
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(52) 

Sammanträdesdatum 

2015-11-09 
 

 

  
 
Plats och tid  

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

  

Justeringens plats och tid Stadshuset 2015-11-11 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 448-475 
 Berat Meholli   

 Ordförande 

  

 
Kenneth Michaelsson  

 

 Justerare 

  

 
Malin Norfall   

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2015-11-09 

Datum då anslaget sätts upp 2015-11-13   

Datum då anslaget tas ned 2015-12-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 
 

Underskrift 

  

 
Berat Meholli  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(52) 
2015-11-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Kenneth Michaelsson (C) 1:e vice ordförande 
Malin Norfall (S) 2:e vice ordförande 
Tommy Andersson (S) 
Peter Bowin (V) 
Roger Gardell (FP) 
Nicolas Westrup (SD) 

   

Övriga närvarande  

Förtroendevald med 
närvarorätt 

Anna Carlbrant (RP) 

Tjänstemän Magnus Widén 
Kristina Eklund  
Helena Revelj 
Sabina Bico  
Maria Symbonis 
Eva Lydin 
Karin Lundberg 
Erica Hallberg 
Johan Sjögren 
Susanne Öström 
Birgitta Ratcovich 
Johan Sandevärn 
Nils-Ingmar Thorell  
 

 
§§ 449-450 
§§ 451-452 
§ 453 
§ 454 
§ 460 
§ 461 
§ 462 
§ 463 
§§ 464-465 
§ 466 
§§ 469-470 
§§ 469-470 

  

  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(52) 
2015-11-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 448 Dnr 2015-000005 101 5 
Val av justerare ................................................................................................... 5 

§ 449 Dnr 2015-000447 214 6 
Översiktsplan - förtydligande av nämndernas involverande i arbetet 
med översiktsplanen ........................................................................................... 6 

§ 450 Dnr 2015-000115 339 8 
Grönstrukturplan, tematiskt tillägg till ÖP ............................................................. 8 

§ 451 Dnr 2012-000309 214 10 
Detaljplan för Svanevik 1:57 .............................................................................. 10 

§ 452 Dnr 2015-000555 214 12 
Leoparden 6 - detaljplan Kockumvillan .............................................................. 12 

§ 453 Dnr 2015-000521 139 14 
Projektansökan om att starta verksamhet i Ronneby inom ramen för 
integration ......................................................................................................... 14 

§ 454 Dnr 2015-000539 052 16 
Fastställande av förfrågningsunderlag Golvarbeten .......................................... 16 

§ 455 Dnr 2015-000268 101 17 
Besvarande av motion från Ronnebypartiet genom 
kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant gällande att Ronneby 
kommun bör ingå i Nätverk mot rasism och diskriminering ................................ 17 

§ 456 Dnr 2015-000081 026 19 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Nicolas 
Westrup (SD) om valfrihet när det gäller delade turer i Ronneby 
kommun ............................................................................................................ 19 

§ 457 Dnr 2015-000398 109 21 
Besvarande av medborgarförslag angående uppförande av 
hinderbana och utegym i trä vid Brunnsparken och motionsslingan .................. 21 

§ 458 Dnr 2014-000432 109 23 
Besvarande av medborgarförslag från Christina Harrysson gällande 
att använda resecentrum som en samlingsplats för alla som ska ta 
bussen och inte slussa alla bussar till alla möjliga hållplatser inom 
statskärnan ....................................................................................................... 23 

§ 459 Dnr 2015-000269 045 25 
Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson (RP) angående lägre hyror ............................................................. 25 

§ 460 Dnr 2014-000441 261 27 
Kuggeboda 4:47 - Utredning om plats för brygga och kåsa ............................... 27 

§ 461 Dnr 2015-000537 101 28 
Återrapportering av kommunfullmäktigebeslut som resulterat i ett 
uppdrag............................................................................................................. 28 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(52) 
2015-11-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 462 Dnr 2015-000264 610 29 
Förslag till tentamenstaxa på Kunskapskällan för icke 
kommuninvånare .............................................................................................. 29 

§ 463 Dnr 2015-000501 041 31 
Plan och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 
2016 samt arbete med budget 2017, plan 2018-2019 ....................................... 31 

§ 464 Dnr 2015-000551 805 32 
Anhållan om tilläggsanslag till Ronneby folkteater för anpassning av 
entrén ............................................................................................................... 32 

§ 465 Dnr 2015-000552 049 34 
Anhållan om tilläggsanslag till Ronneby ryttarförening för 
färdigställande av paddock ............................................................................... 34 

§ 466 Dnr 2015-000565 139 36 
Lägesinformation ensamkommande barn ......................................................... 36 

§ 467 Dnr 2015-000230 709 41 
Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
2015 kvartal tre ................................................................................................. 41 

§ 468 Dnr 2015-000547 106 42 
Remiss från Landstinget Blekinge - Avsiktsförklaring 
regionkommunbildning ...................................................................................... 42 

§ 469 Dnr 2015-000559 101 43 
Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2018 .................................... 43 

§ 470 Dnr 2015-000066 101 45 
Vänortsfrågor 2015 ........................................................................................... 45 

§ 471 Dnr 2015-000408 109 47 
Besvarande av medborgarförslag angående skylt om Ronnebys 
vänorter i centrum ............................................................................................. 47 

§ 472 Dnr 2015-000007 101 49 
Delegationsbeslut 2015. .................................................................................... 49 

§ 473 Dnr 2015-000073 101 50 
Information från kommundirektören ................................................................... 50 

§ 474 Dnr 2015-000017 101 51 
Kurser och konferenser ..................................................................................... 51 

§ 475 Dnr 2015-000018 101 52 
Delgivningsärende ............................................................................................ 52 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(52) 
2015-11-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 448 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 449 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan - förtydligande av nämndernas 
involverande i arbetet med översiktsplanen 

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny 

översiktsplan för kommunen. Arbetet med översiktsplanen har påbörjats 

genom framtagande av en projektplan samt en kommunikationsplan. Denna 

redovisades vid KF 2015-10-29 och då fick miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att redovisa förslag på hur nämnderna kan 

involveras i arbetet med översiktsplanen.  

Bedömning 

Arbetet med översiktsplanen kommer att samordnas av Miljö- och 

byggnadsförvaltningen och representanter från övriga förvaltningar kommer 

att involveras i arbetet och ingå i arbetsgruppen.  

Arbetet med översiktsplanen kommer att styras av Kommunstyrelsens 

arbetsutskott som utökas med en representant vardera från de partier som 

inte redan är representerade. Styrgruppens funktion är bla att stödja 

projektet, fatta beslut inför olika skeden i processen samt att följa 

utvecklingen och ge återkoppling i arbetet.  

Nämnderna förslås involveras främst genom att tjänstemän som ingår i 

översiktsplanens arbetsgrupp återkopplar till respektive nämnd kontinuerligt 

och lyfter upp frågor som är särskilt angelägna för nämnderna att ha 

inflytande över. Utöver detta planeras en workshop med politiker från 

styrgruppen tillsammans med nämndernas presidier med syfte att arbeta fram 

målbilder för översiktsplanen. Detta görs under januari/februari 2016. Som 

inledning till denna workshop kommer nämnderna erbjudas en introduktion 

till arbetet på ett nämndssammanträde.  

Som ett underlag till workshopen görs en sammanställning av resultatet som 

framkommit av den inledande medborgardialogen genom bla vykortet och 

enkäten på kommunens hemsida.    
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Mot slutet av 2016, innan samrådsförslaget är helt klart, görs på nytt en 

workshop/återkoppling till politiker från styrgruppen tillsammans med 

nämndernas presidier. Syftet med detta möte blir att stämma av helheten med 

projektet. Under samrådstiden, som beräknas vara under början av 2017, 

kommer nämnderna ha möjlighet att lämna åsikter kring planens innehåll.  

Efter översiktsplanen har varit utställd på samråd sker en ny återkoppling till 

nämnderna genom att samrådsredogörelsen redovisas på 

nämndssammanträde. Därefter kommer arbetet med översiktsplanen 

slutligen bearbetas inför utställningen. Nämnderna föreslås under detta skede 

involveras på likande sätt som inför samrådet, dvs genom att tjänstemännen 

lyfter angelägna frågor till nämnderna. Under utställningstiden finns åter 

möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen att godkänna 

förslaget på hur nämnderna ska involveras i arbetet med översiktsplanen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S) 

samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

beslutsförslaget kompletteras med följande: 

- avstämning med respektive nämnd sker hösten 2016 

- nämndsrepresentanter för avstämning utses av respektive nämnd  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- godkänna förslaget på hur nämnderna ska involveras i arbetet med 

översiktsplanen 

- avstämning med respektive nämnd sker hösten 2016 

- nämndsrepresentanter för avstämning utses av respektive nämnd  

________________ 
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§ 450 Dnr 2015-000115 339 

Grönstrukturplan, tematiskt tillägg till ÖP 

Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förslaget till ”Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg till 

översiktsplanen” har varit utställt på samråd under tiden 2015-05-15 till 

2015-06-28. Samrådsredogörelsen presenterades för KSAU 2015-09-07. Då 

beslutades att ärendet skulle återkomma till KSAU för beslut om revidering 

av riktlinjerna i dokumentet.  

Bedömning 

I samrådsversionen fanns riktlinjer på både kommunövergripande nivå och 

samhällsnivå, och på flera ställen i dokumentet. Detta föreslås ändras så att 

på kommunövergripande nivå vävs texterna om strategier, riktlinjer och 

slutsatser samman till att endast kallas strategier och ordnas under samma 

rubriker som dokumentets tematiska delar dvs. landskapsidentitet, biologisk 

mångfald och hög resiliens, ekosystemtjänster samt rekreation och hälsa. 

Strategierna bör ses som ställningstagande för att utveckla kommunens 

grönstruktur för att uppnå syftet med planen. Denna del föreslås även, efter 

antagandet, kunna fungera som en populärversion av planen.  

För samhällena ändras rubriken på ”rutan” som i samrådsversionen kallades 

för riktlinjer till ”Exempel på utvecklingsmöjligheter”. De åtgärder som 

föreslås bör ses som exempel på åtgärder som kan genomföras i respektive 

samhälle för att sträva mot syftet med grönstrukturplanen.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att förslaget till 

”Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg till 

översiktsplanen” revideras utifrån förslag presenterade i 

samrådsredogörelsen och att riktlinjer omarbetas till strategier för utveckling 

av kommunens grönstruktur.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Nicolas Westrup (SD) samt Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslaget till 

”Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg till 

översiktsplanen” revideras utifrån förslag presenterade i 

samrådsredogörelsen och att riktlinjer omarbetas till strategier för utveckling 

av kommunens grönstruktur. 

_______________ 

Exp: 

Kristina Eklund 
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§ 451 Dnr 2012-000309 214 

Detaljplan för Svanevik 1:57 

Planarkitekt Helena Revelj lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Adress: Svaneviksvägen 16, 18, 20, 22-31 samt 33-38 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-10-22 § 204 godkänna 

detaljplanen för Svanevik 1:57 m.fl. 

Huvudområden för regleringar är: anpassning till framtida havsnivåhöjning, 

byggnadernas höjd och utbredning samt vatten- och avlopp 

Det är nu fråga om antagande av planen. 

Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/svanevik 

Bedömning 

Planen har handlagts enligt ett normalt planförfarande och var senast utställd 

för en andra granskning under tiden 19 juni - 31 juli 2015. Inkomna 

synpunkter har sammanfattats och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 

I korthet har efter granskningen  

en planbestämmelse angående fungerande energiförsörjning och 

kommunalteknisk försörjning vid gällande säkerhetsnivå för höjda 

havsnivåer införts 

planbeskrivningen kompletterats med information och motiveringar kopplat 

till planens ställningstagande kring höjda havsnivåer samt ett förtydligande 

av strandskyddsbedömningen på fastigheterna Svanevik 1:61 och 1:46  

Ändringarna bedöms inte vara av sådan art att en ny granskning behövs.  

Förslag till beslut 

Att Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för Svanevik 1:57 m.fl. 

upprättad den 14 september 2012, reviderad den 24 september 2015.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Svanevik 1:57 m.fl. upprättad 

den 14 september 2012, reviderad den 24 september 2015. 

________________ 
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§ 452 Dnr 2015-000555 214 

Leoparden 6 - detaljplan Kockumvillan 

Planarkitekt Helena Revelj lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden gav 2015-03-19 Plan- och byggenheten i 

uppdrag att påbörja arbetet med en detaljplan för Leoparden 6. Ett 

planprogram har tagits fram och ställs nu ut på programsamråd.  

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att uppföra ett 

trygghetsboende på fastigheten Leoparden 6 (Kockumvillan) samt att 

undersöka om fler användningar är lämpliga och ska tillåtas på fastigheten. 

Fastigheterna Leoparden 7 och Lejonet 3 samt angränsande gator omfattas 

också av programmet. 

Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/leoparden 

Bedömning 

I korthet föreslås att det även fortsatt är användningen bostäder som ska gälla 

på Leoparden 7 och Lejonet 3, medan Leoparden 6 skulle kunna passa även 

för andra funktioner såsom förskola och kontor. För bebyggelse på 

Leoparden 6 presenteras ett antal principförslag i syfte att diskutera de olika 

alternativens för- och nackdelar under programsamrådet. Dessa 

principförslag finns i planprogrammets bilaga.  

De existerande villorna anses bevaransvärda och detaljplanen föreslås 

innehålla bestämmelser som skyddar deras kulturvärden. Leoparden 6 förslås 

fortsatt angöras från Esplanaden och vändzonen vid Esplanaden föreslås 

förändras så att den får en bättre storlek och gc-vägen blir tydligare utmärkt.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra i avvaktan på 

programsamrådsförfarandet 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup 

(SD), Roger Gardell (FP) samt Peter Bowin (V). 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(52) 
2015-11-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra i avvaktan på programsamrådsförfarandet. 

________________ 
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§ 453 Dnr 2015-000521 139 

Projektansökan om att starta verksamhet i Ronneby 
inom ramen för integration 

Flyktingsamordnare Sabina Bico lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Med anledning av den rådande situationen med stor invandringen till Sverige 

har regeringen i sin senaste budgetproposition poängterat vikten av 

samarbete och inkludering av den civila sektorn. Sedan tidigare finns en 

överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom 

integrationsområdet och Sveriges kommuner och landsting. 

Överenskommelsen handlar om samverkan vid mottagande av nyanlända 

invandrare. På grund av den rådande situationen idag och den stora 

invandringen läggs störst vikten på samverkan under asyltiden.  

 

Enligt Migrationsverket är det 108 557 personer inskrivna hos myndigheten. 

Av dem är 92 740 personer är asylsökande och resten personer med beviljat 

uppehållstillstånd som väntar på kommunplacering. Enligt Migrationsverkets 

prognos kommer den genomsnittliga handläggningstiden för den som söker 

asyl idag vara 15 månader, både för normalärenden och ensamkommande 

barn. Migrationsverkets bedömning är att ca 70 % av de asylsökande 

kommer få uppehållstillstånd. 

  

Idag tar de ungefär 1,5-2 år från ankomsten till Sverige tills dess att en vuxen 

individ påbörjar sin etablering i Sverige. Handläggningstiden har de senaste 

åren varit 8-10 månader och väntetid på kommunplacering i snitt ca 9-10 

månader. Enligt Migrationsverket kommer dagens nyanlända asylsökande att 

behöva vänta ännu längre på beslut och på vidareflytt till kommunen.  

Under inskrivningstiden hos Migrationsverket är barnen inkluderade i 

skolsystemet medan deras föräldrar däremot är exkluderade från etableringen 

i den kommun där de är tillfälligt bosatta. Regeringen anser att detta är ett 

stort problem och en barriär till snabbare etablering och integrering.    

Regeringen kommer att prioritera frågan vem som ska ha ansvaret för 

sysselsättning av de vuxna under tiden de är inskrivna hos Migrationsverket.  

Idag är det uppdraget ålagt kommunerna. Vårt uppdrag idag är att inkludera 

de asylsökande i samhället, erbjuda information om det svenska samhället 

och anordna undervisning i svenska. Personer som är asylsökande omfattas 

inte av skollagens bestämmelser om SFI. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(52) 
2015-11-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Idag finns det flera aktörer i Ronneby kommun som bedriver verksamhet för 

asylsökande men behovet är 3 gånger större än kapaciteten. 

Förslag till beslut 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår Kommunstyrelsen att 

bevilja sökta projektmedel till Medborgarskolan. Det sökta beloppet 85 tkr 

ska bekostas av kontot för flyktingmottagning (C600) balanskonto. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), 

Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) samt ledamot med närvarorätt Anna 

Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar, med 

instämmande av Peter Bowin (V), att inte bevilja ansökan om projektmedel 

till Medborgarskolan med hänvisning till att ingen verksamhet bedrivs inom 

Ronneby kommuns kommungräns.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

bevilja ansökan om projektmedel till Medborgarskolan med hänvisning till 

att ingen verksamhet bedrivs inom Ronneby kommuns kommungräns. 

_______________ 
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§ 454 Dnr 2015-000539 052 

Fastställande av förfrågningsunderlag Golvarbeten 

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser golvarbeten inklusive det material som åtgår vid 

respektive arbete.  

Upphandlande myndigheter är Ronneby kommun, AB Ronnebyhus och AB 

Ronneby Industrifastigheter. Förfrågan avser i huvudsak golvarbeten för 

löpande underhålls-, reparations- och ändringsarbeten. Upphandlande 

myndigheter avser att teckna avtal med en eller flera leverantörer.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) 

samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

förfrågningsunderlag rörande golvarbeten fastställs samt att beteckningen 

euro 4 ersätts med euro 5 på sida 6 i förfrågningsunderlaget.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlag 

rörande golvarbeten samt att beteckningen euro 4 ersätts med euro 5 på sida 

6 i förfrågningsunderlaget. 

_______________ 

Exp: 

Maria Symbonis  
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§ 455 Dnr 2015-000268 101 

Besvarande av motion från Ronnebypartiet genom 
kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant gällande 
att Ronneby kommun bör ingå i Nätverk mot rasism 
och diskriminering 

Sammanfattning  

Anna Carlbrant, Ronnebypartiet, har inkommit med en motion om att 

kommunen bör ingå i Sveriges kommuner och Landstings nätverk mot 

rasism och diskriminering. Nätverkets utgångspunkt för arbetet är den 

tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen mot rasism. I dag 

ingår elva av Sveriges kommuner i nätverket. Om Ronneby skulle gå med i 

nätverket skulle kommunen vara den första kommunen i Blekinge.  

 

Nätverket träffas tre till fyra gånger per år. Syftet är att diskutera och 

praktiskt pröva erfarenheter och resultat av aktiviteter relaterade till 

tiopunktsplanen. De lär av varandra och granskar och utvecklar kunskap. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till att kommunen ingår i 

Sveriges Kommuner och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering. 

Kommunen har dock idag ingen tjänsteman som ansvarar eller arbetar i 

någon större utsträckning med mänskliga rättigheter, demokrati eller 

diskrimineringsfrågor. Enligt SKL förväntas kommuner som är med i 

nätverket arbeta aktivt med dessa frågor, åtminstone några av punkterna i 

tiopunktsprogrammet. De kommuner som ingår i nätverket är kommuner 

som arbetar aktivt med dessa frågor. Vart annan träff är i någons 

hemkommun och vart annan träff i Stockholm. Vid träffarna är minst en 

tjänsteman och i flera fall politiker med. Att gå med i nätverket är 

kostnadsfritt men det uppkommer kostnader för resor och uppehälle för de 

som medverkar.  

 

Ska kommunen ingå i nätverket måste det finnas utrymme i en tjänstemans 

tjänst att prioritera frågan både vad gäller att vara med på mötena men även 

arbeta med frågan där emellan. Bedömningen är att de personella resurserna 

för att gå med i ett nytt nationellt nätverk inte finns idag. För att gå med 

måste det tillföras personella och ekonomiska resurser för att arbeta med 

frågan och för att bekosta resorna. Om kommunen går med i nätverket är det 

mest naturligt om Kommunledningsförvaltningen skulle företräda 

kommunen. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(52) 
2015-11-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att kommunen går med i nätverket om det 

tillförs ekonomiska resurser för resor och uppehälle för nätverket samt 

personella resurser för att arbeta med frågan. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD) 

samt förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet ska 

återremitteras samt kompletteras med kostnadsredovisning samt personella 

resurser.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet samt att 

ärendet kompletteras med kostnadsredovisning samt personella resurser. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 456 Dnr 2015-000081 026 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om valfrihet när det gäller delade 
turer i Ronneby kommun 

Sammanfattning  

Nicolás Westrup (SD) har lämnat in en motion om valfrihet när det gäller 

delade turer, det vill säga att arbeta morgon och kväll med några timmars 

ledighet under dagen, inom Ronneby kommun. I motionen beskrivs 

arbetsmiljöaspekterna, exempelvis att det är psykiskt påfrestande, som 

negativa och att flera kommuner idag har tagit ett beslut om att avskaffa 

delade turer.  

 

Sverigedemokraterna föreslår i ett led att göra Ronneby kommun till en mer 

attraktiv kommun att arbeta och bo i: 

 

Att kommunfullmäktige ger sitt godkännande till denna valfrihet 

Att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se över 

förutsättningarna för en valfrihet om delade turer i Ronneby kommun. 

Bedömning 

Motionen har remitterats till Äldrenämnden och Socialnämnden. I deras 

remissvar framgår: 

 

Socialnämnden beskriver att delade turer är mycket begränsad i deras 

verksamhet. Det förekommer framför allt inom personlig assistans och att 

det idag endast förekommande i ett par arbetsgrupper. Delade turer ger 

arbetsgivaren möjlighet att lägga schema på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

De menar dock att de endast i undantagsfall arbetar med delade turer.  

 

Äldrenämnden tar upp de kostnader som det skulle innebära genom att 

beskriva Kallinge med hemtjänst och särskilt boende som exempel. För att 

täcka det vårdbehov som fanns i maj 2015 hade 14 årsarbetstagare behövts 

vilket skulle ge en extra årlig kostnad på 7 112 tkr för Kallingeområdet. 

Totalt för hela förvaltningen skulle det ge en ökad kostnad på 28 448 tkr för 

att de anställa skulle kunna arbeta varannan helg utan delade turer.  
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Äldrenämnden beskriver även att verksamhetschefer kommer utreda 

årsarbetstiden under hösten 2015 för att komma tillrätta med hur 

verksamheten använder sig av vikarier, skapa större kontinuitet samt 

säkerställa utbildningsnivån på personalen. Det beskrivs även kunna påverka 

helgtjänstgöringen positivt. 

 

Sammantaget bedöms dock det ekonomiska läget vara sådant att kostnaden 

för att i nuläget avskaffa delade turer är för hög. Motionen föreslås därför 

avslås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Nicolas Westrup (SD) samt Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för 

ytterligare utredning.  

Propositionsordning 1  

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

huruvida ärendet ska behandlas idag eller inte och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar behandla ärendet idag. 

Propositionsordning 2 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

eget yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservation 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 
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§ 457 Dnr 2015-000398 109 

Besvarande av medborgarförslag angående 
uppförande av hinderbana och utegym i trä vid 
Brunnsparken och motionsslingan 

Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Helena Cedergren har lämnat ett förslag om att anlägga en kombinerad 

hinderbana och utegym i trä vid Brunnsparken och motionsslingan 

Bedömning 

Helena Cedergrens förslagstext; Mitt förslag är att man anlägger en 

kombinerad hinderbana och utegym i trä någonstans i anslutning till 

Brunnsparken och motionsslingan. Bredvid lekparken hade varit perfekt! Det 

är viktigt att det är i trä så att materialet smälter in i omgivningen. Halmstad 

kommun har flera som är jättefina där man t ex lyfter stockar och går 

armgång .Ett utegym i trä är betydligt billigare och finare att titta på. Vi vill 

ju marknadsföra oss som en ekokommun och hälsokommun. Bygg den så 

den syns när man kommer ner till Brunnsparken men så att den även smälter 

in! Både barn och vuxna får nytta av detta. 

 

Jag hänvisar till kommunfullmäktigeledamots Christian Marhle (FP) motion 

angående utegym i Ronneby Brunnspark som var uppe i kommunfullmäktige  

2015 -06-17 §170 med följande beslut: ”Kommunfullmäktige beslutar 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.” 

Vid samtalen kring utegym i anslutning till lekplatser bör Helena Cedergrens 

förslag beaktas och tillsammans med kommunfullmäktigebeslutet 2015-06-

17 §170 anses medborgarförslaget besvarat 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att Helena Cedergrens förslag beaktas i samtal kring 

utegym i anslutning till lekplatser och att anse medborgarförslaget besvarat 

med kommunfullmäktigebeslutet 2015-06-17 §170 som bakgrund 
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Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet 

återremitteras och besvaras tillsammans medborgarförslaget från Mats 

Karlsson (dnr: 2014/423). 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet och 

ärendet besvaras tillsammans medborgarförslaget från Mats Karlsson (dnr: 

2014/423). 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg  
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§ 458 Dnr 2014-000432 109 

Besvarande av medborgarförslag från Christina 
Harrysson gällande att använda resecentrum som en 
samlingsplats för alla som ska ta bussen och inte 
slussa alla bussar till alla möjliga hållplatser inom 
statskärnan 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att hantera 

aktuellt medborgarförslag, med tillägget att ”framför allt gäller det buller och 

trafik”.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen ställer sig extremt frågande till dels att Tekniska 

förvaltningen skall hantera förslaget, dels vad medborgarförslaget egentligen 

syftar till. 

 

Enligt vår bedömning bör förslaget istället hanteras av Kommunlednings-

förvaltningen, som efter behov remitterar frågor ut till berörda förvaltningar. 

 

Angående vad förslaget syftar till anser vi inte att detta på tydligt sätt 

framgår. Förslaget omfattar en mängd olika delförslag med olika huvudmän 

som ansvarar över de olika förslagen, allt från Blekingetrafiken till 

Landstinget. 

 

Det som omfattar Tekniska förvaltningens ansvarsområdet är framför allt 

diskussionen kring hur trafik skall vägvisas in- och ut mellan 

Ronneby/Kallinge och E22 samt kring bebyggelse på Kilenområdet mfl. 

Avseende det förstnämnda har vi idag en upprättad vägvisningsplan för 

vägvisning till E22/Rv27 vilken enligt vår bedömning fortfarande är aktuell. 

Avseende typ av byggelse på Kilenområdet mfl är detta något som i samtliga 

fall bör utredas efter marknadsanalyser. Att låsa fast exploateringen till viss 

typ av bebyggelse innan analys genomförts är inte att rekommendera. 

Förslag till beslut 

Baserat på ovanstående bedömningar anser Tekniska förvaltningen att 

medborgarförslaget bör avslås. 
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Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

_______________ 
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§ 459 Dnr 2015-000269 045 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående lägre hyror 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sune Håkansson föreslår i sin motion att ”Kommunen ger Ronnebyhus i 

uppdrag att undersöka möjligheterna till, och konsekvenserna av, ett lägre 

avkastningskrav och därav följande lägre hyror.  

Bedömning 

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten i 

allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. Det övergripande 

allmännyttiga syftet är att främja bostadsförsörjningen men det innefattar 

även ett samhällsansvar. I och med att bolaget ska bedrivas enligt 

affärsmässiga principer görs ett undantag från självkostnadsprincipen och 

bolaget får därmed bedrivas med vinst. Syftet är att undvika risk för 

snedvridning av konkurrensen. De affärsmässiga principerna ska borga för 

att bolaget bedrivs på det sätt som långsiktigt är bäst för bolaget. De 

affärsmässiga principerna innebär att avkastningskravet på bostadsföretaget 

ska motsvara vad andra likartade aktörer ställer på den lokala marknaden. 

 

Bolaget har bland annat att följa kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. För att klara uppdraget på 

ett bra sätt behöver ägardirektiven från kommunen vara tydliga. I 

ägardirektiven ställs avkastningskrav. Ägardirektiven för de kommunala 

bolagen i Ronneby är för närvarande under omarbetning. Kommunstyrelsen 

slutbereder ärendet innan det lämnas till kommunfullmäktige för beslut.  

 

Motionärens förslag om lägre avkastningskrav på det kommunala bolaget är 

möjligt bara i den utsträckning nuvarande avkastningskrav är högre än vad 

andra likartade aktörer ställer på den lokala marknaden. Relationen mellan 

bolaget och kommunen ska vara affärsmässig och ekonomierna åtskilda. 

Förslag till beslut 

Kommande ägardirektiv, inklusive avkastningskrav, för de kommunala 

bolagen kommer att bli föremål för beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till att 

kommande ägardirektiv, inklusive avkastningskrav, för de kommunala 

bolagen kommer att bli föremål för beslut i kommunfullmäktige.  

________________ 
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§ 460 Dnr 2014-000441 261 

Kuggeboda 4:47 - Utredning om plats för brygga och 
kåsa 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

På kommunens mark Kuggeboda 4:47 finns många bryggor. Några har 

servitut, några har arrendeavtal och några bara finns där. Sommaren 2013 

började de bråka om båtplatserna och efter det har det inkommit många 

skrivelser och önskemål.  

Metria har fått i uppdrag att mäta in de bryggor som finns. En genomgång av 

alla bryggor och dess olika villkor har skett.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen fastställer 

sammanställningen och den uppdaterade kartan.   

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (FP), 

Nicolas Westrup (SD) samt förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant 

(RP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa sammanställningen och den uppdaterade kartan. 

________________ 
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§ 461 Dnr 2015-000537 101 

Återrapportering av kommunfullmäktigebeslut som 
resulterat i ett uppdrag 

Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning Bilaga 1 redogörs för de 

kommunfullmäktigebeslut som är tagna under 2010- tom. maj 2015 och som 

resulterat i ett uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har 

gjorts till ansvarig. Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad som 

skett i ärendet och bedömer status, Ej påbörjad,   Påbörjad,  Klar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 
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§ 462 Dnr 2015-000264 610 

Förslag till tentamenstaxa på Kunskapskällan för icke 
kommuninvånare 

Erica Hallberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kunskapskällan erbjuder kompetenshöjande insatser för vuxna – lokalt och 

regionalt. Detta sker i huvudsak genom att erbjuda utbildningar på 

högskolenivå, yrkeshögskolenivå eller genom uppdragsutbildningar. 

Kunskapskällans regionala perspektiv skapar underlag för att stärka de 

lokala möjligheterna. 

 

Utöver utbildningar erbjuder Kunskapskällan möjlighet för enskilda vuxna 

att tentera. Detta förslag avser tentamen för de enskilda vuxna, icke 

kommuninvånare, som enbart uppsöker Kunskapskällan för att tentera. Idag 

är det kostnadsfritt för alla att tentera på Kunskapskällan, oavsett bostadsort. 

 

En tentamen kräver personella resurser i form av tentamensvakt (oftast 4-6 

timmar per tillfälle) samt lokal. Antalet enskilda tentamenstillfällen på 

Kunskapskällan har ökat för varje år. Andelen icke kommuninvånare som 

skriver enskild tentamen svarar för ungefär hälften av dessa. Siffrorna nedan 

anger tentamen som inte är relaterad till de studiegrupper som finns på 

Kunskapskällan: 

 

2012 skrevs 41 tentamen, varav 19 var icke kommuninvånare (46 %) 

2013 skrevs 84 tentamen, varav 49 var icke kommuninvånare (58 %) 

2014 skrevs 108 tentamen, varav 53 var icke kommuninvånare (49 %) 

 

En taxa för tentamen för icke kommuninvånare skulle skapa möjlighet att 

vid behov erbjuda extern tentamensvakt timanställning.  
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Bedömning 

Det har visat sig att tentamenshantering av enskilda studenter kräver mer och 

mer av personella resurser i Kunskapskällans verksamhet. Antalet enskilda 

tentamenstillfällen har ökat varje år. Andelen icke kommuninvånare som 

skriver enskild tentamen svarar för ungefär hälften av dessa.  

 

Ärendet har behandlats i styrgruppen för Kunskapskällan och styrgruppen är 

enig om att en tentamenstaxa för icke kommuninvånare som enbart uppsöker 

Kunskapskällan för att tentera, bör införas på Kunskapskällan. Avgiften 

föreslås till 500 kr, inklusive moms, per tentamenstillfälle och person. 

Beloppet är marknadsmässigt. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att en tentamenstaxa om 500 kr, inklusive 

moms, per tentamenstillfälle och person, för icke kommuninvånare som 

enbart uppsöker Kunskapskällan för att tentera, införs på Kunskapskällan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP) samt Tommy Andersson 

(S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att en tentamenstaxa om 500 kr, inklusive moms, per 

tentamenstillfälle och person, för icke kommuninvånare som enbart 

uppsöker Kunskapskällan för att tentera, införs på Kunskapskällan. 

________________ 
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§ 463 Dnr 2015-000501 041 

Plan och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk 
uppföljning 2016 samt arbete med budget 2017, plan 
2018-2019 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Föreslås tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2016 samt 

arbete med budget 2017, plan 2018-2019 enligt bilaga. Förslag till 

anvisningar för arbetet kommer att läggas fram vid senare tillfälle. 

Bedömning 

För att tidpunkter för uppföljning och budgetarbete inte ska ”kollidera” med 

andra möten är det viktigt att tidplanen fastställs i god tid.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och 

ekonomisk uppföljning 2016 samt arbete med budget 2017, plan 2018-2019, 

enligt bifogat förslag. 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

bolagsstämman flyttas från 9:e maj till 10:e maj. I övrigt bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- bolagsstämman flyttas från 9:e maj till 10:e maj 

- i övrigt, fastställa tidplan för verksamhets- och ekonomisk 

uppföljning 2016 samt arbete med budget 2017, plan 2018-2019, 

enligt bifogat förslag 

_______________ 
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§ 464 Dnr 2015-000551 805 

Anhållan om tilläggsanslag till Ronneby folkteater för 
anpassning av entrén  

Fritid- och kulturnämnden § 157/2015 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.   

Ronneby Folkteater har inkommit med en investeringsbegäran för köp av 

serveringsdisk och skåp till entrén för att kunna genomföra 

operaföreställningar.    

Bedömning 

Rimliga kostnader har presenterats för väggskåp, bänkskåp, bänkskivor, kyl 

och arbetskostnader på sammanlagt 45 tkr. Tekniska förvaltningen ansvarar 

för byggnaden. Fritid- och kulturnämnden beslutade 2015-09-17 § 144 att 

beställa hos Tekniska förvaltningen att verkställa den begärda investeringen. 

Detta beslut var felaktigt ställt. 

 

Folkteatern har påbörjat arbetet innan nämnden har tagit beslut om 

finansiering. 

 

Fritid- och kulturnämndens investeringsanslag för innevarande år är 

förbrukade. Det finns två beslutsalternativ för nämnden att ta ställning till.    

Förslag till beslut 

Alternativ 1 

Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att avslå framställan då nämnden 

inte har ekonomiska resurser under innevarande år. 

Alternativ 2 

Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att hos kommunfullmäktige 

begära om ett tilläggsanslag om 45 tkr till Folkteatern för anpassning av 

entrén inför operaföreställningar. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2015-09-17, § 144 upphävs.    
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Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om 

ett tilläggsanslag om 45 tkr till Folkteatern för anpassning av entrén inför 

operaföreställningar. 

Upphäva fritid- och kulturnämndens beslut den 2015-09-17, § 144. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD), 

Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) samt förtroendevald med 

närvarorätt Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ansökan om 

tilläggsanslag avslås samt att återförvisa ärendet till Fritid – och 

kulturnämnden att hantera ärendet inom budgetram 2016.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- ansökan om tilläggsanslag avslås 

- återförvisa ärendet till Fritid – och kulturnämnden att hantera ärendet 

inom budgetram 2016. 

_______________ 
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§ 465 Dnr 2015-000552 049 

Anhållan om tilläggsanslag till Ronneby ryttarförening 
för färdigställande av paddock  

Fritid- och kulturnämnden § 158/2015 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.  

Ronneby Ryttarförening har genom Magnus Gustavsson inkommit med en 

investeringsbegäran för färdigställande av paddock på Ronneby kommuns 

ridanläggning på Visängen.    

Bedömning 

Blekinge Idrottsförbund har beviljat bidrag för paddocken men betalar inte ut 

hela det beviljade bidraget förrän paddocken är färdigställd. Förutom 

investeringskostnaderna för markberedning och stolpar tillkommer ideella 

arbetsinsatser utförda av klubbens medlemmar motsvarande cirka 200 

timmar. Klubben har inga egna möjligheter att klara färdigställandet. 

Tekniska förvaltningen ansvarar för anläggningen. 

Ridklubben har påbörjat arbetet innan nämnden har tagit beslut kring 

finansiering. 

Fritid- och kulturnämnden beslutade 2015-09-17, § 143 att beställa hos 

Tekniska förvaltningen att paddocken färdigställs inom förslagen 

kostnadsbild. Detta beslut var felaktigt ställt 

Fritid- och kulturnämndens investeringsanslag för innevarande år är 

förbrukade. Det finns två beslutsalternativ för nämnden att ta ställning till    

Förslag till beslut 

Alternativ 1 

Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att avslå framställan då nämnden 

inte har ekonomiska resurser under innevarande år. 

Alternativ 2 

Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att hos kommunfullmäktige 

begära om ett tilläggsanslag om 65 tkr till Ridklubben för färdigställande av 

paddocken. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2015-09-17, § 143 upphävs.    
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Fritid- och kulturnämndens beslut  

Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om 

ett tilläggsanslag om 65 tkr till Ridklubben för färdigställande av paddocken. 

Upphäva fritid- och kulturnämndens beslut den 2015-09-17, § 143. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD), 

Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) samt förtroendevald med 

närvarorätt Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ansökan om 

tilläggsanslag avslås samt att återförvisa ärendet till Fritid – och 

kulturnämnden att hantera ärendet inom budgetram 2016.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- ansökan om tilläggsanslag avslås 

- återförvisa ärendet till Fritid – och kulturnämnden att hantera ärendet 

inom budgetram 2016. 

________________ 
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§ 466 Dnr 2015-000565 139 

Lägesinformation ensamkommande barn 

Socialnämnden § 171/2015 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh, enhetschef Else-Marie Emilsson och 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet: 

 

Sedan 150101 har 76 barn anvisats till Ronneby kommun. Under samma 

period har 99 utredningar avseende ensamkommande barn öppnats. Idag är 

det totalt 4 socialsekreterare som arbetar 100 % med målgruppen 

ensamkommande barn. För att tjänstemännen ska kunna ta ansvaret för att 

hålla rättssäkerheten är bedömningen att det behövs ytterligare personal 

 

Handläggningen av ensamkommande barn uppfyller för närvarande inte de 

krav som lagstiftningen ställer. Personalens arbetsmiljö är som en följd av 

den höga belastningen och de begränsade resurserna inte tillfredställande. 

Rekrytering av personal pågår men på grund av svårigheterna att hitta 

erfaren personal och den ständigt ökade ärendemängden bedömer vi att den 

rådande situationen inte är enbart tillfällig. 

 

Vi vill med denna skrivelse informera socialnämnden om den allvarliga 

arbetssituationen på Barn och Familjeenheten kring arbetet med 

ensamkommande barn. I dagsläget uppfyller inte verksamheten kraven för en 

god arbetsmiljö för personalen eller lagliga krav på rättssäkerhet och kvalitet 

i arbetet.   

 

Aktuell situation 151009 

Antal barn   103 

Antal Cura       30  

Antal ”vanliga” familjehem   16 

Antal släkting placeringar    44 

Antal på övriga boenden       4 

Övriga        9 

 

Gruppen övriga består av placeringar som ännu inte dokumenterats och 

tillfälliga lösningar.   

 

Sedan 150101 har 76 barn anvisats till Ronneby kommun. Under samma 

period har 99 utredningar avseende ensamkommande barn öppnats. 
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Prognosen från Migrationsverket är att inflödet inte kommer att minska och 

man säger att det är en extraordinär situation.  

 

Personal  
Idag är det totalt 4 socialsekreterare som arbetar 100 % med målgruppen 

ensamkommande barn. Tre av socialsekreterarna har arbetat mellan 6 

månader och 9 månader med målgruppen. 1 socialsekreterare 

utexaminerades från socionomprogrammet i juni 2015 och har varit anställd 

sedan 150831 och introduceras i arbetet.  

På Barn och Familjeenheten arbetar 2 familjehemssekreterare och i deras 

uppdrag ingår att rekrytera, utreda, följa upp och handleda familjehem 

inkluderat familjehem för ensamkommande barn. Ytterligare en 

familjehemssekreterare är anställd och påbörjar sin anställning 151231. 

Rekrytering av ytterligare personal pågår. 

 

Arbetsmiljö 

Personalen uttrycker idag gällande sin psykiska arbetsmiljö att de är 

stressade och de har symtom såsom sömnbesvär, glömska, känner sig 

nedstämda. Det som stressar framförallt är att socialsekreterare inte hinner 

träffar barnen, att man måste godkänna att barn följer med, placeras hos 

”släktingen” utan att man träffat barn eller släkting. Att barn är tillfälligt 

placerade hos bekanta/släktingar utan att de är utredda och godkända som 

familjehem. Då uppföljningar inte hinns med är det heller ingen insyn hos 

dessa ”familjehem” och socialtjänsten har ingen vetskap om hur barnet 

faktiskt har det. Att det som inträffade i Karlskrona Kommun med barnet  

”Yara” skulle kunna inträffa i Ronneby bedöms finnas risk för.  

 

Ökningen av antalet handläggare bl a till följd av ensamkommande barn har 

lett till lokalbrist och ”trångboddhet” för handläggarna vilket ytterligare 

försämrar arbetsmiljön.  
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Rättssäkerhet och laglighet 

Rättssäkerheten brister då socialtjänsten inte har någon insyn i 

”familjehemmen”. Familjehemmet kan vara mindre bra och barnet kan fara 

illa och då socialtjänsten varken träffar familjehem eller placerat barn. De 

familjer/bekanta som barnet tillfälligt placeras hos hinns inte utredas av 

familjehemssekreterare.  

 

Den lagstadgade utredningstiden på 4 månader är omöjlig att hålla. Enskilda 

samtal med barnet hinns sällan med. De lagstadgade övervägandena av 

placeringen som skall göras minst var sjätte månad är omöjliga att hinnas 

med. Bedömningar av ett barns behov omformuleras efter den insats som 

finns tillgänglig. Exempelvis finns det ungdomar som bättre skulle få sina 

behov tillgodosedda i ett familjehem men då socialtjänsten inte har möjlighet 

att rekrytera och utreda familjehem finns inga familjehem att placera i och 

bedömningen blir att barnets behov bäst tillgodoses på institution.  

 

Möten med barnet/ungdomen hinns inte med. Socialsekreterare träffar barnet 

vid placeringstillfället och förhoppningsvis hinns ett möte med till. Att 

socialsekreterare inte hinner träffa barnet leder exempelvis till sammanbrott i 

familjehem och omplaceringar. Socialsekreterare hinner inte träffa barnet 

inför övervägande eller hålla aktuell situation uppdaterad. Ett barn som varit 

på flykt bär ofta med sig trauman och är i behov av vuxna som kan stödja det 

och det kan vara i behov av vård. Då socialsekreteraren inte hinner träffa och 

lära känna barnet riskerar socialtjänsten att det finns barn som socialtjänsten 

är ansvariga för som mår väldigt dåligt och som inte får behövlig vård.  

 

När migrationsverket anvisar ett barn till Ronneby kommun har 

socialtjänsten i de allra flesta fall ett dygn på sig innan barnet är vårt ansvar. 

Under denna tid ska ett lämpligt boende hittas. I dagsläget är Cura fullbelagt, 

socialtjänsten har uttömt de familjehem som finns. Detta leder till att mycket 

tid går att leta ett boende som är lämpligt. Socialtjänsten i Ronneby har i 

dagsläget tre ungdomar boende på hotell vilket är en nödlösning och i ett 

normalt tillstånd icke acceptabelt.  

 

I juni 2015 riktade IVO allvarlig kritik gentemot tre kommuner Åsele, 

Arjeplog och Arvidsjaur då bristerna i handläggningen varit så allvarliga att 

det finns en allvarlig risk för de ungas säkerhet och välbefinnande.  

Brister som påträffades i flera kommuner var följande: 

Ansökningar om bistånd utreds inte alltid eller inte i den omfattning som 

krävs. Utredningar inför placering blir sällan färdiga inom lagstadgad tid. 

Insatserna till ensamkommande barn följs inte upp regelbundet och de får 

inte besök av sin socialsekreterare i tillräcklig utsträckning. 
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Bristande eller avsaknad av underlag i ärenden som gäller akutplaceringar 

till HVB hem. Knapphändig dokumentation kring ärenden 

Den kritik som IVO riktar mot andra kommuner den situationen befinner sig 

socialtjänsten i Ronneby kommun redan i och den kommer inte att kunna 

förändras om det inte sker en utökning av personal.  

 

Personal och resursbehov 

För att tjänstemännen ska kunna ta ansvaret för att hålla rättssäkerheten är 

bedömningen att det behövs ytterligare personal. Varje socialsekreterare 

behöver i dagsläget lyftas av 15 ärenden, ytterligare familjehemssekreterare 

behövs för att rekrytera, utreda och handleda familjehem.  

Drömarbetssituationen är att socialsekreterare har tid att träffa barnen, att 

lära känna barnen. Att kunna hålla lagstadgad tid gällande utredningar och 

överväganden. Att det finns lediga platser på Curas boende och i utredda 

familjehem. Att mängden ärenden per socialsekreterare är rimlig ca 20 per 

socialsekreterare. Att placeringarna är i närområdet. Att det finns gode män 

samt särskilt förordnade vårdnadshavare att tillgå. Att ha tid att samverka 

med skola, överförmyndarnämnd, ideella föreningar etc. Att det inte är kaos 

överallt utan att flödet mellan olika aktörer fungerar. Att det finns 

tillgängliga tolkar. Att familjehemssekreterare har möjlighet att utreda 

familjehem och att träffa de tilltänkta familjehemmen så snart som möjligt 

efter att ett barn är anvisat. Att inte behöva göra tillfälliga lösningar på grund 

av att det inte finns någon annan plats att placera. Exempel på detta är barn 

som placeras tillfälligt hos bekant/släkting där det redan bor 8 personer i en 

två rumslägenhet eller placera långt bort till exempel Stockholmsområdet i 

avvaktan på ledig plats i närområdet.    

Bedömning 

Handläggningen av ensamkommande barn uppfyller för närvarande inte de 

krav som lagstiftningen ställer. Bristerna gäller främst utredningstider, 

uppföljning av placeringar och kvaliteten på utredningarna. Det finns även 

en faktisk brist på boendeplatser som leder till osäkra placeringar.  

 

Personalens arbetsmiljö är som en följd av den höga belastningen och de 

begränsade resurserna inte tillfredställande. Flera i personalen upplever 

stressrelaterade symtom.  

 

Rekrytering av personal pågår men på grund av svårigheterna att hitta 

erfaren personal och den ständigt ökade ärendemängden bedömer vi att den 

rådande situationen inte är enbart tillfällig. Det finns inte heller lediga 

resurser inom andra delar av Myndighetskontoret som kan användas för att 

underlätta.    
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Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar enhälligt att ge förvaltningschefen i uppdrag att 

fortsätta finna lösningar för att uppfylla de lagliga kraven på rättssäkerhet 

och kvalitét i arbetet gällande ensamkommande barn, samt kraven på en god 

arbetsmiljö för personalen. Detta tills anställd personal blir mer van, tills de 

nyanställda påbörjat sin anställning samt att verksamheten har lyckats med 

sin vidare rekrytering. 

Att en redovisning i ärendet ska ske på nästa sammanträde. 

Översända ärendet till kommunstyrelsen som information.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Roger Gardell (FP), Nicolas Westrup (SD) 

samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

_______________ 
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§ 467 Dnr 2015-000230 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2015 kvartal tre 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, tredje 

kvartalet redovisas för ledamöterna.    

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera redovisningen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 
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§ 468 Dnr 2015-000547 106 

Remiss från Landstinget Blekinge - Avsiktsförklaring 
regionkommunbildning 

Sammanfattning  

Landstingsstyrelsen tog beslut den 19 oktober § 210 om avsiktsförklaring 

regionkommunbildning. Beslutet omfattar ett remissförfarande där länets 

kommuner ska ta ställning i frågan om bildande av regionkommun i 

Blekinge län. 

 

Sista svarsdatum för remissvar är den 31 december 2015.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att ärendet 

hänskjuts till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande samt att ärendet 

kompletteras med tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens sammanträde. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande 

- ärendet kompletteras med tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens 

sammanträde 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson  
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§ 469 Dnr 2015-000559 101 

Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2018 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns internationella strategi förföll i september 2015 och det 

finns där med behov av att fatta beslut om en ny internationell strategi för 

perioden 2016-2017. 

Bedömning 

Ronneby kommuns tidigare internationella strategi antogs av 

kommunfullmäktige i augusti 2013 och gällde enligt beslutet för åren 2014-

2015. Strategin har varit gällande under en kortare period och det finns där 

med ingen anledning att göra större förändringar i strategin som sådan. 

Anpassningar i texten har gjorts för att passa den nya tidsperioden. 

 

Under innevarande period har verksamhetsbeskrivning skett för 2014 i 

samband med bokslut för 2014. Verksamhetsbeskrivning för 2015 

rapporteras vid bokslut för 2015. Några av punkterna i den internationella 

strategin för 2014-2015 har inte mötts främst den att verksamhetsspecifika 

verksamhetsplaner skulle tas fram för förvaltningarna. Ett uppdrag bör därför 

lämnas i samband med att den internationella strategin antas till respektive 

nämnd att ge i uppdrag till respektive förvaltning att ta fram 

verksamhetsspecifika handlingsplaner för 2016 och 2017. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

 

Anta Ronneby kommuns internationella strategi för 2016-2017 

Ge i uppdrag till nämnderna att internationella kontaktpersoner utses på varje 

förvaltning 

Ge i uppdrag till nämnderna att verksamhetsspecifika handlingsplaner tas 

fram på respektive förvaltning 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP) samt Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att meningen 

senast siste februari 2016 läggs till i den andra att-satsen. I övrigt bifall till 

beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- anta Ronneby kommuns internationella strategi för 2016-2017 

- ge i uppdrag till nämnderna att internationella kontaktpersoner utses 

på varje förvaltning senast siste februari 2016 

- ge i uppdrag till nämnderna att verksamhetsspecifika handlingsplaner 

tas fram på respektive förvaltning 

_______________ 
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§ 470 Dnr 2015-000066 101 

Vänortsfrågor 2015 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Staden Gherla i regionen Cluj i nordvästra Rumänien har utryckt sitt intresse 

att upprätta ett vänortsavtal mellan Ronneby kommun och Gherla kommun. 

För att Gherla kommun ska kunna gå vidare med ett vänortsavtal politiskt 

behövs från Ronneby kommun en avsiktsförklaring. 

Bedömning 

Borgmästaren Marius Sabo besökte den 25 augusti Ronneby kommun 

tillsammans med andra kommunrepresentanter från Cluj-län. Huvudsyftet 

med delegationens besök var erfarenhetsutbyte i landsbygds-

utvecklingsfrågor. Under besöket i Ronneby diskuterades de romska 

tiggarnas situation i Ronneby och under mötet bjöds en delegation från 

Ronneby kommun till Gherla kommun 14-18 oktober för ett 

erfarenhetsutbyte kring romernas situation i Rumänien samt att diskutera ett 

framtida vänortssamarbete. En formell inbjudan inkom 1 oktober. 

 

Under besöket i Gherla 14-18 oktober hölls ett möte den 17 oktober där 

representanter från kommunerna diskuterade gemensamma 

samarbetsområden och ett vänortsavtal. Det finns ett uttalat intresse från 

Gherla kommun att samarbeta med Ronneby kommun kring sociala frågor 

och särskilt romernas situation. Där till finns ett intresse att samarbeta kring 

miljöfrågor, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling samt kulturellt 

utbyte. Inom dessa områden finns också möjligheter att genomföra 

samarbeten delvis finansierade av EU-finansiering till exempel inom 

programmen Ett Europa för medborgarna, Leader, URBACT-programmet 

m.fl. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

- Ingå vänortsavtal med Gherla kommun 

- Underteckna en avsiktsförklaring att ingå vänortsavtal med Gherla 

kommun 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) 

samt Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till den 

andra att-satsen i beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att underteckna en avsiktsförklaring att ingå 

vänortsavtal med Gherla kommun. 

_______________ 
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§ 471 Dnr 2015-000408 109 

Besvarande av medborgarförslag angående skylt om 
Ronnebys vänorter i centrum 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Per Svensson har inlämnat ett medborgarförslag att placera en skylt i 

Ronneby centrum som pekar ut väderstrecken till ortens vänorter. 

Förslagslämnaren har lämnat ett exempel från staden Rendsburg i Tyskland.   

Bedömning 

Idag finns centralt i Ronneby en sådan skylt som förslagsnämnaren föreslår. 

Denna är placerad i Vänortsparken vid vattenfallet bakom Stadshuset. 

Information om parken finns idag på Ronneby kommuns webbplats. På 

webbsidan finns också information om vilka vänorter Ronneby har idag samt 

tillgänglig information om dessa.  

 

Ronneby samarbeten med vänorter uppmärksammas också på andra sätt. 

Under 2012 firades 25-årsjubilieum av vänortssamarbetet med den sydtyska 

orten Schopfheim. I samband med detta fattades ett beslut att namnge ”röda 

bron” över Ronnebyån Schopfheimbron samt att övriga icke namngivna 

broar skulle reserveras för Ronnebys övriga vänorter. Även gåvor från 

vänorter finns utplacerade i miljöer på orten förutom i vänortsparken. I 

entrén till Knut Hahnskolan finns en skulptur som skänkts till Ronneby från 

den tidigare vänorten Enfield i USA.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige medborgarförslaget som besvarat.   
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Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som besvarat. 

_______________ 
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§ 472 Dnr 2015-000007 101 

Delegationsbeslut 2015. 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Fritid- och 

kulturnämnden och Tekniska förvaltningen.      

Förslag till beslut 

Att delegationsbesluten noteras till protokollet.       

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 473 Dnr 2015-000073 101 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén informerar kommunstyrelsens 

arbetsutskott om: 

- Pågående rekryteringar 

- Fortbildning i ledarskap 

- Blekinge Arkiepelag 

- Medarbetarundersökning 2015    

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 474 Dnr 2015-000017 101 

Kurser och konferenser 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kurser och konferenser läggs till 

handlingarna utan beaktande. 

________________ 
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§ 475 Dnr 2015-000018 101 

Delgivningsärende 

Sammanfattning  

Ettebro intresseförening, angående kommunfullmäktiges beslut om 

försäljning av Ettebroskolan 

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut angående inhibition 

Länsstyrelsen, förvaltningsplan för rovdjur i Blekinge län 2015-2019 

Sveriges Kommuner och Landsting, ekonomirapporten 

Ungdomens nykterhetsförbund, redovisning av genomfört lägen 30 juli-13 

augusti 

 

Protokoll 

Cura individutveckling 2015-10-06 

    

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att redovisningen 

noteras till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till 

protokollet. 

________________ 

 


