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2013/35 

§ 32  Information Facebook 

Sammanfattning 
Informationsansvarig Heike Rosenquist informerar om Facebook, tankarna om att Ronneby 
kommun ska ha en officiell facebook-sida samt vad man bör tänka på vid införandet – lagar, regler 
och riktlinjer för tillämpning.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, JanAnders 
Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, Kenneth Michaelsson, C samt tjänstgörande ersättare Malin 
Norfall, S.  
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Heike Rosenquist
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2011/39 

§ 33  Information från styrgruppen för Kilenprojektet 

Sammanfattning 
Informationsansvarig Heike Rosenquist, stadsarkitekt David Gillanders samt Erik Fälth och Jens 
Thulin informerar om arbetet i Kilenprojektet. Man har bl a haft diskussioner med elever på 
gymnasieskolan om cradle-to-cradle och elevernas visioner för Kilenområdet. Arbetsutskottets 
ledamöter ombads komma med sina visioner för Kilenområdet. Detta kommer bl a användas som 
underlag för tävlingen för området.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, JanAnders 
Palmqvist, S, Roger Gardell, FP, Kenneth Michaelsson, C samt tjänstgörande ersättare Malin 
Norfall, S. 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(20) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/396 

§ 34  Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl (Hulta Förskola) 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-02-05 Detaljplan för del av Hulta 2:115  

§ 11/2013, Miljö- och byggnadsnämnden 
   

2 Handling 2013-02-01 Detaljplan för del av Hulta 2:115, 
Eternellen 1 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-28 Detaljplan för del av Hulta 2:115, 
Eternellen 1 mfl (Hulta Förskola)  

   

4 Handling 2012-12-18 Synpunkter gälland Hulta förskola, Maria 
och Sven-Åke Sibbesson 

   

5 Handling 2012-12-17 Synpunkter gällande byggandet av Hulta 
förskola, Susanne och Magnus Borg 

   

6 Handling 2012-12-17 Synpunkter gällande förslag till byggande 
av Hulta förskola, Lavendelvägens 
samfällighetsförening 

   

7 Handling 2012-12-17 Synpunkter angående ev byggnation av 
Hulta förskola, Tommy Nilsson 

   

8 Handling 2012-12-10 Synpunkter gällande vägar och 
parkeringar vid förskolan, Företrädare för 
de boende på Brunkulla gruppbostad 

   

9 Beslut allmänt ärende 2012-11-23 KS §336/2012 2012-11-27, Detaljplan för 
del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl 
(Hulta Förskola) 

   

10 Beslut allmänt ärende 2012-11-16 KS AU §413/2012 2012-11-19, Detaljplan 
för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl 
(Hulta Förskola) 

   

11 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Detaljplan för del av Hulta 2:115, 
Eternellen 1 mfl (Hulta Förskola)  

   

 
 
Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Brunkullavägen + Mjölkörtsvägen/Stormhattsvägen i Hulta 
 
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan på fastigheten del av Hulta 2:115, 
Eternellen 1 mfl. 
 
Samtliga planhandlingarna finns på följande länk:  
http://www.ronneby.se/Hulta2-115. 
 

Planförslaget innebär att det skapas en förskoletomt på cirka 9000 kvm intill gruppboende på 
Eternellen 4 på Brunkullavägen. Hulta Förskola som fanns norr om Hultaleden har rivits. Planen 

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/hulta-forskola�
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/hulta-forskola�


 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(20) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

föreslår här att tre till fyra stycken villor, cirka 1000 kvm var, kan uppföras. Alternativt kan, om 
man vill ha en tätare bebyggelse, 5-6 radhus, kedjehus eller parhus uppföras. 

 

Miljö- och Byggnadsnämnden har den 24 januari 2013 beslutat att revidera samrådsförslaget 
utifrån de synpunkter som inkommit under samrådstiden 19 november tom 16 december. Bland 
annat tillkommer möjligheten att bygga ytterligare en villa, i hörnet av Stormhattsvägen och 
Fräkenvägen. Planbestämmelser har införts så att nya bostadshus kan byggas i max 1½-plan. Vid 
Brunkullavägen är planen i stort sett samma som under samrådet dvs avsikten är att befintlig 
bollplan/aktivitetsytan skall flyttas till ett läge norr om Hultagölen. 

 

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 1 februari tom 22 februari 2013. Planförslaget 
bedrivs enligt normalt planförfarande. Kommunfullmäktige kan anta planförslaget under vårvintern 
2013. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på 
genomförandet av samrådsförfarandet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Roger 
Gardell, FP, Kenneth Michaelsson, C samt Tommy Andersson, S. 
 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra mot förlaget i avvaktan på 
genomförandet av utställningsförfarandet. 
_____________________ 
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2013/26 

§ 35  Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-01-28 Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren, 

Plan och byggenheten 
   

 
 
Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Adress: Östra piren, 372 37 Ronneby 
 
Samhällsbyggnadsenheten har enligt uppdrag upprättat förslag till detaljplan på fastigheten 
Ronneby 27:1, Östra piren. 
 
Handlingarna finns på följande länk:  
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/ronneby-
271-ostra-piren/ 

Bedömning 
Detaljplanen är utställd på samråd under tiden 25 januari 2013 t o m 17 februari 2013. Syftet med 
planförslaget är att upprätta en detaljplan för området och därigenom skapa möjlighet att utveckla 
hamnområdet till ett friluftsområde/marina med småbåtshamn, badplats och andra faciliteter som 
tillhör en marina. Friluftsområdet kan användas till olika publika ändamål som t ex 
fiskrökeri/försäljning, klubbhus, vinterförvaring av båtar, lekplats och parkering.  
 
Detaljplanen har föregåtts av ett skissarbete under hösten 2011. Två alternativa utformningsförslag 
togs fram och ligger till grund för detaljplaneförslaget. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på 
genomförandet av samrådsförfarandet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Roger 
Gardell, FP, Kenneth Michaelsson, C samt tjänstgörande ersättare Malin Norfall, S. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att Kommunstyrelsen lämnar ett yttrande som innebär att 
planen ändras så att hela området utgörs av N (friluftsområde), att prickmarken tas bort samt att 
planområdet utvidgas så att vattenområdet öster om piren ingår. 

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/ronneby-271-ostra-piren/�
http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/ronneby-271-ostra-piren/�
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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 lämna ett yttrande som innebär att planen ändras så att hela området 
utgörs av N (friluftsområde), att prickmarken tas bort samt att planområdet utvidgas så att 
vattenområdet öster om piren ingår. 
_____________________ 
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2011/175 

§ 36  Redovisning av utredning  serviceinsatser för personer över 75 år 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-01-22 Förenklat biståndsbeslut av 

serviceinsatser och ledsagning för 
personer över 75 år, om sex timmar per 
månad § 2/2013, Äldrenämnden 

   

2 Beslut allmänt ärende 2011-08-24 KF §216/2011 2011-08-25, Förenklat 
biståndsbeslut av serviceinsatser för 
personer över 75 år 

   

3 Beslut allmänt ärende 2011-08-09 KS §236/2011 2011-08-09, Förenklat 
biståndsbeslut av serviceinsatser för 
personer över 75 år 

   

4 Beslut allmänt ärende 2011-06-15 KS AU §252/2011 2011-06-13, Förenklat 
biståndsbeslut av serviceinsatser för 
personer över 75 år 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2011-05-16 Förslag till beslut     

6 Handling 2011-05-06 Förenklat biståndsbeslut av 
serviceinsatser för personer över 75 år, 
Äldreomsorgen 

   

 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson redovisar serviceinsatser för personer över 75 år 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-25 att anta riktlinjer för förenklat bistånd av service och 
ledsagningsinsatser om sex timmar per månad för personer över 75 år. Tidsramen för insatserna 
sattes till 07.00-17.00. 
Äldrenämnden fick också i uppdrag att under 2012 utreda kostnaderna för införande av längre 
tidsram. 

Bedömning 
Äldrenämnden beslutade 2013-01-16 att till Kommunfullmäktige överlämna följande yttrande med 
räkneexempel som svar i ärendet. 
”Uträkning av fiktiva kostnader för förlängning av tidsram från 07.00-17.00 till 07.00-23.00 
En utökad tidsram skulle kunna innebära ett ökat söktryck. I nuläget är det en brukare inom 
äldreförvaltningens verksamhet som har ett beslut om förenklat bistånd om serviceinsatser och 
ledsagning om 6 timmar per månad. 
 
För att få en fiktiv kostnad har förvaltningen räknat på att 10 brukare använder sig av 6 timmars 
service i månaden. Detta ger 60 timmars service totalt i månaden. 
 
En timmes kostnad för en årsarbetare är ca 250 kr/timme. 60 timmar x 250 kr = 15 000 kr/månad. 
Kommunens årsbruttokostnad 180 000 kronor. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(20) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Brukarna betalar efter sitt avgiftsutrymme vilket innebär att avgifterna kan variera mellan 0-
990kr/månad (för nivå 1 finns maxgräns på 990 kronor/månad). Ponera att 4 stycken av de antagna 
brukarna har avgiftsutrymme på 500 kr = 2000 kronor/månad. Kommunens årsintäkt blir då 24 000 
kronor. 
Kommunens faktiska årskostnad vid det givna antagandet blir: 180 000 kronor – 24 000 kronor= 
156 000 kronor.” 
 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta notera redovisningen till protokollet. 
_____________________ 
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2012/193 

§ 37  Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, 
angående Handlingsplan för att stoppa Hedersrelaterat våld 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §7/2013 2013-01-21, Besvarande 

av motion från 
kommunfullmäktigeledamot Monika 
Lindqvist, S, angående Handlingsplan för 
att stoppa Hedersrelaterat våld 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-07 Förslag till beslut     

3 Handling 2012-11-07 Yttrande över motion angående 
handlingsplan för att stoppa 
hedersrelaterat våld § 167/2012, 
Socialnämnden 

   

4 Remiss utg. 2012-07-09 Socialnämnden besvaras senast 2012-
10-31 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-05-30 KF §155/2012 2012-05-31, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, angående 
Handlingsplan för att stoppa 
Hedersrelaterat våld 

   

6 Handling 2012-05-10 Motion från kommunfullmäktigeledamot 
Monika Lindqvist, S, angående 
Handlingsplan för att stoppa 
Hedersrelaterat våld, Monika Lindqvist 

   

 
 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Monika Lindqvist, S har lämnat en motion med förslaget att Ronneby kommun skyndsamt tar fram 
en handlingsplan för hur kommunen ska arbeta för att förhindra hedersrelaterade brott.   
Motionen har sänts på remiss till Socialnämnden. 
Socialnämnden hänvisar i sitt yttrande till den kommunövergripande handlingsplanen mot våld i 
nära relationer som antogs av Kommunfullmäktige våren 2011 (KF § 142/2011). I denna lyfts 
hedersrelaterat våld och förtryck som en del av begreppet våld i nära relationer.  
Socialnämnden delar motionärens syn på att hedersrelaterade brott måste förhindras och beslutar 
och föreslår om att anhålla hos Kommunfullmäktige om att hedersrelaterade brott tillförs som ett 
nytta avsnitt i den kommunövergripande handlingsplanen.    

Bedömning 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan så som annat våld i nära relationerna ta sig uttryck i form av 
fysiskt och psykiskt våld, men även socialt, till exempel genom att en person isoleras eller att 
hennes eller hans vardagsaktiviteter kontrolleras.  
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Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utmärks dock av att det är planerat, kollektivt 
sanktionerat och ibland kollektivt utövat samt att ett så kallat hederstänkande har en avgörande roll. 
Detta gör att fall som rör hedersrelaterat våld är komplext och måste behandlas därefter. 
Socialnämndens förslag om att komplettera den kommunövergripande planen med ett avsnitt som 
lyfter hedersrelaterade brott bedöms därmed som viktigt.  
En arbetsgrupp, med aktörer från olika förvaltningar, bör bildas för att arbeta fram ett avsnitt till den 
kommunövergripande handlingsplanen mot våld i nära relationer, som beskriver hur kommunens 
verksamheter ska arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den bör särskilt beskriva tecken som 
bör leda tanken till hedersrelaterat våld, ansvarsfördelning, rutiner samt vikten av sekretess.  
Arbetsgruppen föreslås bestå av representanter från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 
fritids- och kulturförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 
beslut:  
Att den kommunövergripande handlingsplanen mot våld i nära relationer, kompletteras med ett 
avsnitt avseende hedersrelaterat våld och förtryck samt att ge kommunledningsförvaltningen 
tillsammans med representanter från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och fritid- och 
kulturförvaltningen uppdraget att tillsammans arbeta fram det.  
Att motionen är besvarad.  

Arbetsutskottets beslut 2013-01-21 
Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamöterna Roger Gardell, FP samt Tommy Andersson, S. 

Yrkanden 
Roger Gardell yrkar att arbetet med kompletteringen ska vara tidsatt med ett slutdatum. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
Arbetsutskottets bifaller detsamma. 
 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att förslå Kommunfullmäktige att besluta att den kommunövergripande 
handlingsplanen mot våld i nära relationer, kompletteras med ett avsnitt avseende hedersrelaterat 
våld och förtryck samt att ge kommunledningsförvaltningen tillsammans med representanter från 
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen uppdraget att 
tillsammans arbeta fram det. Kompletteringen ska vara klar senast 2013-12-31. 
Motionen är därmed bifallen.  
_____________________ 
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2013/21 

§ 38  Internbudget Näringslivsenheten 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-06 Internbudget Näringslivsenheten 2013     

 
 
Näringslivschef Torbjörn Lind och ekonom Elizabeth Olsson redovisar internbudgeten för 
näringslivsenheten 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S samt 
Kenneth Michaelsson, C. 
 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna internbudgeten för Näringslivsenheten. 
_____________________ 
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2013/21 

§ 39  Internbudget Cefur, Kunskapskällan och Cela 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-06 Internbudget Cefur, Kunskapskällan och 

Cela 2013  
   

 
 
Projektledare Sölve Landén och ekonom Elizabeth Olsson redovisar internbudget för Cefur, 
Kunskapskällan och Cela 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om internbudgeten för hela Kommunledningsförvaltningen vid sitt 
sammanträde 2013-02-05. Det framfördes dock önskemål om att få en redovisning av hur hela 
finansieringen ser ut för Cefur, Kunskapskällan och Cela. 
Cefur har projektmedel från ERUF, Mistra och Region Blekinge. Cela har projektmedel från bl a 
ERUF, Region Blekinge och Almi.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy 
Andersson, S samt Kenneth Michaelsson, C. 
 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
Sölve Landén får i uppdrag att till i maj 2013 ta fram och redovisa förslag gällande Cela för 2014 
och framåt. 
_____________________ 
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2012/433 

§ 40  Revidering av skötselplan för naturreservatet Almö i Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-29 Förslag på remissyttrande beträffande 

nya skötselplaner för naturreservaten 
Almö, Kvalmsö och Listerby skärgård  

   

2 Remiss ink. 2012-12-10 Revidering av skötselplan för 
naturreservatet Almö i Ronneby kommun, 
Länsstyrelsen 

   

 
 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson  lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Blekinge län har skickat förslag till ny skötselplan för naturreservatet Almö på 
remiss till kommunen. De har också skickat förslag till ny skötselplan för naturreservatet Kvalmsö 
samt naturreservatet Listerby skärgård på remiss. De senare två dock bara för kännedom och 
möjlighet till yttrande.   

Bedömning 
En skötselplan är ett praktiskt handlingsprogram för syftet och skötseln i ett naturreservat. Att nya 
skötselplaner tagits fram ändrar inget i själva reservatsbesluten. För Almö ligger gällande beslut 
från 1987-03-02 som grund för skötselplanen. Listerby skärgård bygger på beslut från 1981-10-15 
och för Kvalmsö 1986-11-04. Beträffande alla tre nya förslagen till skötselplaner har innebörden av 
det syfte som angetts för reservaten då de beslutades förtydligats och utvecklats. Ronneby kommun 
anser att det är positivt att syftet med reservaten har förtydligats och utvecklats och att nya 
skötselplaner tagit fram med det som utgångspunkt. Kommunen är särskilt positiva till att 
friluftslivet betonas genom skrivningen att reservatet skötsel syftar till  att trygga tillgången till en 
för friluftslivet välbesökt skärgårdsö och tillgodose allmänhetens möjlighet till rörligt friluftsliv som 
kan ge rika natur- och kulturupplevelser. I samtliga fall är skötselplanerna lätta att ta till sig genom 
bra texter kompletterade med fotografier. Naturreservaten Listerby skärgård och Kvalmsö berör inte 
Ronneby kommun på annat sätt än att de ligger i kommunen. Beträffande Almö så berörs Ronneby 
kommun genom att man står för skötsel och underhåll av badplatsen och intilliggande område. I det 
ingår t ex toalett, stigar och fiskebrygga samt tömning av toaletter och soptunnor. Enligt 
förvaltningschef Tommy Johansson förändrar förslaget till ny skötselplan inte det ansvar som redan 
finns. Ronneby kommun avstår från att ge ytterligare och mer detaljerade synpunkter på framtagna 
förlag till nya skötselplaner gällande naturreservaten Almö, Listerby skärgård och Kvalmsö. 
 
Ovanstående föreslås utgöra Ronneby kommun yttrande till Länsstyrelsen angående alla tre 
skötselplanerna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

 Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att anta ovanstående 
som sitt yttrande gällande nya skötselplaner för naturreservaten Almö, Kvalmsö och Listerby 
skärgård. 
 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående som sitt yttrande gällande nya skötselplaner för 
naturreservaten Almö, Kvalmsö och Listerby skärgård. 
_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/288 

§ 41  Delegationsordning för Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-02-05 KS §64/2013 2013-02-05, 

Delegationsordning för Kommunstyrelsen 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-28 Gamla Delegationsordning 
kommunstyrelse.  

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-01-21 KS AU §26/2013 2013-01-21, 
Delegationsordning för Kommunstyrelsen 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-07 Förslag till förändringar i 
Kommunstyrelsens delegationsordning  

   

       

      

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
För att effektivisera beslutsprocessen och avlasta kommunstyrelsen rutinärenden             
efter omorganisation i förvaltning lämnas här förslag på reviderad  
delegationsordning.  
 
Delegationen följer den nivå som Kommunstyrelsen erhållit från Kommunfullmäktige. 
All delegation ska anmälas. 
För förvaltningschef finns inom delegationsordningens ram möjlighet att vidaredelegera 
arbetsuppgifter till medarbetare som har kunskap inom de ämnesområden som avses. 
Förvaltningschef ska ansvara för att vidaredelegera till rätt person med rätt kompetens 
 enligt delegationsordningen.  
 
I delegationsordningen avses med begreppet förvaltningschef såväl kommundirektör, teknisk 
förvaltningschef som näringslivschef i de fall delegationen är delad på flera personer. 
Delegationsordningen kan börja gälla den 5 februari 2013. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning att gälla från och med den 5 februari 2013 
och företar en omedelbar justering. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Roger 
Gardell, FP, Tommy Andersson, S, Kenneth Michaelsson, C samt tjänstgörande ersättare Malin 
Norfall, S. 
 
 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta delegationsordningen efter gjorda justeringar. 
_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/20 

§ 42  Kurser och konferenser 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott deltar i ”Workshop kring 
att hitta former för arbetet med Barnkonventionen i våra nämnder” 19 mars.  
 
Arbetsutskottet beslutar att övriga inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan beaktande. 
_____________________ 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-11 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/19 

§ 43  Delgivningsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-06 Delegivningsärende     

Sammanfattning 
Folkhälsorådet, minnesanteckningar 2013-01-28 
Lindgren Einar, angående Lugnevi 
Mattsson N-E, synpunkter angående energikrav 
Socialstyrelsen, nya regler om bemanning 
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:75, 13:1-3 
 
Protokoll 
Landstinget Blekinge 2012-12-19 
 
Protokollsutdrag 
Äldrenämnden § 10/2013 
 
_____________________ 

 


	§ 32  Information Facebook
	Beslut
	§ 33  Information från styrgruppen för Kilenprojektet
	Beslut
	§ 34  Detaljplan för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl (Hulta Förskola)
	Beslut
	§ 35  Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren
	Beslut
	§ 36  Redovisning av utredning  serviceinsatser för personer över 75 år
	Beslut
	§ 37  Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist, S, angående Handlingsplan för att stoppa Hedersrelaterat våld
	Beslut
	§ 38  Internbudget Näringslivsenheten 2013
	Beslut
	§ 39  Internbudget Cefur, Kunskapskällan och Cela 2013
	Beslut
	§ 40  Revidering av skötselplan för naturreservatet Almö i Ronneby kommun
	Beslut
	§ 41  Delegationsordning för Kommunstyrelsen
	Beslut
	§ 42  Kurser och konferenser
	Beslut
	§ 43  Delgivningsärenden

