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§ 203

Dnr 2015-000005 101

Val av justerare
Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 204

Dnr 2015-000221 214

Ändring av Detaljplan för Väbynäsområdet
Sammanfattning
Adress: Kalvövägen 11, 13, 15 och 17 samt Väbynäsvägen 29, 31, 33 och
35-94.
Syftet med planarbetet är att ersätta de äldre planer som finns i området och
som blivit inaktuella då flertalet bygglov getts med avvikelser. Viktiga
frågor är en utökning av byggnadsarean för att anpassa den till befintlig
bebyggelse och möta en önskan bland fastighetsägarna att bygga ut,
anpassning till dagens energikrav på byggnader, anpassning till kommande
havsnivåhöjning och lokalisering av båtverksamhet.
Planen handläggs enligt ett normalt planförfarande och har varit utställd för
granskning under tiden 6 mars till 27 mars 2015.
De ändringar som föreslås (se nedan) är av en sådan art att planen ställs ut på
en ny granskning innan antagande. Miljö- och byggnadsnämnden skickar nu
förslaget på remiss till kommunstyrelsen.
Bedömning
Under granskningsskedet inkom 15 yttranden. 8 av dem hade ingen erinran.
Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i ett
granskningsutlåtande. En sammanfattning av ändringarna i planförslaget sedan förra
granskningen ges nedan.
Plankarta
Vägens sträckning mellan Väby 5:31 och 5:75/5:11/5:74 ändras så att den går där
naturförhållanden är bättre och det redan finns en stig/väg. Fastighetsägaren till
Väby 5:75/5:11/5:74 får möjlighet att köpa till den mark som hamnar mellan den
nya vägdragningen och fastigheterna samt viss mark sydväst om fastigheten. Delar
av marken som kan köpas till läggs som u-område pga. en ledningsrätt för VAledningar.
Väby 5:59 får möjlighet att köpa till mark nordväst om sin fastighet.
Planbestämmelsen om huvudbyggnaders placering kompletteras med att även mot
lokalgata gäller 4,5 m.
Den halvö som ramar in viken i sydväst undantas från planområdet.
Planläggningen av UP-området i bryggområde A anpassas efter den uppdaterade
grundkartan.
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Planbeskrivning
Uppräkning av fastigheter som får köpa till mark uppdateras enligt ändringarna
ovan.
Det nämns att arbetet kring vattengenomströmning genomförts vid Ånnaholmen
och att grundkartan inte uppdaterats med hänseende på detta under rubriken
Plandata.
Informationen om Väby 5:11, 5:74 och 5:75 uppdateras till att de har en
gemensamhetsanläggning.
Kompletteras med en strandskyddsbedömning kopplat till att Väby 5:74, 5:75 och
5:11 får möjlighet att köpa till mark.
Planområdet ligger inte längre inom samrådsområde med Försvarsmakten.
Planbeskrivningen uppdateras med den informationen.

Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha
något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
granskningsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy
Andersson (S), Peter Bowin (V) samt Malin Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen ha något
att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
granskningsförfarandet.
_______________
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§ 205

Dnr 2014-000590 253

Förslag till försäljning av fastigheten Oxen 18,
Föreningslokal, Ågårdsgatan 6, Ronneby
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s.k. fastighetslista.
En lista som omfattar fastigheter/byggnader som inte erfordras för
kärnverksamheterna. För rubricerad fastighet beslutades i KS 2010 § 310:
”Fortsatt utredning (inriktning försäljning).”
Bedömning
För närvarande hyr SPF Ronneby fastigheten för föreningsverksamhet
genom avtal med Fritid- och kulturförvaltningen, hyrestid 2013 – 2014,
längst t.o.m. 2015, uppsägningstid: 3 månader. Hyreskontraktet löper 201512-31 om inte hyresgästen sägs upp före 2015-09-30 förlängs kontraktet med
ett år. Hyran är noll kronor, SPF betalar kostnaderna för el, VA och
uppvärmning.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen besluta tillstyrka och föreslå Kommunfullmäktige att
hyresgästen sägs upp enligt avtal samt att fastigheten säljs, vidare att
Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra
försäljningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att avslå beslutsförslaget samt att
fastigheten betraktas som strategisk mark.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå försäljning samt att fastigheten betraktas som
strategisk mark.
________________
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§ 206

Dnr 2014-000587 253

Förslag till försäljning del av fastigheten Ronneby 25:1,
Rådhus f.d., Karlskronagatan 36, Ronneby
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s.k. fastighetslista.
En lista som omfattar fastigheter/byggnader som inte behövs för kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som erfordrar nytt ställningstagande.
Bedömning
För närvarande finns ingen kommunal verksamhet i f.d. Rådhuset på
Karlskronagatan 36, hyresgäst är IOGT/NTO som har egen föreningsverksamhet samt driver kaféverksamhet i byggnaden. Hyres-kontraktet är på
tre år och sträcker sig t.o.m. 2016-12-31, uppsägning skall ske senast nio
månader för uppsägningstidens utgång, om inte försäljning ska ske med
gällande hyreskontrakt. Vid försäljning föreslås en fastighetsreglering med
en ny fastighetsbildning enligt bilaga 3.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen besluta tillstyrka och föreslå Kommunfullmäktige att
försälja f.d. Rådhuset, Karlskronagatan 36, Ronneby enligt förslag till
fastighetsreglering på kartan i bilaga 3 samt att Kommunfullmäktige ger
delegation till Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att avslå beslutsförslaget samt att
förslag på användningsområden tas fram.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå försäljning samt att förslag på användningsområden tas fram.
________________
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§ 207

Dnr 2014-000588 253

Förslag till försäljning av fastigheten Måns 3,
Turistbyrån, V:a Torggatan 3, Ronneby
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning en s.k. fastighetslista. En
lista som omfattar fastigheter/byggnader som inte behövs för kärnverksamheterna. På denna lista finns objekt som erfordrar ett nytt
ställningstagande. För rubricerad fastighet beslutades i KS 2010 § 310:
”Behålls i kommunal ägo.”
Bedömning
Då Kommunstyrelsen 2010 fattade beslutet att fastigheten skulle behållas
fanns kommunens turistbyrå i byggnaden, idag finns ingen kommunal
verksamhet i byggnadens lokaler, följande hyresgäster finns i byggnaden:
Äggaboden i Edestad AB, Ronneby Folkets Hus Förening, Ninni Sjösten,
Mona Häggebrink, Studiefrämjandet Sydost. I gårdsbyggnaden finns en
toalett som Tekniska förvaltningens Gatuenhet upplåter till Torghandlarföreningen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka och föreslå Kommunfullmäktige att
försälja fastigheten Måns 3, V:a Torggatan 3, Ronneby samt att
Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra
försäljningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att avslå beslutsförslaget samt att
fastigheten betraktas som strategisk mark.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå försäljning samt att fastigheten betraktas som
strategisk mark.
____________
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§ 208

Dnr 2014-000589 253

Förslag till försäljning av fastigheten Ettebro 3:7, Skola
f.d., Ettebrovägen 7, Ettebro
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare haft att ta ställning till en s.k. fastighetslista.
En lista som omfattar fastigheter/byggnader som inte erfordras för
kärnverksamheterna. För rubricerad fastighet beslutades i KS 2010 § 310:
”Fortsatt utredning (inriktning försäljning).”
Bedömning
För närvarande hyr Ettebro Intresseförening lokaler i byggnaden för
föreningsverksamhet genom avtal från 1984 med Ronneby kommun, i
avtalet ingår också bakstugan. Hyrestiden förlängs för närvarande med ett år
i taget, uppsägningstid: 3 månader. Hyran är noll kronor, föreningen betalar
kostnaderna för el, kommunen betalar kostnaderna för VA och uppvärmning.
Föreningen svarar för fastighetens tillsyn och skötsel.
I byggnaden finns två lägenheter på övervåningen, en hyrs för närvarande ut
till Marcus Carlsson och den andra lägenheten saknar för närvarande
hyresgäst, hyrestiden är 3 månader med förlängning med tre månader om
inte uppsägning sker.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
Kommunstyrelsen besluta tillstyrka och föreslå Kommunfullmäktige att
hyresgästerna sägs upp enligt avtal samt att fastigheten säljs, vidare att
Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra
försäljningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S), samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt beslutsförslag.
Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar återremiss samt att kommunala
förvaltningar inkommer med yttranden rörande deras behov för fastigheten.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförande Roger
Fredrikssons (M) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
besluta tillstyrka samt föreslå kommunfullmäktige att:


hyresgästerna sägs upp enligt avtal och fastigheten säljs



kommunfullmäktige ger delegation till kommunstyrelsen att slutföra
försäljningen

_______________
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§ 209

Dnr 2015-000213 732

Rapportering till Länsstyrelsen av ej verkställda beslut
enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f §
socialtjänstlagen, första kvartalet, äldrenämnden
Socialnämnden § 60/2015
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda
beslut enligt
4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f
socialtjänstlagen, första kvartalet, att rapportera till Inspektionen
för Vård och Omsorg (IVO).
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare
beredning till Kommunstyrelsen.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att ta informationen till protokollet och skicka för
vidare beredning till Kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan ställningstagande.
_______________
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§ 210

Dnr 2014-000607 109

Besvarande av medborgarförslag från Annika
Magnusson gällande önskemål om att kommunen
ordnar en gång- och cykelbana mellan Johannishus
(korsningen Johannishusvägen/Listerbyvägen) och
Listerbyrondellen
Sammanfattning
Annika Magnusson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun
anordnar en cykelbana mellan Johannishus och Listerby. Vägsträckan vänds
flitigt men känns otrygg eftersom vägen är smal och vältrafikerad.
Bedömning
Den aktuella vägen är Trafikverkets. Ronneby kommun har dock under
mycket lång tid påtalat behovet av en gång- och cykelväg på sträckan. För att
snabba på processen skrev Ronneby kommun ett medfinanseringsavtal med
Trafikverket om en förstudie. Arbetet drog ändå ut på tiden varför ett nytt
medfinansieringsavtal har tecknats med Trafikverket. Avtalet innebär att
kommunen medfinansierar (50%) upprättande av vägplan, bygghandling
samt produktion (inkl. projektledning). Enligt plan ska gång- och cykelvägen
byggas 2017.
Medborgarförslaget föreslås vara besvarat med ovanstående.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara
besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt beslutsförslag.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredrikson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara besvarat.
_______________
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§ 211

Dnr 2014-000578 109

Besvarande av medborgarförslag från Max Villman om
att utannonsera kommunens jaktarrende till
kommuninvånarna
Sammanfattning
Max Villman lämnar följande förslag:
Säg upp alla jaktarrenden på kommunens mark från och med nästa säsong.
Utannonsera dessa jaktarrenden till kommuninvånarna, eventuellt till ett
högre pris än 60:-/ha. Skriv in som klausul tilljaktarrendet att man som
jakträttsarrendator måste verka för att en majoritet av jaktlagets medlemmar
måste vara bosatta i kommunen eller åtminstone i länet.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som
lämnar följande yttrande:
”Tekniska förvaltningen bifaller ur ekonomisk aspekt flera punkter i aktuellt
medborgarförslag. Att kostnadsnivån är alltför låg har påtalats från
tjänstemän under en längre tid, och redan 2005 avslog Byggnadsnämnden ett
förslag på ökad avgift. Under 2014 lyftes återigen jaktarrendenas
ersättningsnivå i samband med att Tekniska förvaltningen lyfte ett antal
riktlinjer för beslut i Kommunstyrelsen. Då valde KSau att lyfta ut förslaget
om att jaktarrendenas ersättningsnivå skulle fastställas via anbudsgivning.
Förslaget om att majoriteten av jaktlagens medlemmar skall vara
kommuninvånare är i grund och botten bra, men här måste det finnas
möjlighet till undantag. Exempelvis kan det vara så att små kommunala
fastigheter gränsar till större privata fastigheter varför det i dessa fall kan
falla sig lämpligast att samordna jakten mellan de båda fastigheterna.
Tekniska förvaltningen anser dock att en viktig detalj lämnats obeskriven i
förslaget, dvs viltvården. Jaktarrendatorernas viltvårdande ansvar är den
enskilt viktigaste avtalspunkten som i de fall där arrendatorn inte tar sitt
ansvar medför stora bekymmer både för kommunens invånare liksom för
förvaltningen.
Som slutsats anser Tekniska förvaltningen att medborgarförslaget bör avslås,
men att Tekniska förvaltningen skall få i uppdrag att ta fram beslutsunderlag
på förändrad hantering av jaktarrenden.”
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Tekniska förvaltningen anser
-att medborgarförslaget bör avslås.
-att Tekniska förvaltningen skall få i uppdrag att ta fram beslutsunderlag på
rutin för hantering av jaktarrenden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag på rutin för
hantering av jaktarrenden samt att föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamoten Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att återemittera ärendet till tekniska
förvaltningen med hänvisning att helhetssyn saknas.
Ledamot Malin Norfall (S) yrkar uppdra tekniska förvaltningen att
presentera en redogörelse om hur liknande ärenden hanteras i andra
kommuner där nackdelar respektive fördelar inkluderas.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner bifall för desamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:


återemittera ärendet till tekniska förvaltningen med hänvisning att
helhetssyn saknas



uppdra tekniska förvaltningen att presentera en redogörelse om hur
liknande ärenden hanteras i andra kommuner där nackdelar
respektive fördelar inkluderas

________________
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§ 212

Dnr 2014-000457 109

Besvarande av medborgarförslag från Martin Engelsjö
om att pryda rondellen vid Hjortahammar vägskäl med
en Blekingeeka
Sammanfattning
Martin Engelsjö föreslår i ett medborgarförslag att rondellen vid
Hjortahammar vägskäl pryds med en blekingeeka. Han skriver vidare att
Jordö samhällsförening och Hasslö samhällsförening står för kostnader som
berör framtagandet, inköp och montering/placering under Ronneby
kommuns ledning. Det senare har föranlett protester från Jordö byalag som
skriver att de inte kommer att stå för några kostnader.
Bedömning
Den aktuella rondellen ligger på det nationella vägnätet med Trafikverket
som ägare. Ronneby kommun kan inte stå för ledningen av ett sådant arbete
som föreslås. Det finns också oklarheter kring finansieringen av projektet.
Ronneby kommun kan överlämna förlaget till Trafikverket men
medborgarförslaget bör avslås av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
_______________
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§ 213

Dnr 2014-000381 109

Besvarande av medborgarförslag från Knut Svensson
angående en avkörningsfil norrifrån mot Bräkne-Hoby
på väg 27
Sammanfattning
Medborgaren föreslår i sitt medborgarförslag att Ronneby kommun inleder
förhandlingar med Trafikverket för anordnande av avkörningsfil. Då denna
väg nu försetts med "mitträcke" har denna avkörningsfil slopats. Trafikfaran
är påtagligt större nu och tillåtna hastigheten är 100 km/h än då förra
medborgarförslaget lämnades för att lägga till en avkörningsfil till BräkneHoby. Medborgaren tycker inte att det behövs något gigantiskt ingrepp,
utfyllnad i vägkanten och flyttning av vägräcket på västra sidan.
Bedömning
Tekniska Förvaltningen anser att synpunkter som berör statliga vägar skall
adresseras till Trafikverket.
Förslag till beslut
Tekniska Förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår förslaget och
hänvisar medborgaren till Trafikverket för sina synpunkter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att Ronneby kommun avslår förslaget och hänvisar
medborgaren till Trafikverket för sina synpunkter.
________________
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§ 214

Dnr 2014-000342 109

Besvarande av medborgarförslag från Susanne Olsson
gällande gång- och cykelväg väg till Ö&B
Sammanfattning
Yttrande har begärts från Tekniska förvaltningen avseende rubricerat
medborgarförslag.
Bedömning
Aktuell sträcka finns redan utpekad som en kommande utbyggnadsetapp.
Senast redovisades Tekniska förvaltningens planering i samband med
budgetberedningen inför 2014, och där återfanns aktuell sträcka. Prioritering
av var utbyggnad skall ske genomförs årligen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S) samt Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
_______________
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§ 215

Dnr 2011-000335 109

Besvarande av medborgarförslag från Andreas Larsson
angående gatbelysning på Edestadsvägen
Sammanfattning
Anderas Larsson m fl föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp
gatubelysning, 3 belysningsstolpar vid Edestadsvägen.
Medborgarförslaget behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 201304-08. Tekniska förvaltningen föreslog att medborgarförslaget skulle avslås
och hänvisning skulle göras att ansökan om utbyggnad av gatubelysning
längs delar av Edestadsvägen istället ska ställas till Trafikverket.
Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet och gav tekniska
förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för prioriteringar samt en
prioriteringslista för gatubelysningsärende. Förvaltningen skulle också
redovisa hur man arbetar med säker skolväg.
2014-01-14 redovisade tekniska förvaltningen förslag till riktlinjer för
nyinvesteringar av gatubelysning samt arbetet med säker skolväg.
Riktlinjerna innebär bl a att det ska åligga väghållaren att hantera önskemål
om belysning. Undantag kan dock göras när det gäller barns säkra väg till
skolan. Då ska kommunen kunna investera på annans väghållares vägnät.
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag att årligen prioritera vilka investeringsprojekt inom gatubelysning
som ska genomföras utifrån inkomna projektförslag och önskemål. Vid
prioriteringen ska fokus ligga på den investering som görs kommer så många
som möjligt till nytta och att säker skolväg prioriteras.
2015-03-09 fattade Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om
prioriteringslista för belysning. På denna prioriteringslista finns väg 668,
delen korsningen Edestadsvägen/Hamrabacksvägen med. Det gäller tre
belysningspunkter och med genomförande 2015 som motiveras med säker
skolväg (barn som åker från busshållplats).
Bedömning
Med anledning av att medborgarförslaget nu finns med på prioriteringslistan
kan det anses vara beviljat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige att bevilja medborgarförslaget.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin
Norfall (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av ledamöterna
i kommunstyrelsens arbetsutskott, bifall enligt beslutsförslaget samt att ordet
bevilja ersättas med ordet bifalla i beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
________________
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§ 216

Dnr 2015-000052 109

Besvarande av medborgarförslag från Kirsten Lindgren
med önskemål om en papperskorg för hundavfall vid
Kontrollvägen
Sammanfattning
Kirsten Lindgren föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp en
papperskorg för hundlatrin vid Kontrollvägen.
Bedömning
Förslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen svarar att man efter inkommet medborgarförslag har
sett över antalet papperskorgar i aktuellt område. Då det därvid bedömdes att
ytterligare behov fanns har de kompletterat med ytterligare en papperskorg i
området vid Kontrollvägen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är
bifallet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse att medborgarförslaget är bifallet
_______________
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§ 217

Dnr 2015-000208 287

Informationsärende energieffektiviseringsalternativ
gällande Listerbyskolan
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen redovisade optioner och kalkyl avseende ombyggnad
och tillbyggnad för Listerbyskolan för Kommunstyrelsen 2015-04-07. Även
en pågående utredning redovisades, avseende de i kalkylen avsatta medlen
för att kunna ta bort den befintliga pelletspannan från skolan, samt att få en
mer energieffektiv byggnad. Tekniska förvaltningens utredning visar att den
bästa lösningen är att sätta dit tre luft/vatten-värmepumpar som har en
återbetalningstid på ca sju år. Tekniska förvaltningen bedömer kostnaden för
detta ändrings- och tilläggsarbete till ca 1,3 miljoner kr. Kostnaden ska sättas
i relation till en driftreducering på ca 180 tkr/år. Kostnaden, om inget
extraordinärt inträffar, ryms inom projektets budget. Tekniska förvaltningen
har sålt den befintliga pelletspannan genom öppet anbudsförfarande via
kommunrutan, hemsidan och Blocket i enlighet med gällande rutin. Intäkt
blev 205 tkr (högst av 2 anbudslämnare).
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSau att notera informationen till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell
(FP) samt Peter Bowin (V).
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
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§ 218

Dnr 2014-000357 290

Information Hulta förskola
Sammanfattning
Detaljplanen avseende Hulta fsk har nu vunnit laga kraft i Mark- och
miljööverdomstolen och det finns nu ingen möjlighet att överklaga
detaljplanen till ytterligare högre instans. Tekniska förvaltningen har tidigare
informerat KSAU om de idegranar som finns på tomten som är fridlysta där
nu Länsstyrelsen gett dispens att ta bort idegranarna.
Tekniska förvaltningen har sedan tidigare påbörjat projekteringen av den nya
förskolan vilket har samråtts med KSAU. Detta har gjort att bygglovet
kunnat hanteras av Byggnadsnämnden vilka gav bygglov för den nya
förskolan 2015-04-23.
Det finns dock möjlighet att överklaga bygglovet pga. ledningsrätten för
Miljötekniks ledningar i detaljplanen, vilket KSAU fick information om vid
tidigare tillfälle, och sådan överklagningsprocess följer motsvarande
överklagningsprocess för detaljplanen. Tekniska förvaltningen har haft
dialog med stadsarkitekt David Gillanders som bedömer chanserna vara
obefintliga att ett sådant överklagande av bygglovet godkänns, pga att
sakfrågan avseende detaljplanen redan är prövad i alla instanser. Troligen
innebär även detta en kortare handläggningstid.
Tekniska förvaltningen planerar att kunna gå ut med upphandling under
slutet av oktober månad och ha byggstart våren 2016. Projektet planeras stå
färdigt med inflyttning till påsk 2017. Ytterligare kostnad att ta fram
förfrågningsunderlag till upphandlingen ligger på ca 500 tkr.
Tekniska förvaltningen redovisade för KSAU 2014-08-04 det ekonomiska
läget en bit in i planeringsprocessen. Tekniska förvaltningen har nu med
färdiga ritningar, samt efter geoteknisk utredning och dialog med
Miljöteknik, framtagit en detaljerad kalkyl, se redovisning. Budgetsumman
förslås att hanteras i budgetprocessen inför 2016.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer risken minimal via dialog med David
Gillander att bygget skulle stoppas om man påbörjar byggnation innan
bygglovet vunnit laga kraft.
Tekniska förvaltningen bedömer att förskolan kan vara klar till påsk 2017
om inte något oförutsett inträffar.
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU beslutar att budgetsumman
hanteras inför budget 2016.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell
(FP) samt Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
budgetsumman hanteras inför budget 2016.
_______________
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§ 219

Dnr 2015-000197 007

Revisionsberättelse för Samverkansnämnden i
Blekinge år 2014
Sammanfattning
Vi, av Ronneby kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den
verksamhet som bedrivits i Samverkansnämnden i Blekinge.
Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem
kommunerna i Blekinge.
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Granskningen har skett med biträde av EY (Ernst & Young AB).
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning. Revisorerna har i uppdrag att bedöma om verksamheten
sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt,
att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi vill särskilt uppmärksamma följande resultat av genomförda
granskningar:
Arbetet med mál- och verksamhetsstyrning behöver utvecklas och
förtydligas då måluppfyllelsen är svag.
Vi tillstyrker:
att fullmäktige beviljar ledamöterna l Samverkansnämnden i Blekinge
ansvarsfrihet
Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning för 2013 fastställs
Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelse från det
sakkunniga biträdet, Ernst & Young.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin
Norfall (S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att:


kommunfullmäktige beviljar ledamöterna l Samverkansnämnden i
Blekinge ansvarsfrihet



Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning för 2013 fastställs

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:


kommunfullmäktige beviljar ledamöterna l Samverkansnämnden i
Blekinge ansvarsfrihet



Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning för 2013 fastställs

______________
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§ 220

Dnr 2014-000376 109

Besvarande av medborgarförslag från Hans Hedström
angående förbättring av Ekenäs badplats
Sammanfattning
Hans Hedström har lämnat ett förslag om förbättring av Ekenäs badplats.
Förslaget har utretts av Miljö- och byggnadsnämnden samt Fritid- och
kulturnämnden.
Bedömning
Hans Hedström har lämnat ett förslag om förbättring av Ekenäs badplats där
han föreslår att kommunen nu i höst öppnar upp ut-/inlopp till Kärreviken till
en 3-4 meter bred fåra och samtidigt rätar ut fåran så att utgående vatten kan
strömma rakt ut i öppet vatten för att minska problem med erosion.
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom medborgarförslaget om en
upprensning utav badplatsen. Miljö- och byggnadsnämnden menar i sitt
remissyttrande att förslaget inte strider mot gällande detaljplan men att en
eventuell ändring av detaljplanen har aktualiserats i samband med
kommunens förvärv av Droppemåla 1:46 och möjligheterna att utöka den
närliggande Campingen. Åtgärderna som pekas ut i förslaget kräver samråd
med Länsstyrelsen på grund av förekomsten av en fridlyst art samt tillstånd
krävs för vattenverksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
– Att ge i uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden att genomföra samråd
med Länsstyrelsen
– Att tillsammans med Tekniska förvaltningen och Fritid- och
kulturnämnden utreda förslagets kostnad och konsekvenser
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter
Bowin (V), Malin Norfall (S) samt Tommy Andersson (S).
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Yrkanden
Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att remittera ärendet samt uppdra
nämnderna att inkomma med yttrande från länsstyrelsen Blekinge eller
redogörelse av samtal med länsstyrelsen Blekinge.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:


Remittera ärendet



uppdra nämnderna att inkomma med yttrande från länsstyrelsen
Blekinge eller redogörelse av samtal med länsstyrelsen Blekinge.
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§ 221

Dnr 2010-000074 140

Besvarande av motion angående hemvändarhelg, från
Christer Stenström, M
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.
Bedömning
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 Tosia
Bonnadan vilket bedöms som en existerande aktivitet med hemvändande
besökare. Arbetet sker i samarbete med kommunala verksamheter, de
kommunala bolagen samt näringslivsföreningar och bygger på erfarenheter
och material från Flygdagen 2014. Aktiviteten hålls under fyra dagar 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 128 000 kr. Näringslivsenheten bedömer en
möjlig samfinansiering från lokala företag och mäklare på ca 5-10 %.
För att en hemvändaraktivitet ska ge ett positivt utfall utifrån motionens
avsikter så menar Näringslivsenheten och Kommunikationsenheten att det
krävs ett större krafttag i inflyttningsfrågorna. I remissyttrandet föreslår
Kommunikationsenheten och Näringslivsheten att de ges i uppdrag att
anordna en hemvändarhelg utifrån ovanstående förslag samt att namnge
Medborgarservice (under Kommunledningsförvaltningen) som ansvarig
verksamhet för ett långsiktigt arbete med inflyttarfrågor utifrån politiskt
fastställda mål.
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För inflyttningsarbetet bedömer Kommunikationsenheten och
Näringslivsenheten att en resursförstärkning behövs och äskar resurser för en
1/2 tjänst och en årlig budget på 100 000 kr till Medborgarservice.
Den sammanfattande bedömningen är att hemvändaraktivitet skulle innebära
en positiv del i att arbeta mot målet attraktivt boende och öka antalet
inflyttare till kommunen men att utifrån andra kommuners erfarenheter bör
denna aktivitet vara en del i ett större strategiskt arbete för att öka
inflyttningen till kommunen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige:
Att ge i uppdrag till Kommunikationsenheten och Näringslivsenheten att
anordna hemvändaraktivitet i anslutning till Tosia Bonnadan samt;
Att avsätta 128 000 kr av kommunstyrelsens oförutsedda medel att bekosta
hemvändaraktiviteten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (FP), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) samt Tommy Andersson
(S).
Yrkanden
Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningarna för redovisning av hur hemvändaraktiviteten förhåller sig till
helheten avseende marknadsföring/kommunikation.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet återremitteras till
förvaltningarna för redovisning av hur hemvändaraktiviteten förhåller sig till
helheten avseende marknadsföring/kommunikation.
_______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 222

Dnr 2014-000271 370

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nils-Erik Mattsson (MP) angående elnät som läker sig
själv
Sammanfattning
Kommunfullmäktige Nils-Erik Mattsson (MP) har lämnat in en motion
angående Elnät som läker sig själv. Motionären yrkar att Miljöteknik AB
tilldelas medel för att möta de nya tekniska krav som ställs på elnätet.
Bedömning
Ronneby Miljö och Tekniks yttrande angående motionen från Miljöpartiet”
Ny teknik även för oss”. Miljö och Teknik Ab anser att deras elnät lever upp
till att ligga i framkant av utvecklingen. Avbrottsfrekvensen är låg beroende
på systematisk inventering var insatserna gör bäst nytta ekonomiskt och
tekniskt. Självsektionering är installerat på luftledningsnätet i Vieryd och
Kuggeboda enligt motionens förslag. Utvecklingen på självsektionerade
kabelnät följs och när tekniken är färdigtestad och klar kommer Miljöteknik
AB att investera i tekniken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som föreslår
Kommunfullmäktige att med Ronneby Miljö och Teknik AB yttrande som
underlag anse motionen besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att med Ronneby Miljö och Teknik AB yttrande som
underlag anse motionen besvarad.
_____________
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§ 223

Dnr 2014-000304 192

Besvarande av motion angående utegym i Ronneby
Brunnspark
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ledamot Christian Mahrle föreslår att ett ”utegym”
anläggs i Ronneby Brunnspark i anslutning till lekparken.
Kommunledningen ska nu ta ställning till ett utegym och till den fortsatta
utvecklingen av RonnebyBrunnspark.
Bedömning
Ronneby är en underbar plats att leva och bo i och som marknadsför sig som
den ”Moderna kurorten” mycket välförtjänt. Ett utav hjärtat, navet i
begreppet är alla hälsoföretagen och Ronneby Brunn med sina många och
långväga gäster. I den fantastiska prisbelönta parken träffas människor mer
och mer för avkoppling och motion. Kommunfullmäktigeledamot Christian
Mahrle föreslår att ett ”utegym” anläggs t ex i anknytning till lekplatsen i
parken så att vuxna, ungdomar och barn får möjlighet att prova på lite fysisk
träning. När barnen är på lekplatsen kan föräldrarna träna och förslaget
befrämjar folkhälsan och stärker profilen ”Ronneby den Moderna Kurorten”.
För att säkra en långsiktig utveckling av parken anser Tekniska
förvaltningen i sitt yttrande att det bör startas ett projekt som tar fram en
vision för hur Brunnsparken ska se ut t ex år 2030 kompletterad med mål på
kortare sikt för att nå denna vision. Tekniska förvaltningen föreslår att
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv
för att säkerställa Brunnsparkens utveckling på kort och lång sikt och att
aktuell motion bör avslås och istället hanteras inom kommande
utvecklingsprojekt.
Fritid- och kulturnämnden föreslår i sitt yttrande att frågan kring utegym i
anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring
utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av
gamla lekplatser. Fritid- och kulturnämnden månar särskilt om naturliga
mötesplatser där bl.a. olika generationer kan mötas.
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Förslag till beslut
Motionen anses besvarad genom att Kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att frågan kring
utegym i anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring
utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av
gamla lekplatser och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
projektdirektiv för att säkerställa Brunnsparkens utveckling på kort och lång
sikt.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet till kommande
sammanträde.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger
Gardell (FP), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S) samt Tommy Andersson
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av ledamöterna
i kommunstyrelsens arbetsutskott, att:


ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
projektdirektiv för att säkerställa Brunnsparkens utveckling på kort
och lång sikt



att anse motionen vara besvarad

Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:


ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
projektdirektiv för att säkerställa Brunnsparkens utveckling på kort
och lång sikt



att anse motionen vara besvarad

_____________
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§ 224

Dnr 2015-000073 101

Information från kommundirektören
Sammanfattning
Kommundirektör Magnus Widén informerar kommunstyrelsens
arbetsutskott om:
arbetet med rekrytering av ny personalchef
arbetet med mål- och resultatstyrning
Klimatet i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen enligt
medarbetarna
Planerad utbildning om presentationsteknik via Kunskapskällan för chefer
och berörda medarbetare
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin
Norfall (S), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD) samt Peter Bowin
(V).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
Exp:
Kommundirektören
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§ 225

Dnr 2015-000007 101

Delegationsbeslut, personalfrågor 2015.
Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från tekniska
förvaltningen och Äldreförvaltningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till
protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delegationsbesluten noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till
protokollet.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Äldreförvaltningen
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§ 226

Dnr 2015-000017 101

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) informerar kommunstyrelsens
arbetsutskott om kursen/konferensen Årsmöte i Vattenrådet för
Blekingetrakten den 27 maj 2015 kl. 18:30 (anmälan senast 22 maj 2015).
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras till
protokollet samt att anmälan görs via nämndsekreterare Berat Meholli.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
 notera informationen till protokollet
 anmälan görs via nämndsekreterare Berat Meholli.
________________
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§ 227

Dnr 2015-000018 101

Delgivningsärende
Sammanfattning
Eurocities, årsredovisning
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att information noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till
protokollet.
________________
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