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§ 85 Dnr 2014-000124 349 

Förorening av PFAS i Kallinge 

 

Säkerhetssamordnare Disa Kristinsdottir Käppi informerar om föroreningen 

PFAS. Hon redogör för vad PFAS är, hur hanteringen av ärendet har skett 

efter upptäckten av PFAS i drickvattnet i del av de brunnar som förser 

Brantafors vattenverk med vatten, hur det första steget mot gränsvärden, s k 

åtgärdsgränser tagits fram samt vad som är på gång i närtid. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet 

________________ 
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§ 86 Dnr 2013-000389 101 

Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära 
relationer 2014-2016 

 

Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014-

2016 har arbetats fram på uppdrag av folkhälsorådet, som verkar under 

kommunstyrelsen. Detta då den kommunövergripande handlingsplanen mot 

våld i nära relationer 2011 - 2013 har löpt ut.   

Den kommunövergripande planen mot våld i nära relationer för Ronneby 

kommun syftar till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt förebyggande 

arbete och innehåller prioriterade insatser för åren 2014-2016. Planen riktar 

sig till alla nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen.  

Den reviderade planen har efter beslut från kommunfullmäktige 2013-03-27 

§ 78 kompletterats med ett avsnitt om hedersrelaterat våld.  

Planen innefattar nämnders och bolags ansvar både i egenskap av 

servicegivare och som arbetsgivare. För att nå framgång i arbetet är det 

viktigt att varje nämnd och bolag planerar egna insatser och tar fram 

handlingsrutiner utifrån verksamhets- och ansvarsområde.  

Planen presenteras med fyra bilagor; kunskapsöversikt, aktörers ansvar och 

befintliga resurser, mall för checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära 

relationer.  

Remissförfarandet har pågått från 2013-11-08 t.o.m. 2014-02-28.   

Yttranden innehåller synpunkter på de delar som berör respektive 

remissinstans ansvarsområde samt på planen i sin helhet.   

 

Inkomna yttranden 
Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter. Nämndernas och 

Landstinget Blekinges yttrande bifogas. Övriga remissvar sammanfattas 

nedan.  

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen anser att planen är tydlig och väl strukturerad med 

fördelade ansvarsområden. Utbildningsförvaltningen anser att de kan arbeta 

efter planen. 
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Fritid- och kulturnämnden  
Fritid- och kulturnämnden framhåller vikten av utbildning och 

kompetensutveckling inom området för att kunna hantera checklistan och 

arbeta fram en handlingsplan.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden   
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att kunskapsöversikten tar upp våld 

mellan barn och ungdomar i liten utsträckning och menar att barn och 

ungdomar som vistas tillsammans i förskola och skolan kan beskrivas som 

nära relationer. I övrigt anser Miljö- och byggnadsnämnden att underlaget är 

bra utformat och utgör ett viktigt stöd i arbetet med dessa frågor. Föreslagen 

check- och kontaktlista bedöm vara funktionella hjälpmedel för att hantera 

dessa frågor. 

Socialnämnden 
Socialnämnden upplever planen i sin helhet som välstrukturerad och 

informativ som ger en bra bild över definitionen av våld i nära relationer. 

Socialnämnden framhåller även att den kompletterande delen som lyfter 

komplexiteten av våld i samkönade relationer är viktig.  

Äldrenämnden 
Äldrenämnden anser att de har ett viktigt uppdrag i arbetet mot våld i nära 

relationer då de inom sitt verksamhetsområde arbetar med en särskilt utsatt 

grupp. 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden framhåller att det är ytterst angeläget att kommunen 

har en övergripande och aktuell plan mot våld i nära relationer och ställer sig 

positiva till planen. Den fördjupade kunskapsöversikten avseende 

hedersrelaterat våld är ett bra komplement.  

Ekonomienheten  
Ekonomienheten lyfter vikten av att färdiga mallar vad gäller checklistor och 

handlingsrutiner, detta för att underlätta arbetet men även skapa enhetlighet 

och igenkännande för såväl medarbetare som förtroendevalda.  

Kommunala rådet för funktionshinder  
KFR anser att speciellt fokus ska läggas på funktionsnedsattas situation, med 

tanke på deras utsatthet. Vidare lyfts vikten av att socialpsykiatriska teamet 

som bland annat har kontakt med många brukare som har eget boende är 

extra lyhörda och observanta. De är även ytterst angeläget att de 

utbildningsinsatser som har riktats till personal och politiker inom området 

våld i nära relationer fortsätter.  
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Landstinget Blekinge  
Landstinget ser positivt på det arbete som genomförts med att ta fram 

förslaget. Materialet känns genomarbetat och föreslagna mål och insatser är 

mycket relevanta och tydliga. Landstinget uppskattar att planen beaktar 

skillnader mellan kön, sexuell läggning, nationalitet och inte minst ålder, där 

barnen särskilt har prioriterats. Landstinget poängterar vikten av god 

samverkan. Nedan presenteras synpunkter utifrån planens olika delar: 

Kommunövergripande plan- rubrik Uppföljning 

Landstinget föreslår en komplettering av indikatorer som bättre speglar 

måluppfyllelsen samt lyfter vikten av att integrera planering och uppföljning 

av planen med kommunens sedvanliga planerings- och uppföljningsprocess.  

 

Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2) 

Förtydliga tandvårdens som en del av hälso- och sjukvården. Landstinget 

lyfter även vikten av att se till att prioriteringsarbetet även får genomslag i 

det ekonomiska och personella prioriteringsarbetet på övergripande nivå i 

kommunen, dvs att det inte bara är på nämnds-, förvaltnings-, och bolagsnivå 

arbetet måste göras. Många förutsättningar skapas på central nivå och avgör 

därmed hur framgångsrikt arbetet sedan kan bli på verksamhetsnivå.  

 

Rädda Barnen i Ronneby   
Synpunkter lämnas på följande delar: 

Kommunövergripande plan  

Rädda Barnen anser att planen är väl genomarbetad och ser positivt på att 

även våldsutövare nås av stödinsatser vilket innebär att kvinnor som 

brottsoffer inte ges hela ansvaret. Rädda Barnen anser även att det 

övergripande målet bör innehålla lättillgängliga och tidiga insatser. 

Insatsen med att ta fram checklistor och handlingsrutiner som anges under 

delmål 1 – personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas 

och får snabbt stöd och hjälp bör innehålla anvisningar hur information ska 

föras vidare inom verksamheten, samt tydliga anvisningar för 

dokumentation, samordning och samverkan.  

Kunskapsöversikt (bilaga 1) 

Rädda Barnen anser att det är bra att framhåller riskgrupper men menar att 

listan ska kompletteras med ytterligare riskgrupper som spädbarn, 

papperslösa samt barn och vuxna som lever under ekonomiskt svåra 

förhållanden. 

Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2) 

Rädda barnen framhåller att det skyddande boendet som erbjuds bör vara 

lämpligt för eventuellt medföljande barn och att den personal som finns har 

kunskap om barns behov och rättigheter. Därtill betonar de vikten av att det 
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finns skriftliga, samordnande och väl förankrade rutiner inom all 

barnverksamhet.  

 

Checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära relationer (bilaga 3) 

Rädda Barnen anser att det bör finnas en särskild checklista för barn som 

utsätts för, eller bevittnar våld.  

 

Brottsofferjouren 
Brottsofferjouren har under året som gått haft många ärenden gällande våld i 

nära relationer och framförallt hedersrelaterat våld. Brottsofferjouren 

framhåller att behovet av ekonomiskt stöd från Ronneby kommun måste 

respekteras på ett bättre sätt än idag för att möjliggöra fortsatt verksamhet.  

 

Ronneby kvinnojour 

Kvinnojouren önskar komplettera kontaktlistan (bilaga 4) med Tjejjouren 

RUT:s mailadress i kontaktlistan då de inte har någon telefon utan endast är 

tillgängliga via chatt.  

 

Personalenheten, Polismyndigheten i Blekinge län, Folktandvården i 

Blekinge samt Röda Korset Ronneby 

Ovan nämnda remissinstanser ställer sig positiva till förslaget och framhåller 

planen som väl genomarbetad och tydlig.  

 

AB Ronneby Industrifastigheter, Näringslivsenheten samt Tekniska 

förvaltningen 
Ovan nämnda remissinstanser har inkommit med svar men inte lämnat några 

synpunkter på förslaget.  

. 

Bedömning 

I bedömningen värderas inkomna yttranden avseende kompletteringar och 

revideringar. Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära 

relationer 2014- 2016 föreslås efter remissförfarandet revideras enligt nedan.   

Kommunövergripande plan 2014-2016 

Under rubriken Inledning, sidan 1, har följande tillägg gjorts i andra stycket: 

Ronneby kommuns reviderade kommunövergripande plan mot våld i nära 

relationer har utarbetats med utgångspunkt i Barnkonventionen, 

Kvinnokonventionen (CEDAW), FN:s Deklaration om avskaffandet av våld 

mot kvinnor…   

I flertalet yttranden lyfts vikten av stöd och mallar i arbetet med att ta fram 

de checklistor och handlingsrutiner som är en insats under delmål 1 – 

personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas och får 
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snabbt stöd och hjälp. Stöd i detta arbete framhålls redan som en insats i den 

föreslagna planen. Därtill finns en mall för checklista bilagat planen (bilaga 

3). Önskemål om mall för upprättande av handlingsrutiner bedöms dock inte 

som aktuellt då handlingsrutiner i högsta grad är verksamhetsspecifika. 

Samordning och stöd från Sesam och folkhälsorådet vad det gäller 

upprättande av handlingsrutiner kommer starta våren 2014.  

Under rubriken uppföljning, sidan 5, har ett tillägg gjorts för att integrera 

planering och uppföljning av planen med kommunens sedvanliga planerings- 

och uppföljningsprocess. Följande komplettering har gjorts för att kunna 

avgöra om arbetet löper i rätt riktning:  

Arbetet ska årligen följas upp genom respektive nämnd/bolags 

årsredovisning under rubriken Folkhälsa. Den samlade uppföljningen 

samordnas årligen av Folkhälsorådet enligt presenterade indikatorer på sidan 

5.   

Bilaga 1: Kunskapsöversikt  
I ett yttrande lyfts att våld mellan barn och ungdomar i förskola och skola 

bör framhållas i kunskapsöversikten. Våld mellan barn och unga är dock inte 

inrymt i definitionen för våld i nära relationer och ett förtydligande om detta 

kommer därmed inte att göras i planen.  

Under rubriken särskilt utsatta grupper, sidan 6, föreslås tillägg av grupperna 

spädbarn, papperslösa samt barn och vuxna som lever under ekonomisk 

utsatthet. Dessa grupper är dock nationellt sett inte särskilt utsatta grupper 

vad gäller våld i nära relationer och kommer därmed inte att ingå.  

Bilaga 2: Aktörers ansvar och befintliga resurser 

I tredje stycket under rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, förtydligas 

meningen ”Hälso- och sjukvården har även en viktig roll i att föra noggrann 

dokumentation för att rättsintyg vid misshandel blir korrekta” enligt 

följande: Hälso- och sjukvården har alltid en viktig roll i att föra noggrann 

dokumentation, oavsett om den våldsutsatta önskar anmäla eller inte. Vid en 

anmälan utgör detta viktiga underlag för rättsintyg.  

Rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, kompletteras med ett ytterligare 

stycke för att förtydliga vikten av att vid långvarig sjukskrivning ställa frågor 

om våld i nära relationer.  

Det är också viktigt att i samband med patienters sjukskrivning, speciellt vid 

långvarig sjukskrivning, som rutin ställa frågan om våld i nära relationer, 

eftersom detta är en tänkbar bakomliggande orsak till många av dessa 

sjukskrivningar.  

Under rubriken Ronneby kvinnojour, sidan 4, har en rättelse gjorts där 

jourens har ändrats till jouren.  

Bilaga 4: Kontaktlista 

Tjejjouren RUT:s mailadress läggs till i kontaktlistan då de inte har något 

telefonnummer.  
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Planen i helhet  

Utifrån yttranden ovan är bedömningen att remissinstanserna är positiva till 

planen och anser att den är välstrukturerad och informativ. Bilagorna 

upplevs underlätta införlivandet av planen.  Planen lyfter relevanta mål och 

insatsområden för att förebygga och minska våld i nära relationer.  

. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta kommunövergripande plan mot våld i nära 

relationer 2014-2016 med föreslagna revideringar.  

. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy 

Andersson (S) samt ersättare Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014-2016 med 

föreslagna revideringar. 

________________ 
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§ 87 Dnr 2014-000115 012 

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2013 

 

Folkhälsosamordnare Malin Weinholtz lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

Kommun ett lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som 

är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån 

de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.  

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF §195/2008. Det övergripande målet för BRÅ's 

verksamhet är följande: 

 Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och 

verka i.  

 I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge som bryts ner i fem 

områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är 

även medfinansiär till trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2013 

har presenterats i Kommunfullmäktige.  

Ett nytt samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby 

kommun har arbetats fram under 2013. Avtalet har för perioden 2014-01-28 

till 2014-12-31 tre fokusområden.  

Under 2013 har arbetet med ”Nattvandrande föreningar” i Ronneby kommun 

fortsatt.  Med nattvandrande föreningar vill lokala BRÅ stimulera till ett ökat 

antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i centrum och 

runt om i kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Ronneby kommun, 

närpolisen i Ronneby och föreningen Nattvandring.nu. 

Verksamhetsberättelse 2013 har delgivits och godkänts av lokala BRÅ 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att noterar den lämnade verskamhetsberättelsen och 

verksamhetspkanen till protokollet    
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson 

(S) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att notera den 

lämnade verskamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet.   

________________ 
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§ 88 Dnr 2014-000116 019 

Uppföljning av samverkansavtal mellan Ronneby 
kommun och Polismyndigheten i Blekinge län 

 

Sammanfattning  

I Ronneby kommun samverkar kommunen och Polismyndigheten i Blekinge 

län i ett brottsförebyggande arbete genom ett så kallat samverkansavtal. 

Avtalet ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet med 

målet att verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet. Avtalet lyfter 

fram områden där gemensamma åtgärder är möjliga: Trygghetsvandringar, 

Våld i nära relationer, Trygghetsmätningar, Evenemang och storhelger, 

Alkohol- och droger, Skola/Fritid- och kulturverksamhet, 

Medlingsverksamhet vid brott och Trafik. Avtalsperioden har pågått från och 

med 2013-01-28 till och med 2013-12-31.  

Uppföljningen av avtalet innebär att kommunen och polisen har undersökt 

hur respektive part har uppfyllt sina åtaganden under respektive område och 

bedömer arbetets påverkan på problem. Uppföljningen bifogas. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktig att noterar den lämnade uppföljningen av 

samverkansavtal i brottsförebyggande arbete mellan Ronneby kommun och 

Polismyndigheten i Blekinge län till protokollet. 

. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) samt Tommy 

Andersson (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att notera den 

lämnade uppföljningen av samverkansavtal i brottsförebyggande arbete 

mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län till 

protokollet. 

________________ 
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§ 89 Dnr 2014-000105 171 

Brandlarmspolicy  

 

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Vi har idag ingen policy gällande nivån på våra brandlarmsanläggningar. 

Man har historiskt sett installerat larm med olika ambitionsnivå och skydd i 

kommunens fastigheter.      

Bedömning 

Aktuellt dokument är framtaget av Martin Johansson vid 

Lokalförsörjningsenheten inom Ronneby kommun och avser styra upp de krav 

som skall gälla avseende brand-larms- och sprinkleranläggningar för Tekniska 

förvaltningens lokaler. Kraven som redovisas i dokumentet är i första hand 

avsedda för nybyggnation, men skall även ses som långsiktig målsättning även 

för befintliga lokaler.  

Orsaken till behovet att styra upp kraven är att skapa en tydlighet inför ny- och 

om-byggnadsprojekt samt för kommunicering med försäkringsbolag och övriga 

kommunala verksamheter.     

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen antar föreslagen policy 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att policyn kompletteras i enlighet 

med framförda synpunkter och därefter sänds på remiss till samtliga 

förvaltningar och bolag. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att policyn kompletteras i enlighet 

med framförda synpunkter och därefter sänds på remiss till samtliga 

förvaltningar och bolag. 

________________ 

Exp: 

Ola Liljerum  
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§ 90 Dnr 2013-000262 109 

Besvarande av medborgarförslag om en lekplats på 
torget 

 

Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Tobias Jersheim har lämnat ett medborgarförslag om lekplats på torget. 

Förslagsnämnaren menar att detta skulle skapa en trevlig central mötesplats. 

Lekplatsen behöver inte vara en traditionell sådan. 

    

Bedömning 

En central attraktiv lekplats har diskuterats en längre tid. I 

Lekplatsutredningen som kommunstyrelsen fattade beslut om i oktober 2013 

föreslogs av tekniska förvaltningen en närlekplats i Rådshusparken samt en 

kommunlekplats i anslutning till Snäckebacken några hundra meter från 

torget.  

Kommunen har under våren 2012 bett att få in synpunkter från medborgarna 

på torgets framtida utformning som hanterats av en arbetsgrupp. Att hitta 

lösningar som inbjuder till lek bland annat genom utformning och placering 

av konst har varit en del i detta arbete. Arbetet fortsätter inom kommunen för 

att komma fram till ett förslag gällande torget och dess utformning och 

förlagsgivarens synpunkter har skickats vidare till denna grupp. 

Medborgarförslaget bedöms därmed som besvarat. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

- Att besluta medborgarförslaget som besvarat    

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

________________ 
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§ 91 Dnr 2013-000188 109 

Besvarande av medborgarförslag att uppvakta 
Ronnebys invånare vid födelsedagar 

 

Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Ganhem Ali har lämnat in följande medborgarförslag om att uppvakta 

Ronnebys invånare vid födelsedagar. Förslaget har utretts utav SUS-enheten, 

Ekonomienheten och Informationsenheten. 

    

Bedömning 

Enligt beräkningar av ekonomienheten så skulle ett genomförande av 

förslaget i enighet med förslagslämnarens, bedöms innebära en årlig kostnad 

motsvarande 2 267 000 kr varav 1 532 000 kr för gåvor och 735 000 kr i 

personalkostnader för utförandet. Efter som födelsedagarna inte är jämnt 

fördelade över året så skulle det tillfälligtvis bli svårt att praktiskt genomföra 

personbesök enligt förslaget. 

Enligt kommunikationsenheten är det svårt att bedöma effekterna av att 

genomföra förslaget. Detta skulle kunna bidra till en ökad positiv attityd till 

kommunen men skulle lika gärna kunna bidra till en negativ syn genom 

ifrågasättande av prioriteringar eller typ av gåva. Alla firar inte heller 

födelsedagar. Ett alternativ till förslagslämnarens förslag skulle kunna vara 

ett gratulationskort men enligt kommunikationsenhetens bedömning skulle 

en sådan insats ses som av ringa värde för mottagaren. 

Den sammanlagda bedömningen av förslaget i enighet med förslagsställarens 

är att effekterna av insatsen inte står i relation till kostnaderna. Att fira 

kommunens 100-års jubilarer skulle dock innebära en rimlig insats som 

skulle betyda mycket för berörda personer samt ge positiv bild av 

kommunen. Tingsryds kommun uppvaktar sedan 2012 invånare som fyller 

100 år. Utefter befintlig invånarstatistik skulle detta innebära ca 5 personer 

och besök per år. Informationsenheten undersöker möjligheterna till riktade 

insatser för andra målgrupper tillsammans med centrumföreningen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

- Att uppvakta kommunens 100-års jubilarer med ett personligt besök 

och en blomma. Att kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för 

övriga utgifter. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Anna Carlbrant 

(RP) samt ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att medborgarförslaget avslås men 

att Äldrenämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att uppvakta samtliga 

som fyller 100 år i kommunen och fatta vidare beslut i frågan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. Äldrenämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att 

uppvakta samtliga som fyller 100 år i kommunen och fatta vidare beslut i 

frågan. 

________________ 
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§ 92 Dnr 2014-000040 739 

Långsiktig boendeplanering inom äldreförvaltningen 

 

Äldrenämnden § 31/2014 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet och lämnar 

följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Parkdala - Återremiss från KSAU 

Undertecknat var kallad till KSAU den 10 februari angående framtida 

boendeplanering där hyra av ett block i Parkdala beskrivs som en kortsiktig 

lösning för att kunna verkställa boendebeslut för en allt växande kö. Under 

2013 omvandlades 12 platser till demensplatser, vilket inte har avhjälpt det 

totala behovet av platser. 

 

KSAU återremitterade ärendet dels för att få ett förtydligande av 

kostnadsbilden för Parkdala, för att undersöka möjligheten med 

fastighetsägaren om att hyra enbart två av tre plan och dels för att 

förvaltningen ska utreda möjligheten att bygga till flera lägenheter på 

Lindebo i Bräkne Hoby. 

Dagens kösituation är 23 där numera mer än hälften söker boende för icke 

dementa. I kvalitetsberättelsen framgår att snittiden från beslut till 

verkställighet när det gäller särskilt boende har i jämförelse med 2012 ökat 

från 34 till 66 dagar. 

 

För att möta framtiden med de krav och förväntningar det innebär bör en 

långsiktig plan arbetas fram. Närmast kommer bemanningsreglerna som 

kommer att innebära en stor förändring inom de särskilda boenden när det 

gäller planering, förhållningssätt osv. En kort tillbakablick visar att 

målgruppen har förändrats vilket kräver utveckling av både kompetens och 

arbetsmetoder samtidigt som gruppen äldre, äldre ökar. 

 

Parkdala är en kortsiktig lösning som ger det andrum som behövs för att 

arbeta fram en långsiktig och hållbar lösning i boendefrågan. Den tilltänkta 

byggnaden ger även möjlighet till en reserv i det fall att behovet av 

boendeplatser ytterligare skulle öka. 
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Utredningen av möjligheten att bygga till på Lindebo kommer att ske 

skyndsamt, men då det är en lång process att bygga till eller bygga nytt 

bedöms det ändå att Parkdala behövs som en kortsiktig lösning som kan 

avhjälpa det mera akuta behovet. 

    

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar att godkänna ovanstående förslag med ändringen att 

sista stycket stryks som handlar om utredning av möjligheten att bygga till 

på Lindebo. 

    

 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson samt ekonom Eva Robertsson 

redogör för förändrad kostnadskalkyl i jämförelse med den som redovisades 

vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-10. 

Nytt boende Parkdala, korttidsboende 10 platser 

Drift 

Personal   3 375 000 

Personal natt   2 250 000 

Förstärkn med enhetschef  595 000 

Hyreskostnad  1 728 000 

Städkostnad   94 000 

Förbrukningsmaterial  50 000 

Personalsoc   15 000 

Mattransporter  219 000 

Larmkostnad   38 000 

Kapitalkostnad  103 985 

Total   8 467 985 

 

Investering 

Inventarier möbler mm  558 000 

Inventarier, larm porslin, gardiner mm 157 000 

Total   715 000 

Avskrivningar och intern ränta se Kapitalkostnad ovan 
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Omvandling Vidablick plan 3, demensboende 13 platser 

Personal 10 pl fr 0,66 till 0,725 332 000 

Personal 3 nya belagda pl   1 109 000 

Hyresintäkter  -707 850 

Merkostnad Vidablick tot 733 150 

 

Neddragning av personalbudget  

motsvarande 4 årsarbetare i hemtj -1 942 000 

 

Sammanställning  7 259 135 

Alla kostnader anges för helår 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar   

- att ett tilläggsanslag för driften beviljas med 3 332 000 kr för 2014, 

- att ett tilläggsanslag på 715 000 kr beviljas för investeringar, 

- att finansiering sker via eget kapital, 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att teckna 3-årigt avtal avseende 

Parkdala, 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att inför fastställande av budget 

2015, senast i september 2014, redovisa förslag på hantering av de 

ökade utgifterna och 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att bevaka utvecklingen och göra en 

långsiktig boendeplanering. Återrapportering ska ske till 

Kommunstyrelsen. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta  

- att bevilja ett tilläggsanslag för driften med 3 332 000 kr för 2014, 

- att bevilja ett tilläggsanslag på 715 000 kr för investeringar, 

- att finansiering sker via eget kapital, 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att teckna 3-årigt avtal avseende 

Parkdala, 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att inför fastställande av budget 

2015, senast i september 2014, redovisa förslag på hantering av de 

ökade utgifterna och 

- att Äldrenämnden får i uppdrag att bevaka utvecklingen och göra en 

långsiktig boendeplanering. Återrapportering ska ske till 

Kommunstyrelsen. 

 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(54) 
2014-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2014-000106 049 

Uppföljning central och elektronisk fakturahantering 

 

Peter Nordberg lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslöt under 2008 att införa elektronisk 

fakturahantering samt e-handel. Efter remissförfarande tog 

kommunfullmäktige beslut om centralisering av nämndsadministration och 

fakturahantering i december 2008. All fakturahantering blev därmed 

centraliserad till Ekonomienheten. Beslut togs även att en uppföljning 

gällande nämndssekretariatet skulle ske till Kommunfullmäktige. I 

Förvaltningssamverkansgruppen för Kommunstyrelsens 

verksamhetsområden togs beslut i mars 2013 om att även följa upp den 

centrala fakturahanteringen. 

En uppföljning gällande centralisering av nämndssekretariatet behandlas i ett 

separat ärende. Bifogad utredning avser endast uppföljning gällande central 

och elektronisk fakturahantering. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta 

att föreslå Kommunstyrelsen 

att uppdra åt Ekonomienheten att fortsätta arbetet med elektronisk 

fakturahantering samt med införande av E-handel. 

att uppdra åt kommunens förvaltningar att se över sina 

beställarorganisationer. 

att till Miljöteknik framföra att kommunen har ett starkt önskemål att 

Miljöteknik fortsätter sitt arbete med att införa e-fakturor till kommunen. 

att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S) samt ersättare Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att fjärde att-satsen justeras så att 

Miljöteknik får i uppdrag av Kommunfullmäktige att införa e-fakturor till 

Ronneby kommun. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar  

- att uppdra åt Ekonomienheten att fortsätta arbetet med elektronisk 

fakturahantering samt med införande av E-handel, 

- att uppdra åt kommunens förvaltningar att se över sina 

beställarorganisationer, 

- att föreslå Kommunfullmäktige att ge Miljöteknik i uppdrag att 

införa e-fakturor till kommunen, 

- att överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

 

________________ 
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§ 94 Dnr 2014-000123 040 

Redovisning av förslag till hantering av balanskonto 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Enligt KF §254/2013 skulle ett förslag till redovisning på hur medel från 

balanskontot ska hanteras redovisas för kommunstyrelsen i april 2014. 

Ärendet behöver ytterligare beredning. Bedömningen nu är att ärendet kan 

redovisas på kommunstyrelsen i juni 2014. 

 

Förslag till beslut 

Informationen tas till protokollet 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren  
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§ 95 Dnr 2014-000063 101 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Äldrenämnden.  

    

Förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

    

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 
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§ 96 Dnr 2014-000102 821 

Nyttjanderättsavtal med Kallinge SK, 10-årigt 

 

Arbetsutskottet § 69/2014 

Fritid- och kulturnämnden § 8/2014 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande 

10-årigt avtal för Kallinge SK. 

 

Sammanfattning  

Under 2012 sammanträffade förvaltningen med styrelse- representanter för 

Kallinge SK gällande övertagande av skötsel och drift av Järnvallen. 

Styrelsen för KSK tog ett positivt ställningstagande och ett förslag till 

nyttjanderättsavtal diskuterades. Under 2013 har ett ettårigt avtal skrivits 

mellan förvaltningen och Kallinge SK.  

    

Bedömning 

Kallinge SK har under 2013 tagit ett stort ansvar i driften av Järnvallen. 

Regelrätta möten med alla andra aktörer har genomförts och tider för träning 

och spel fördelats på ett mycket korrekt sätt    

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att skriva ett 10 årigt 

avtal (bilaga) med Kallinge SK gällande drift, ansvar och skötsel av 

Järnvallen Kallinge. 

    

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att skriva 

ett 10 årigt avtal (bilaga) med Kallinge SK gällande drift, ansvar och skötsel 

av Järnvallen Kallinge. 

 

Arbetsutskottets beslut 2014-03-10 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att skriva ett tio årigt (10) avtal med Kallinge SK 

gällande drift, ansvar och skötsel av Järnvallen. 

Att ett förtydligande ska göras i avtalet gällande stadgar och uppsägning. 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar förslag till nytt avtal. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S) och Roger Gardell (FP). 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till Fritid- och 

kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Tommy Johansson 

Fritid- och kulturnämnden 
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§ 97 Dnr 2014-000100 821 

Nyttjanderättsavtal med friidrottsföreningen Gnistan - 
10-årigt 

 

Arbetsutskottet § 71/2014 

Fritid- och kulturnämnden § 7/2014 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande 

nyttjanderättsavtal för friidrottsanläggning Brunnsvallen – Gnistan. 

 

Sammanfattning  

I investeringsmedlen för 2013 finns ett belopp på 600 000 kr för beläggning 

av friidrottsbanor på Brunnsvallen. I samråd med föreningen Gnistan har 

förvaltningen gjort en översyn av anläggningen. För att lägga beläggning på 

banorna bör ytterligare åtgärder göras för att uppfylla det behov som finns 

från förening och skola samt att göra anläggningen mer lättskött. De 

befintliga längdhoppsbanorna/groparna bör flyttas då den sand/grus som 

finns där sliter på löparbanorna. Höjdhoppsansatsen bör breddas en aning för 

att underlätta ansats och avbytarbås för RBK:s verksamhet bör jackas in för 

att underlätta att använda löparbanor. Gnistan har inlämnat en ansökan till 

Blekinge Idrottsförbund där man söker medel för att finansiera flytt av/nya 

längdhoppsgropar, breddning av ansats till höjdhopp, ny kulkastningsring 

samt injackning av avbytarbås. Förutsättningen för att föreningen skall få 

bidrag är att föreningen antingen äger anläggningen eller har ett 10 årigt 

nyttjanderättsavtal.        

    

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att skriva ett 

10- årigt nyttjanderättsavtal med Friidrottsföreningen Gnistan gällande 

friidrottsanläggning på Brunnsvallen. 

    

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera information till protokollet. 
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Konsult Per Engkvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 2014-03-10 

Kommunstyrelsen beslutar att skriva ett tio årigt (10) avtal med 

friidrottsföreningen Gnistan gällande friidrottsanläggningen på 

Brunnsvallen. 

Att ett förtydligande ska göras i avtalet gällande stadgar och uppsägning. 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar förlag till nytt avtal. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S) och Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att Fritid- och kulturförvaltningen 

får i uppdrag att ta fram ett förslag på s k exit-klausul i avtalet till 

Kommunstyrelsens sammanträde och att avtalet därefter kan godkännas. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottets bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att ta 

fram ett förslag på s k exit-klausul i avtalet till Kommunstyrelsens 

sammanträde och att Kommunstyrelsen därefter föreslås besluta föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna avtalet. 

________________ 

Exp: 

Tommy Johansson 
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§ 98 Dnr 2010-000431 370 

Besvarande av medborgarförslag från Ronneby Boule 
Allians genom Arne Svensson angående önskemål om 
inkoppling av fjärrvärme i boulhallen 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Ronneby Boule Allians föreslår i ett medborgarförslag att fjärrvärme 

installeras i boulehallen. De framför att det under en sträng vinter är det 

omöjligt att få hallen uppvärmd trots elfläktar ständigt går på högsta effekt 

vilket innebär att elräkningarna blir kostsamma. 

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Fritid- och kulturnämnden som 

har behandlat ärendet vid två tillfällen. I februari redovisades att en 

inkoppling av fjärrvärme beräknades kosta ca 375 000 kr. Förbrukning och 

drift på helår beräknades efter installation att kosta ca 55 000 kr + service 4 

ggr/år a 1125 kr. Nuvarande driftskostnader som till fullo belastar föreningen 

är 60-65 000 kr per år. Installation av fjärrvärme skulle ge föreningen en 

driftsbesparing på 5- 10 000 kr och en avskrivningskostnad för kommunen. 

Tekniska förvaltningen har efter Fritid- och kulturnämndens första 

behandling av ärendet tagit fram nya uppgifter som visar att en inkoppling 

kostar 220 000 kr vilket ger lägre kapitalkostnader och/eller kortare 

avskrivning. För att hålla högre temperatur i hallen kvarstår dock 

driftskostnaderna ovan trots nyinstallation. Att det varit kallt i hallen har 

varit ett stort bekymmer för Boule Alliansen. Tekniska förvaltningen har 

även gjort en kostnadsberäkning på att isolera byggnaden och på så vis få till 

stånd en rimligare temperatur och ekonomi. Denna åtgärd beräknas kosta 

380 000 kr att utföra. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att man, efter de nya siffrorna för 

installation och/eller isolering, inte ser någon besparingseffekt i en 

installation och avråder ur ett ekonomiskt perspektiv. Nämnden föreslår 

Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att medborgarförslaget 

avslås. 

Vid behandling av ärendet i Kommunstyrelsen återremitterades ärendet för 
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närmare beredning inför hantering i budgetberedningen. 

Fritid- och kulturnämnden hade åter uppe ärendet 2013-10-10. Där redovisas 

att Förvaltningschefen i möte med föreningen fått ett nytt förslag på åtgärd. 

Föreningen har tagit fram olika alternativ av luftvärmepumpar som kan 

ersätta de byggfläktar som i nuläget ”värmer” hallen. Fritid- och 

kulturnämnden beslutar att man inte ser en besparingseffekt vid installation 

av fjärrvärme och/eller isolering och avråder ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Nämnden förslår Kommunstyrelsen att överväga en installation av 

luftvärmepumpar, i förlängningen ett byte av lysrörsarmaturer samt 

installation av elstyrning. Luftvärmepumpar av hög kvalitet beräknas kosta 

60 000 kr inkl. moms och installation. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförlaget om inkoppling av 

fjärrvärme i boulehallen. 

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till bidrag för 

installation av luftvärmepump.    

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Roger Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C) samt Malin 

Norfall (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförlaget om inkoppling av fjärrvärme i boulehallen. 

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till bidrag för 

installation av luftvärmepump.    

________________ 
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§ 99 Dnr 2013-000122 332 

Besvarande av medborgarförslag om bättre belysning 
vid kommunens lekplatser 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Sofia Wihlstrand föreslår i ett medborgarförslag att lekplatserna i Ronneby 

Brunnspark, Ekenäs badplats, Ekenäs bostadsområde mfl platser får bättre 

belysning eftersom det mörkt där på vinterhalvåret. 

    

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Gatu- 

och parkchef Daniel Andersson har lämnat ett yttrande. Förvaltningens 

bedömning är att generellt ska de allmänna lekplatserna kommunen 

tillhandahåller inte belysas separat utan den belysning som ska 

tillhandahållas avser i så fall allmänna platser som gång- och cykelvägar till 

och från lekplatsen. Förvaltningen gör bedömningen att besöksfrekvensen 

kvällstid under vinterhalvåret för målgruppen 1-7 år inte är tillräckligt stor 

för att motivera den investerings- och driftskostnad belysningen skulle 

medföra. För de lite äldre barnen har flera näridrottsplatser byggts för att 

stimulera till spontan lek och idrott. Dessa har utrustats med belysning. 

Förvaltningen för samma resonemang som ovan gällande de i 

medborgarförslaget nämnda lekplatserna. Vidare görs bedömningen att den 

belysning som finns på gc-vägar och gator i anslutning till lekplatserna 

uppfyller de krav som är rimliga att ställa. 

Tekniska förvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår 

medborgarförslaget. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

avslå medborgarförslaget. 

________________ 
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§ 100 Dnr 2010-000034 109 

Besvarande av medborgarförslag från Daniel 
Häggander gällande möjlighet till Idrottsprofil i 
Ronnebys högstadier 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Daniel Häggander mfl förslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun 

ska skapa en möjlighet för elever i kommunen att välja en idrottsprofil på 

högstadiet. De menar att detta kan åstadkommas genom ett samarbete mellan 

skolan och de lokala idrottsföreningarna. Förslaget skulle innebära att 

idrottsintresserade ungdomar ges möjlighet till att utöva sin idrott under ett 

par skoltimmar varje vecka. En enkel version av idrottsprofil redan i 

högstadiet skulle kunna ge en bra vägledning vid ett eventuellt val av 

idrottsgymnasium. Som skäl framförs också att forskning visar ett samband 

mellan fysisk aktivitet och skolprestationer. 

Medborgarförslaget har efter remiss till Utbildningsnämnden hanterats av 

Kommunstyrelsen som beslutade att återemittera ärendet till 

Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden har nu återkommit med ett nytt 

kompletterande yttrande.  

    

Bedömning 

Av Utbildningsnämnden första yttrande framgår följande: 

"För grundskolan gäller en timplan, som på nationell nivå anger vilka ämnen 

som ingår, samt den tid som respektive ämne ska tilldelas totalt under nio 

skolår. Huvudmannen kan besluta om att tilldela mer tid. 

Förutom traditionella ämnen finns också tid för elevens val. Undervisningen 

i elevens val ska syfta till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett 

eller flera ämnen. 

Rektor kan dessutom inom ramen för timplanen besluta om Skolans val. 

Skolans val får omfatta lokalt tillval, om Statens Skolverk har godkänt en 

plan för undervisningen. 
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För att skapa möjligheten till profil enligt medborgarförlaget finns det två 

huvudspår; A och B. 

 

Spår A 

Huvudmannen beslutar att från läsåret 2013/2014 utöka timplanen i idrott 

och hälsa med två klocktimmar i veckan. Eleverna som valt idrottsprofil ges 

möjlighet att fördjupa sin inom en eller två idrotter. Skolorna samarbetar 

med lokala föreningar. På varje skola bildas en grupp gemensam för 

årskurserna 7-9. 

Kostnad: ledare och material 200 000 kr/läsår och skola.  

En elev som valt elevens val "idrott och idrottsprofil" får tillsammans med 

två timmar obligatorisk idrott och hälsa i spår A totalt fem timmar idrott i 

veckan. 

 

Spår B 

Den enskilda skolan erbjuder idrottsprofil som ett valbart alternativ inom 

elevens val. Detta motsvarar en klocktimme per vecka; dvs hälften jämfört 

med spår A. Skolorna samarbetar med lokala föreningar. På varje skola 

bildas inledningsvis en grupp gemensam för årskurserna 7-9.  

Kostnad: ledare och material 30 000 kr/läsår och skola. 

En elev som valt elevens val "idrottsprofil", får tillsammans med två timmar 

obligatorisk idrott och hälsa i spår B totalt tre timmar idrott i veckan. 

 

Sammanfattningsvis 

För att genomföra "idrottsprofil" krävs i spår A ett resurstillskott för 

genomförande och beslut om utökad timplan för huvudmannen. I spår B 

krävs rektors beslut rörande den egna skolan och kostnader som är 

jämförelsevis låga." 

 

Det andra yttrandet beskriver hur man idag organiserar skolans verksamhet 

kring profiler på de båda 7-9-skolorna. 

I dagsläget erbjuder Kallinge 7-9 en idrottsprofil, en estetisk profil och en 

"kaféprofil". Idrottsprofilen innebär fördjupning och breddning av ämnet 

men har något mer inriktning mot bollsporter. Profilerna är förlagda på 

elevens val men man har valt att förlänga tiden ytterligare 40 minuter. Detta 

möjliggörs genom skolans val. 
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På Snäckebacksskolan finns ingen profil, typ idrottsprofil i dagsläget. Om 

man i framtiden satsar på en profilering är rektorns tanke att fokus ska ligga 

på baskunskaper med fördjupning inom no eller språk. 

 

Med utgångspunkt i att idrottsprofil (typ B) erbjuds på Kallingeskolan 

förelås medborgarförslaget vara besvarat. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat 

med att Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil genom elevens och skolans val.  

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Anna Carlbrant (RP), Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) samt ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar med instämmande av Roger Gardell (FP) och 

Anna Carlbrant (RP) att medborgarförslaget besvaras med, utöver att 

Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil genom elevens och skolan val, att 

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att arbeta för idrottsprofilering på flera 

skolor i enlighet med ambitionerna i medborgarförslaget. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Tommy Anderssons (S) 

med fleras yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande om avslag på 

Tommy Anderssons (S) m fl yrkande.  

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(54) 
2014-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat med att Kallingeskolan erbjuder idrottsprofil 

genom elevens och skolans val. 

________________ 
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§ 101 Dnr 2013-000166 109 

Besvarande av medborgarförslag från Yvonne 
Johansson och Elvi Kempaala angående att bygga ett 
nytt trygghetsboende i området kring Vårdcentralen i 
Ronneby 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Yvonne Johansson och Elvi Kampala har lämnat in ett medborgarförslag 

angående byggnader i området kring Ronneby Hälsocenter och byggande av 

trygghetsboenden. 

    

Bedömning 

Den byggnad som anges i medborgarförslaget ägs av Landstinget Blekinge. 

Deras avsikter är att i närtid riva byggnaderna och bygga ett nytt hus avsett 

för den psykiatriska verksamhet som bedrivs i det s.k. H-huset i samma 

område. Denna byggnad ägs av Ronneby kommun. 

När Landstinget Blekinge är klara med sin byggnad kommer de att lämna de 

lokaler som hyrs av Ronneby kommun. Vad som ska hända med dessa 

lokaler därefter är inte beslutat.  

Då den byggnad som förslagsställarna menar inte ägs av kommunen ligger 

frågan utanför kommunens ansvar. Kommunen är dock medveten inför 

framtiden att den plats där de lokalerna som är ägda av kommunen och som 

Landstinget kommer att lämna ligger, kan var en lämplig för lokalisering av 

ett trygghetsboende. 

Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är 

besvarat med ovanstående. 

    



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(54) 
2014-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(54) 
2014-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2013-000111 266 

Strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav 

 

Arbetsutskottet § 78/2014 

Förvaltningschef Magnus Graad föredrar ärendet och utvecklingssamordnare 

Emelie Stenborg har lämnat följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Rektor Per Isaksson, Blekinge Naturbruksgymnasium, har ansvarat för 

framtagande av ett förslag till en skogsstrategi, tillsammans med bland annat 

Tekniska förvaltningen. Skogsstrategin ska utgöra grund för kommunens 

planering av sitt skogsinnehav. Kommunfullmäktige fattade 2006 ett beslut 

att kommunens skogsproduktion ska ställas i anspråk för skogsutbildningen i 

utvecklingssyfte. Det föreligger därför ett förslag till beslut som förutom en 

strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav också föreslår att 

Naturbruksgymnasiet tar över förvaltandet av produktionsskogen i enlighet 

med skogsstrategin. Tekniska förvaltningen och Utbildningsnämnden har 

ställt sig positiv till ett övertagande av produktionsskogen. Tekniska 

förvaltningen fick av KSau, 2013-12-02 §385, i uppdrag att kontrollera hur 

andra kommuner i länet sköter sitt skogsinnehav samt undersöka hur ärendet 

går ihop med grönstrukturplanen och det kommande arbetet med 

naturvårdsprogrammet.  

 
Utredning 
Dokumentet innehåller 3 delområden vilka nedan beskrivs områdesvis. 

 

Hantering av skogsinnehav i Blekinge läns övriga kommuner 

 

Karlskrona: 

Kommunledningsförvaltningen är ansvarig för skogsinnehavet där Mark- 

och Exploateringsenheten ansvarar för allt som inte är planlagt. 

Skogssällskapet är upphandlad förvaltare och sköter produktionsskogen samt 

större arbeten i tätortsnära skog och park. Förvaltaren utför underhåll, sköter 

försäljningen av virke, är med i planläggning samt har myndighetskontakt (i 

samråd med kommunen). Gatu- och parkenheten sköter det mesta i den 

tätortsnära skogen samt i parker.  

 

Karlshamn: 
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Markinnehavet ligger under Kommunstyrelsen med ansvar fördelat på 

Tekniska nämnden och vidare till Gatu- och parkenheten. För närvarande är 

Södra upphandlad förvaltare men en ny upphandling är aktuell. Förvaltaren 

har ansvar för planering och utförande av skogsvård samt försäljning av 

avverkad skog (inklusive lager samt skog från bostadsnära skog) i samråd 

med kommunen. Den bostadsnära skogen sköts oftast i egen regi med stöd 

från entreprenören.  

 

Olofström: 

Skogssällskapet, som är upphandlad förvaltare sedan 70-talet, planerar (i 

samråd med kommunen) och utför arbete i skogen, samt sköter försäljning 

av avverkad skog. Den tätortsnära skogen förvaltas och sköts också till stor 

del av Skogssällskapet men även av egen personal från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (från Gator, park, väg och skog).  

 

Sölvesborg: 

Sedan tio år sköter Parkavdelningen (en del av Teknisk avdelning under 

Samhällsbyggnadsförvaltningen) det mesta av skogsvården i kommunen 

med stöd av entreprenör för större arbeten, t ex avverkning och 

maskinröjning. Detta gäller både produktionsskog och den tätortsnära 

skogen samt park. Avverkad skog säljs av kommunen.  

 

Naturvårdsprogrammet 

Sekretariat Utbildning Samordning har ansökt om LONA-pengar av 

Länsstyrelsen för att upprätta ett naturvårdsprogram. Skogsstrategin kan 

komma att användas i identifierandet av objekt samt för att planera 

naturvård. Eftersom naturvårdsprogrammet fungerar som ett paraply där 

andra naturvårdspolicies är underinordnade (och ska vara i enlighet med) är 

det också möjligt att skogsstrategin kan komma att påverkas av 

naturvårdsprogrammet. Naturvårdsprogrammet tas i bruk 2017 förutsatt att 

finansiering erhålls och därför är det lämpligt att, i enlighet med kommunens 

miljömål, en skogsstrategi antas redan innan ett eventuellt 

naturvårdsprogram är i bruk. 

 

Grönstrukturplanen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med ett framtagande av en 

Grönstrukturplan. Denna ska vara ett underlag till Översiktsplanen med 

avseende på vilka centrumnära gröna ytor i kommunen som ej ska 

exploateras (däribland tätortsnära skog) och balansen mellan bebyggd och 

grön yta. Skogsstrategin kommer att utgöra ett underlag till 

Grönstrukturplanen så till vida att den definierar områden samt skötsel av, 

fram för allt, den tätortsnära skogen (men även produktionsskogen). 

Skogsstrategin och Grönstrukturplanen har inga element som krockar då 
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deras syfte skiljer sig åt. Däremot tycker Miljö - och byggnadsnämnden att 

det vore önskvärt med kartor för att underlätta arbetet med 

Grönstrukturplanen.  

 

Summering 
Skogsstrategin, som förslaget ligger, går inte emot det planerade arbetet med 

Naturvårdsprogrammet och Grönstrukturplanen. Snarare kan skogsstrategin 

användas som ett underlag för arbetet med dessa. Skogsstrategin kan komma 

att påverkas av Naturvårdsprogrammet men inte troligt Grönstrukturplanen. 

De flesta kommuner i Blekinge län hanterar sitt skogsinnehav genom en 

lösning som baserar sig på upphandlad förvaltning och försäljning av 

produktionsskogen och en egen skötsel av tätortsnära skog och park. Samma 

entreprenör är oftast delaktig i större arbeten som utförs i tätortsnära skog 

samt i parker. Det finns dock lösningar som grundar sig i att behoven för 

skogens skötsel bäst tillgodogörs på andra sätt.  

 

Idag är ansvaret för skogen i Ronneby kommun fördelat på två förvaltningar 

– Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Det skulle innebära 

stora vinster om ansvaret kunde samlas på ett ställe. 

Utbildningsförvaltningen besitter bättre kompetens än Tekniska 

förvaltningen vad gäller skogens skötsel, t ex genom personal vid Blekinge 

Naturbruksgymnasium. Naturbruksutbildningarna i Ronneby kommun, som 

är unik för Blekinge, skulle erbjudas pedagogiska utvecklingsmöjligheter om 

Utbildningsförvaltningen hade det samlade ansvaret för skogen.  

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 

skogsstrategin antas samt att ansvaret för produktionsskogen flyttas från 

Tekniska förvaltningen till Utbildningsförvaltningen i enlighet med tidigare 

beslutsförslag. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet till nästa 

Arbetsutskott den, 23 mars 2014. 

 

Utbildningsförvaltningens chef Tommy Ahlquist, rektor Per Isaksson samt 

driftchef Bo Börjesson redogör tillsammans med Tekniska förvaltningens 

chef Magnus Graad för ärendet. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar  

- att Strategin för kommunens skogsinnehav antas, 

- att huvudansvaret för kommunens skogsinnehav ligger kvar på 

Tekniska förvaltningen 

- att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upphandla 

skogsförvaltartjänster 

- att Utbildningsförvaltningens (Naturbruksgymnasiets) behov av och 

önskemål om ytterligare övningsskog hanteras i dialog med Tekniska 

förvaltningen och upphandlad förvaltare. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta 

- att anta Strategin för kommunens skogsinnehav, 

- att huvudansvaret för kommunens skogsinnehav ligger kvar på 

Tekniska förvaltningen, 

- att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upphandla 

skogsförvaltartjänster 

- att Utbildningsförvaltningens (Naturbruksgymnasiets) behov av och 

önskemål om ytterligare övningsskog hanteras i dialog med Tekniska 

förvaltningen och upphandlad förvaltare. 

________________ 
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§ 103 Dnr 2014-000142 619 

Ansökan från Academy of Music and Business 
Education AB om godkännande som huvudman för för 
riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan AMB Education i Tingsryd 

 

Utbildningsnämnden  § 40/2014 

Bo Skandevall, projektledare KORt, redogjorde för tjänsteutlåtande/ 

remissyttrande avseende ansökan från Academy of Music and Business 

Education AB om godkännande som huvudman för riksrekryterande 

utbildning vid den fristående gymnasieskolan AMB Education i Tingsryd. 

 

    

Bedömning 

Av tjänsteutlåtandet framgår följande: 

”Då elevtalet fortfarande varierar i kommunerna inom KORt, som redan var 

för sig har sökt anpassa sin organisation genom att reducera antalet 

utbildningsplatser, kan det vara negativt för två av tre skolor inom KORt att 

inom området ytterligare öka konkurrensen och mängden utbildningsplatser 

med ett estetiska program med inriktning musik med en snarlik mängd. Se 

figur 2, sidan 5. 

 

Estetiska programmets verksamheter i respektive kommun bidrar till ett 

levande kulturutbud för samhällenas invånare. Risken att detta program, 

alternativt någon/några av deras inriktningar upphör vid en omfattande 

konkurrens och kan innebära en reducering av det kulturella utbudet i 

kommunerna. 

 

I samband med införandet av GY2011 och dess stipulerade förändringar i 

program- och examensmål, samt att vissa program är helt nya, är en 

rättvisande ekonomisk jämförelse svår att förutse. 

 

Det är också svårt utifrån ansökan förstå ekonomin bakom upplägget.  

Vi står frågande inför de kostnadshöjande argument AMB framför i sin 

komplettering enligt bilaga 1 i ansökningshandlingarna, där man inte kunnat 

ange den exakta summan som utgör skillnaden mellan riksprislista och 

skolans egna kalkyler.”     
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Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden avstyrker ansökan från AMB Education 

AB, med Skolinspektionens diarienummer 2014:965, om godkännande som 

huvudman för en fristående riksrekryterande gymnasieskola i Tingsryd. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros 

(S), Tim Svanberg (C), Erik Ohlson (V), Saleh Sahnini (C), Jennie Koskela 

(RP) och Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson 

(FP) samt ersättare Sune Håkansson (RP). 

 

Yrkanden 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar återremiss för en omarbetning av 

yrkandet till ett bifall. 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till 

tjänstemannautlåtandet och yrkar samtidigt att ärendet avgörs idag. 

 

1:e vice ordförande Tim Svanberg (C) yrkar bifall på ordförandens förslag. 

Ärendet ajourneras för kl 12.00 och återupptas kl 13.55. 

Ronnebyalliansen yrkar att ärendet avgörs idag och att ansökan tillstyrks. En 

röstförklaring kommer att närslutas protokollet. 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till 

tjänstemannautlåtandet och att ärendet avstyrks. 

Nämndsledamot Jennie Koskela (RP) yrkar att ärendet tillstyrks. 

1:e vice ordförande Tim Svanberg (C) och Christer Stenström (M) bifaller 

Jennie Koskelas förslag till beslut. 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar avslag på nämndsledamot 

Jennie Koskela’s (RP) förslag till beslut och bifaller föreliggande 

tjänstemannaförslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag. Nämndsledamot Jennie 

Koskela’s (RP) förslag om tillstyrkan och 2:e vice ordföranden Jan-Eric 

Wildros’ (S) förslag om avstyrkan. 
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Ordföranden ställer de båda förslagen emot varandra och finner att 

nämndsledamot Jennie Koskela’s förslag bifallits. 

 

Omröstning begärs. 

 

De som biträder nämndsledamot Jennie Koskela’s (RP) yrkande om 

tillstyrkan röstar ja och den som är för 2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros’ 

(S) förslag om avstyrkan röstar nej. 

 

Vid ett ja har Utbildningsnämnden bifallit ansökan från AMB Education 

AB. 

 

Omröstningsresultat 

 

Beslutande Ja Nej Avst 

Lennarth Förberg, ordf. (M) X  

Kent Karlsson (M) X 

Christer Stenström (M) X 

Åsa Evaldsson (M) X 

Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C) X 

Saleh Sakhnini (C) X 

Kerstin Johansson (FP) tjg.ers   X 

Jennie Koskela (RP) X 

Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)  X 

Anette Rydell (S)  X 

Rune Kronkvist (S)  X 

Marie Ohlsson (S)  X 

Stefan Österhof (S)   X 

Erik Ohlson(V)  X 

Anna-Mi Kullman (Op)  X 

 

Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstod. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(54) 
2014-03-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutat bifalla AMB 

Education’s ansökan. 

 

S-Gruppen reserverar sig mot Utbildningsnämndens beslut. 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden bifaller efter omröstning enligt ovan ansökan från 

AMB Education AB om godkännande som huvudman för riksrekryterande 

utbildning vid den fristående gymnasieskolan AMB Education i Tingsryd. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

________________ 
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§ 104 Dnr 2014-000143 619 

Ansökan från Aspero Friskolor Ab om godkännande 
som huvudman för nationell godkänd idrottsutbildnin. 
NIU Handboll, vid den fristående gymnasieskolan 
Aspero i Karlskrona 

Utbildningsnämnden § 41/2014 

Bo Skandevall, projektledare KORt, redogjorde för tjänsteutlåtande/ 

remissyttrande avseende ansökan från Aspero Friskolor AB om 

godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU 

Handboll,  vid den fristående gymnasieskolan Aspero i Karlskrona. 

    

Bedömning 

Av tjänsteutlåtandet framgår följande: 

”Ansökan gäller en fortsättning på en tidigare gjord och godkänd ansökan 

som måste förnyas vart fjärde år. 

Då den sökande redan har ett NIU-godkännande är det ett välkänt faktum 

för våra gymnasieskolor inom KORt, vilket innebär redan kända 

konsekvenser. 

Skolornas utbud påverkas inte av Asperos ansökan och eventuella 

godkännande gällande handboll.”    

Förslag till beslut 

Föreslås att ansökan från Aspero Friskolor AB, med Skolinspektionens 

diarienummer 2014:666, om godkännande som huvudman för en fristående 

nationellt godkänd idrottsbildning i Karlskrona tillstyrks. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros 

(S), Erik Ohlson (V) samt ersättare Lova Necksten (MP). 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tillstyrker ansökan från Aspero Friskolor AB, med 

Skolinspektionens diarienummer 2014:666, om godkännande som 

huvudman för en fristående nationellt godkänd idrottsbildning i Karlskrona. 
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Vi finner dock skrivelsen från Svenska Handbollsförbundet märklig, då det 

verkar som att man tillstyrker ansökan med krav på positiv särbehandling. 

Detta anser vi bör uppmärksammas av Skolinspektionen. 

 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

________________ 
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§ 105 Dnr 2014-000022 101 

Kurser och konferenser 

 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inkomna kursinbjudningar förs 

till handlingarna utan beaktande. 

________________ 
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§ 106 Dnr 2014-000021 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Arbetsmarknadsdepartementet, nya stödet för 

yrkesintroduktionsanställningar 

Hyresnämnden i Malmö, upphörande av tvångsförvaltning 

Kommuninvest, åtagandebesked 

Lantmäteriet, fastighetsreglering Torneryd 1:20 

Lantmäteriet, avstyckning från Risanäs 1:45 

Lantmäteriet, ledningsrättsåtgärd berörande 50 kV starkströmsledning från 

Ire till Hjorthålan 

Länsstyrelsen, beslut tidsbegränsat tillstånd för metallsökare inom 

fastigheten Brommestorp 3:4 

Länsstyrelsen, beslut angående parkeringsförbud på Skarupsvägen 

Länsstyrelsen, beslut angående kameraövervakning Preem 

Länsstyrelsen, beslut angående statsbidrag till kalkning av sjöar och 

vattendrag 

Eje Nilsson, synpunkter angående välkomstskyltarna 

Ronneby Rotaryklubb, prioriterar arbetet med att stödja Ronnebys barn och 

ungdomar 

Polisen, angående stöld ur bil på Flisevägen Kallinge 

Polisen, angående klotter på Silverforsvägen 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 146-7,9 

 

Protokoll 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten 2014-02-12 

Region Blekinge 2014-02-05 

 

Protokollsutdrag 

Fritid- och kulturnämnden §1/2014 

Olofströms kommun § 19/2014 

Utbildningsnämnden §§19, 23/2014 

________________ 

 


