetet med samhällsföreningarna, som
författare till delen gällande landskapsidentitet och som landskapsexpert i
processen. Helena har deltagit i medborgardialogen och skriver också en
internationell artikel som är tänkt att ingå i hennes doktorsavhandling som
handlar om dialogplanering och hur kommuner kan samverka med lokalt
engagerade föreringar i fysisk planering.
Kapitlet gällande landskapsidentitet, vilket har författats av Roland
Gustavsson, finns även som ett mer utförligt dokument som kan användas
som en kunskapsbank vid framtida planering och genomförande av åtgärder i
kommunen. I del 1 finns en sammanfattning som behandlar
landskapsidentitet och grönstrukturplanering, Ronnebylandskapet samt
Cradle to cradle – tänk för grönstruktur och utemiljö. Detta arbete kommer
att tjäna som grund för att se landskapsidentiteten i hela kommunen för att
kunna ge varje samhälle en plats i landskapet och vidareutveckla det unika
med varje ort. Det ska även bidra till att göra en prioritering av de åtgärder
som senare kommer att föreslås.
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Arbetet med den tematiska delen gällande rekreation och hälsa har till stor
del utgått från de mål som finns uppsatta i folkhälsopolicyn. Forskning visar
på positiv koppling mellan natur och hälsa och många folkhälsosjukdomar
kan främjas genom fysisk aktivitet. Eftersom levnadsvanorna styrs av hur
livsvillkoren ser ut, är organisering och strukturering av samhället viktigt för
att inbjuda och främja fysisk aktivitet. Fysisk planering på en övergripande
nivå av betydelse för olika gruppers möjlighet att vistas i naturen. Natur och
parker är allmänt tillgängliga och utgör i många fall en samlingsplats för
många olika grupper i samhället. Strategierna för rekreation och hälsa utgår
från att skapa fler sociala mötesplatser, öka delaktighet och inflytande i
samhället, öka möjligheten att ta sig genom landskapet till fots, med cykel
eller rida, säkerställa fritidsutbudet nära hemmet som stimulerar till lek,
spontanidrott och vardagsmotion samt stärka de stödjande funktionerna för
fysisk aktivitet i vardagslivet.
Utgångspunkten för fokusområdet gällande biologisk mångfald utgår från
beskrivningen i konventionen för biologisk mångfald som Sverige
undertecknade 1993 och som ligger till grund för det nationella och
internationella arbetet. Biologisk mångfald är den variationsrikedom som
finns inom arter, mellan arter och av ekosystem. Biologisk mångfald är
grunden för att ekosystem som ska kunna anpassa sig till förändringar utan
att kollapsa eller ekosystemets funktioner försämras. Under de senaste 50
åren har ekosystemen förändrats snabbare och mer intensivt än under någon
annan period. I Ronneby kommun finns många värdefulla biotoper som är
viktiga för att bevara och utveckla. Strategierna för biologisk mångfald utgår
från landskap, epidemiska sjukdomar, särskilda biotoper, sjöar och
vattendrag, skogsbruk och vatten.
Ekosystemtjänster är inte synonymt biologisk mångfald, men väldigt många
ekosystemtjänster kommer ur den biologiska mångfalden. Generellt ger ökad
grönyta fler ekosystemtjänster. Vegetation bidrar med att främja den
biologiska mångfalden, rena luft, reglera luftfuktighet, fånga upp vatten och
skapa en trivsam och attraktiv boendemiljö bland annat. Strategiskt
utformade och placerade kan grönytor och växtlighet fungera mer eller
mindre effektivt utifrån dessa aspekter. Strategier för ekosystemtjänster utgår
från hårdgjorda ytor, stadsträd, gröna tak och väggar, kantzoner längs vatten,
vattenhantering och kunskapsutveckling.
Parallellt med den tematiska delen har mycket tid lagts på medborgardialog.
Samhällsföreningar, föreningar, klubbar och företag med utgångspunkt i
friluftsliv och naturen, elever i årskurs 4 och 5 samt personal på förskolor,
särskilda boenden och äldreboenden har deltagit i dialogen. Det största
arbetet har lagts på samhällsföreningar där två möten och en vandring i varje
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by har genomförts. Det är viktigt att träffas vid flera tillfällen för att en
dialog skall uppstå. Samhällsföreningarna har lämnat in beskrivningar och
inventeringar av deras gröna miljö även kommit med önskemål utifrån
grönstrukturplanens intentioner. Klubbar, föreningar och företag har på
liknande sätt varit med på möten och lämnat in synpunkter och önskemål.
Förskolorna kontaktades och pedagogerna har lämnat in kartmaterial på
värdefulla stråk och naturområden i förskolornas närområde. Skolorna gavs
en firare uppgift där eleverna till stor del har beskrivit hur de rör sig i
samhället, sin skolväg och vad man uppskattar eller tycker minder om i sin
närmiljö. Äldreboenden kontaktades genom representanten från
äldreförvaltningen i fokusgruppen för rekreation och hälsa. Det resultat som
dialogen har gett kommer framförallt utgöra grunden för del två i
grönstrukturplanen och presenteras därför inte specifikt i del ett.
Bedömning
Del 1 av grönstrukturplanen, som presenteras i bilaga 1, kommer att utgöra
ett underlag för det fortsatta arbetet med att föreslå åtgärder kopplat till
geografiska områden i kommunen. I det följande arbetet kommer det
material som framkommit vid medborgardialogerna utgöra en bas för de
strategier som föreslås. Dessa strategier blir dels av övergripande karaktär
som exempelvis förslår hur olika stråk kan knytas samman för att skapa en
större helhet och dels av mer detaljerad karaktär där förslag på mindre
åtgärder presenteras i de olika tätorterna eller byarna i kommunen.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att arbetet med förslagen till
grönstrukturplanen utgår från den tematiska del 1 i grönstrukturplanen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD), Kenneth
Michaelsson (C) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna arbetet med förslagen
till grönstrukturplanen utgår från den tematiska del 1 i grönstrukturplanen.
________________
Exp:
Kristina Eklund
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§ 103

Dnr 2013-000026 214

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren
Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Planens syfte att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta ett
detaljplaneförslag och därigenom skapa möjlighet till utveckling av
hamnområdet. Huvuddelen av planområdet utgörs idag av industrimark där
bland annat ABRI, Sköneviks buss, PA Lindgrens oljor och energi AB samt
Ronneby Marine Design AB är verksamma. Kommunen har beslutat att
området för hamnändamål ändras till Friluftsområde och öppnas upp och
görs tillgängligt för allmänheten. Cyklister liksom fotgängare ska kunna
passera utmed kajen på en gång- och cykelväg vilket innebär ett tillskott av
strövområde för boende i Ronneby.

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 25 januari
2013 t.o.m. 17 februari 2013. Inkomna synpunkter har sammanfattats i en
samrådsredogörelse. Det reviderade förslaget ställs ut för granskning under
tiden 27 februari 2015 t.o.m. den 20 mars 2015.

Efter samrådet genomfördes en markundersökning av WSP
som sammanfattningsvis säger att sammantaget bedöms risken för
människor och miljön med påträffade föroreningar med nuvarande
markanvändning vara låg.

Med anledning av inkomna synpunkter har förslag till
detaljplan revideras enligt följande:

Plankarta

Skissförslagen utgår.

Hela planområdet blir N – Friluftsområde.

Bestämmelser om att lov endast ges under förutsättning att
markens lämplighet för bebyggelse har säkerställts genom att en
markförorening har avhjälpts eller att skydds- och säkerhetsåtgärder har
vidtagits på tomten införs på plankartan och i planbeskrivningen.

Övergångsbestämmelser för pågående verksamhet införs på
plankartan

Strandskyddet återinträder för den del av piren som gränsar
mot vattnet och 10-15 meter upp på land.

Planbeskrivning

Ändringar i planbeskrivningen görs med fet kursiv stil.

Utförligare konsekvensbeskrivning.

Skissförslagen utgår. Planförslaget koncentreras till piren.
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Bestämmelser om att lov endast ges under förutsättning att
markens lämplighet för bebyggelse har säkerställts genom att en
markförorening har avhjälpts eller att skydds- och säkerhetsåtgärder har
vidtagits på tomten beskrivs i planbeskrivningen.

En miljöteknisk mark- och sedimentundersökning är
genomförd 2014-06-04. Medföljer som bilaga.

Risker och påfrestningar i samband med framtida förändrad
klimatsituation beskrivs i planbeskrivningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha något att invända i
avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
________________
Exp:
Karin Svensson
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§ 104

Dnr 2015-000069 001

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för år
2015.
Miljö- och byggnadsnämnden § 6/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Anders Karlsson presenterar miljö- och
byggnadsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för miljö- och
byggnadsnämnden för år 2015. I verksamhetsplanen har beaktats både
verksamhetsmål från kommunfullmäktige, miljömål samt nämndens interna
mål. Verksamhetsplanen omfattar även översiktlig planering av mark och
vatten, vilket berör ett strategiskt arbetsområde där kommunstyrelsen ska
leda arbetet enligt gällande reglemente.
Bedömning
Verksamhetsplanen bedöms kunna utgöra ett ändamålsenligt stöd för miljöoch byggnadsnämnden och förvaltningens verksamhet under 2015.
De delar av verksamhetsplanen som berör översiktlig planering av mark och
vatten (s 19-24) bedöms utgöra ett bra underlag för det fortsatta arbetet inom
den strategiska delen av fysisk planeringen enligt plan- och bygglagen.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:
• fastställa förslag till verksamhetsplan för 2015, med ändringen enligt
ovanstående yrkande och med undantag av de delar som berör översiktlig
planering av mark och vatten.
• översända förslaget till verksamhetsplan för 2015 till kommunstyrelsen,
med önskemål om att kommunstyrelsen fastställer den del av
verksamhetsplanen (s 19-24) som berör översiktlig planering av mark och
vatten.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
_______________
Exp:
Anders Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr 2014-000600 101

Val av representanter från kommunala nämnder och
bolag till referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby
kommun
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Under 2013 beslutade Kommunstyrelsen att bilda en referensgrupp för barns
rättigheter i Ronneby kommun och att partierna erbjuds att utse
representanter (KS § 228/2013 2013-08-19). Varje förvaltning, nämnd och
bolag har erbjudits att utse en representant (se bilaga 1) och referensgruppen
har under perioden påbörjat arbete för att integrera ett barnrättsperspektiv i
kommunala verksamheter och att Barnkonventionen ska beaktas i
beslutsprocesser. På grund av ny mandatperiod bör nya representanter till
referensgruppen utses.
Bedömning
Referensgruppens arbete är betydelsefullt för att finna former för hur
Barnkonventionen kan införas i det dagliga arbetet och bli ett praktiskt
verktyg för att få in barnets perspektiv i allt kommunalt arbete. Varje nämnd
och bolag bör på nytt erbjudas att utse en representant till referensgruppen.
Representationen bör som tidigare ha en partipolitisk bredd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att
nämnder och bolag erbjuds att utse representanter till referensgruppen för
barns rättigheter i Ronneby kommun.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till
kommande sammanträde.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell
(FP), Nicolas Westrup (SD) samt Malin Norfall (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med
förändringen att beslutet tas i detta skede tas av arbetsutskottet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.

Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att nämnder och bolag erbjuds att
utse representanter till referensgruppen för barns rättigheter i Ronneby
kommun
________________
Exp:
Sofie Ceder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr 2014-000459 805

Ansökan om investeringsbidrag till en el-kompressor
till konstsnöanläggning vid Karlsnäsgården
Fritid- och kulturnämnden § 20/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet Ronneby
Orienteringsklubb har sökt ett medfinansieringsbidrag till en elkompressor
för konstsnöanläggningen vid Karlsnäsgården. Totalkostnaden för elkompressor är enligt föreningen 400 000 kr där man sökt 160 000 kr
från Idrottslyftet, eget arbete 80 000 kr och där man söker från kommunen
160 000 kr i medfinansiering. Investering i ny el-kompressor kommer att
minska den årliga driftkostnaden avsevärt enligt föreningen.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom denna satsning men har i
budget inga medfinansieringsmedel utan hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Anderson (S), Nicolas
Westrup (SD) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att föreslå kommunstyrelsen att
skjuta till medel från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att skjuta
till medel från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
_______________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Dnr 2015-000118 805

Ansökan om medfinansiering av nyritning av
orienteringskarta öster om Järnavik
Fritid- och kulturnämnden § 19/2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Ronneby Orienteringsklubb har sökt medfinansiering gällande nyritning av
orienteringskarta öster om Järnavik som ska användas vid Svenska
Mästerskapen i orientering för veteraner 2016.
Bedömning
Totalkostnad för orienteringskarta i Järnavik är 200 000 kr. Föreningen söker
medfinansiering med 1 00 000 kr och har sökt 1 00 000 kr från Idrottslyftet
och redan blivit beviljade 80 000 kr.
Fritid- och kulturnämndens beslut
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar att ställa sig bakom denna satsning
men har i budget inga medfinansieringsmedel utan hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Anderson (S), Nicolas
Westrup (SD) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att föreslå kommunstyrelsen att
skjuta till medel från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att skjuta
till medel från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
______________________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Dnr 2014-000532 003

Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och
organisation
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Bordlagt förslag om ändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen
avseende det tidigare personalutskottets beslutande uppgifter tas upp till
beslut.
Förslaget innebär att de ärenden som enligt nu gällande delegationsordning
för Kommunstyrelsen ankommer på personalutskottet delegeras till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ändringarna föreslås gälla från och med
den 15 april 2015.
Bedömning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 december 2014, § 358, att ta bort
kommunstyrelsens personalutskott. Under beredningen av ärendet tog
behandlade kommunstyrelsen ett förslag om ändringar i kommunstyrelsens
delegationsordning med anledning av den förändrade utskottsorganisationen.
Förslaget bordlades i avvaktan på fullmäktiges beslut om personalutskottet,
jfr kommunstyrelsens beslut den 22 december 2014, § 293.
Det förslag som beretts av styrelsen innebär att de beslutande uppgifter som
tidigare delegerats till personalutskottet, ska delegeras till arbetsutskottet.
Skäl att ändra förslaget föreligger inte. Förslag till ny ändrad
delegationsordning bifogas, se bilaga
Förslag till beslut

Justerandes sign

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen
föreslås besluta

-

att delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de ärenden
som enligt nu gällande delegationsordning för Kommunstyrelsen
ankommer på personalutskottet,

-

att delegering av ärendena förs in i Kommunstyrelsens delegationsordning i
enlighet med bilaga,

-

att ändringarna träder i kraft den 15 april 2015

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
_______________
Exp:
Anna-Clara Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Dnr 2015-000073 101

Information från kommundirektören
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärende till
kommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
_______________
Exp:
Magnus Widén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Dnr 2015-000017 101

Kurser och konferenser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kurser och konferenser läggs till
handlingarna utan beaktande.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Dnr 2015-000018 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Försvarsmakten, garnisonsorder avseende omledningsväg för trafik över
Hangarvägen (V) 508 – 518
Förvaltningsrätten, dom angående användande av metallsökare
Kommuninvest bokslutskommuniké 2014, fortsatt kapitaluppbyggnad inför
bruttosoliditetskrav
Länsstyrelsen, information till verksamhetsutövare om miljörapportering för
2014
Länsstyrelsen Skåne, beslut om tillstånd enligt miljöbalken till
rheocastgjutning
Ronneby kommun, yttrande till förvaltningsrätten om beslut om förändringar
i kommunstyrelsens arbetsformer och organisation.
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15/0660, 15:7, 9
Protokoll
AB Ronnebyhus 2015-01-28
Kommunsamverkan Cura individutveckling 2014-12-12, 2015-01-21
Protokollsutdrag
Karlskrona kommun §19/2015
Olofströms kommun §7/2015
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar notering av information i
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att information noteras i
protokollet.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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