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2013/291 

§ 255  Cefur rapportering 

 

Tf enhetschef Johan Sandberg lämnar information om Cefurs verksamhet. Cefurs Showroom har 

fått internationell uppmärksamhet, företag i Sverige och i Ronneby drar fördelar av Cefurs 

satsningar. En ny del av Cefurs verksamhet är Vattenskärningslabbet.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Tommy Andersson, (S), Malin 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(35) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-09 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/289 

§ 256  Cela inför 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-03 Cela inför 2014     

 

Projektledare Anna Söderberg lämnar följande redogörelse tillsammans med enhetschef Erica 

Hallberg. 

Sammanfattning 
 

Cela sammanfattning 2009-2013 

Cela, Collaborative E-Learning Arena, har sedan starten 2010 arbetat med att höja den digitala 

kompetensen i Blekinge. Uppdraget är att ”med människan i fokus och med nätet som verktyg 

skapa nya möjligheter till utveckling och lärande”. Med Ronneby som bas har man agerat runt om i 

länet. Man har hållit i arrangemang med totalt över 2 600 deltagare, genomfört mer än 80 praktiska 

småprojekt om nätbaserat lärande och etablerat en webbplats med ca 12 000 besökare per månad. 

Ett showroom för e-lärande har etablerats på Ronneby Kunskapskälla. 

 

Mellan 2010-2012 ingick Cela som en del i det större länsövergripande projektet Make IT happen. 

Under 2013 har arbetet fortgått med Ronneby kommun som huvudman, men med fortsatt 

arbetsområde över hela regionen.  

 

Ronneby kommuns ekonomiska insats har 2010-2013 varit 240 tkr per år. Övriga som finansierat är 

främst EU och Region Blekinge men också mindre belopp från andra kommuner i länet, 

Landstinget och Almi, i olika konstellationer. Tillsammans har dessa respektive år skjutit till 1,0 - 

1,7 - 1,6 och (preliminärt) 1,5 mkr. Inledningsåret 2009 betalade Ronneby kommun 500 tkr och 

BTH 300 tkr för uppstarten av Cela. 

 

Celamodellen med fysiska möten, praktiska exempel och digital omvärldsbevakning är ett 

framgångsrikt koncept som fått såväl nationell som internationell uppmärksamhet.  

Genom lärandekonferenserna ”Learning is the shit” har Cela förstärkt bilden av Ronneby som en 

plats för nyskapande och kreativa möten.  

 

Blekinges demografiska utmaning, med ökad andel äldre och med många unga som flyttar från 

länet, gör det angeläget att vi får fler att etablera sig här. För att skapa en attraktiv region slår 

Blekingestrategin fast att det är viktigt med tillgång till kompetent arbetskraft, fler 

kunskapsintensiva jobb och en högre utbildningsnivå. Digitala verktyg och kanaler skapar 

möjligheter för alla att höja sin kompetens, hålla igång det livslånga lärandet och utvecklas utifrån 

sina förutsättningar.  

 

Vår omvärld förändras ständigt och digital kompetens är en av förutsättningarna för att kunna följa, 

förstå och dra nytta av dessa förändringar. Cela har inom den regionala digitala agendan (ReDA) 

ansvarat för att ta fram en handlingsplan för digitalt innanförskap, dvs. att alla ska kunna, vilja och 

våga använda internet både privat och i arbetslivet. Att Cela fortsätter utveckla och leda det arbetet 
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är en viktig förutsättning för att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som finns till utveckling och 

tillväxt i Blekinge.  

 

På EU nivå (EU 2020) talar man om tre tillväxtbegrepp. Att etablera Cela som regionens centrum 

för e-lärande bidrar till den inriktningen: 

 Tillväxt för alla” där ökad digital kompetens en viktig faktor för att lyckas i de branscher 

som utvecklas. Så det inte är grupper i samhället som står utanför den digitala världen. 

 Hållbar tillväxt” med möjlighet till att använda digitala verktyg på ett affärsmässigt sätt för 

att hitta nya marknader, kundgrupper och samarbetspartners. Att arbeta smart på distans. 

 Smart tillväxt” som baseras på kunskap och innovation, att skapa sin egen 

omvärldsbevakning, nätverk och metoder för egen kompetensutveckling.  

 

Uppdraget/uppgiften 

Cela etableras som ett centrum för nätbaserat lärande och blir regionens kompetens- och 

resurscentrum för digitalt lärande. Då kan Cela fortsätta verka för att bredda och fördjupa den 

digitala kompetensen genom omvärldsbevakning, olika typer av workshops/seminarier/konferenser 

och handledning/rådgivning. Cela vill särskilt fokusera på metoder och insatser som riktar sig till 

yrkesgrupper som i sin tur har i uppgift att kompetenshöja övrig personal, s.k. ”träna tränarna”. 
 

Ronneby tar täten  

Under den tid som Cela verkat i Blekinge har man drivit ca 80 praktiska utvecklingsprojekt, utöver 

det har man träffat över 500 lärare, mer än 450 småföretagare, haft ca 2 600 deltagare i olika 

aktiviteter mm. Våra erfarenheter av väldigt praktiska och handfasta insatser nära verksamheterna 

och företagen är att behovet av att höja den digitala kompetensen är liknande i hela regionen. En av 

OECD:s rekommendationer är att bredda och fördjupa samarbetet mellan kommunerna för att nå 

samordningsvinster i Blekinge. Att etablera Cela som ett regionalt centrum för e-lärande med bas i 

Ronneby är en insats för att öka den gränsöverskridande samverkan kring regionala utvecklings- 

och tillväxtfrågor.  

 

Learning is the shit, Celas utomhuskonferens om lärande, har på två år framgångsrikt blivit ett 

varumärke som skapat intern stolthet och nationell nyfikenhet. Bilden av Ronneby och Blekinge 

som platsen för nyskapande och kreativa möten sprids av deltagare, sociala medier, radio, TV och 

tidningar. Ett etablerat Cela skapar förutsättningar för att Learning is the shit blir ett återkommande 

event med samma lyskraft som Sweden Social Web Camp på Tjärö och Telecom Citys Catwalk i 

Karlskrona.  

 

I OECD:s rapport framhåller man också vikten av att inte stanna vid strategier och handlingsplaner 

utan att det krävs handling. Genom en ökad finansiering av Cela tar Ronneby en ledande roll i att 

gagna regionens utveckling genom nätbaserat lärande. Att Cela har Ronneby som bas gör att det 

blir naturligt att använda Ronneby som en testbädd för olika insatser. Sedan är det en viktig uppgift 

att sprida resultat och erfarenheter mellan kommuner, förvaltningar, inom kommunkoncernen osv. 

Varumärket Cela har byggts upp under fyra år samtidigt som man skaffat sig stor kunskap och 

erfarenheter av hur man skapar utveckling och tillväxt via digitala verktyg och kanaler. Cela sätter 

Ronneby på kartan som ett centrum för e-lärande och stärker bilden av Blekinge som digital 

kunskapsregion genom insatser som uppmärksammats utanför länet. Om Ronneby kommun väljer 
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att inte satsa på Cela framöver går dessa värden till spillo eller tas över av andra aktörer i regionen 

som kan tillgodogöra sig de investeringar som Ronneby gjort.  

 

Upplägg/finansiering 

En stabil grundfinansiering ger bättre förutsättningar för extern finansiering och större 

projektinitiativ. 

Lokalt 

 1,360 tkr utöver ram för 2014 

    860 tkr utöver ram för 2015 och framåt 

Regionalt – då Celas uppgift väl går i linje med Blekingestrategin finns möjligheter att få tillgång 

till regional finansiering (1:1 medel) för att testa nya metoder, genomföra förstudier, 

medfinansiering i större projektansökningar mm. 

 

Projektfinansiering (EU) - Celas verksamhet ligger i linje med identifierade behov i regionala 

kartläggningar och strategier som OECD-rapporten, regionala tillväxtprogrammet och 

prioriteringarna i kommande strukturfonder. Även Celas roll i ReDA och kommande 

handlingsplaner kan leda till projektansökningar. 

 

Samverkansavtal mellan övriga kommuner i Blekinge på längre sikt 

Möjlighet även till annan extern finansiering (ex Internetfonden, Skandias ”Idéer för livet”, 

Arvsfonden mm). 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin 

Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP), samt ersättare Peter Bowin, (V).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända ärendet till budgetberedningen samt notera 

övrig information till protokollet. 

_____________________ 

Exp. 
Budgetberedningen 
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2013/187 

§ 257  Hoby 11:6, Hoby 5:2 - Köp av mark 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-08-27 Karta    

2 Handling 2013-08-27 Avtalsförslag    

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Hoby 11:6, Hoby 5:2 - Köp av mark     

 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska Förvaltningen behöver köpa mark i Bräkne-Hoby för att kunna bygga Blekingearkivets 

arkivdel med en bättre placering på tomten. Efter förhandlingar med Landstingsfastigheter har vi 

enats om att gå upp med samma avtal parallellt. Avtalet innebär att Ronneby Kommun köper ca 320 

kvm á 100 kronor/kvm + 615 kvm á 50 kronor/kvm totalt 935 kvm för 62 750 kronor av fastigheten 

Hoby 11:6 att lägga till fastigheten Hoby 5:2, Tingsgården. 

Bedömning 
Köpet kan genomföras under förutsättning att Landstingsfullmäktige godkänner avtalet. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner avtalet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

Tommy Andersson, (S), samt Malin Norfall, (S). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna presenterat avtalsförslag gällande Hoby 11:6 och Hoby 5:2 

gällande köp av mark. 

 

Kostnaden ska belasta kontot för köp och försäljning av mark. 

 _____________________ 
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2013/121 

§ 258  Ansökan om markköp del av Risatorp 1:10 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-09 Avtalsförslag    

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Risatorp 1:10 - Köp av tomt     

3 Handling 2013-08-27 Positivt förhandsbesked, MBN    

4 Handling 2013-08-27 Karta, Jenny Johannesson    

5 Ansökan  2013-03-28 Ansökan om markköp del av Risatorp 
1:10, Jenny Johannesson och Anders 
Magnusson 

   

      

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Jenny Johannesson och Anders Magnusson önskar köpa en tomt, ca 1200 kvm mark från Risatorp 

1:10.  

Bedömning 
Den blivande tomten ligger längs Östra Varevägen, utanför detaljplanlagt område. Sökandena har 

fått positivt förhandsbesked från Miljö- och Byggnadsnämnden. 

Enligt KF riktlinjer bör priset ligga på 150 kronor/kvm. 

Miljöteknik har inget att erinra.   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker försäljning av en tomt, ca 1200 kvm, från Risatorp 1:10. 

Pris 150 kronor/kvm. Köparen står för lantmäterikostnaderna. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M). ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C) och 

Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka en försäljning av en tomt, 

ca 1200 kvm, från Risatorp 1:10 till en summa om 150 kronor/kvm samt att godkänna bifogat 

köpeavtal.  

 

Köparen står för lantmäterikostnaderna. 

_____________________ 
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2013/83 

§ 259  Skärmen 2 - Förfrågan om markköp 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-09 Avtalsförslag    

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-06-11 Skärmen 2 - Förfrågan om markköp     

3 Beslut allmänt ärende 2013-06-04 KS § 176/2013 2013-06-04, Skärmen 2 - 
Förfrågan om markköp 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-05-24 KS AU § 181/2013 2013-05-27, Skärmen 
2 - Förfrågan om markköp 

   

5 Handling 2013-04-11 Karta + lista    

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-11 Skärmen 2 - Ansökan om markköp     

7 Ansökan  2013-03-04 Förfrågan om markköp, Eva och Sten-
Åke Blomqvist 

   

 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Eva och Sten-Åke Blomqvist, Skärmvägen 14, Ronneby. 

 

Sökandena önskar köpa tomten bakom sin fastighet för 78 882 kronor.  

Bedömning 
Tomten Skärmen 2 ligger på Hjorthöjden 1-området. Tomten är en skafttomt där köparen själv får 

anordna utfartsväg. På Hjorthöjdentomterna har bebyggelsekrav ställts. Kommunen har förbetalt 

VA till dessa tomter. Sökanden har inte för avsikt att bygga på tomten och vill därför inte betala 

VA-avgiften utan ansöker om att få köpa tomten för markpriset.  

Tomten har varit till försäljning sedan 1990-talet. 

På Kommunstyrelsens möte 2013-06-04 kom frågan om att plugga servisen upp. Ärendet 

återremitterades. 

Köparna är villiga att ta på sig kostnaden för att plugga servisen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja tomten Skärmen 2 till Eva och Sten-Åke Blomqvist för 

markpriset 78 880 kronor. Fastigheten ska regleras in i deras fastighet. Fastighetsreglering betalas 

av köparen.  

Kommunstyrelsen beslutar att inte ta betalt för VA-anslutningen. Köparen betalar kostnaden för att 

plugga servisen.  

Kommunstyrelsen beslutar att inte kräva bebyggelse. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), samt Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja tomten Skärmen 2 till Eva och Sten-Åke Blomqvist för 

markpriset 78 880 kronor. Fastigheten ska regleras in i deras fastighet. Fastighetsreglering betalas 

av köparen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ta betalt för VA-anslutningen. Köparen betalar kostnaden för att 

plugga servisen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte kräva bebyggelse. 

_____________________ 
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2013/274 

§ 260  Omfördelning av medel för tillkommande kostnader vid Junibacken 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Omfördelning av medel för tillkommande 

kostnader vid Junibacken  
   

 

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har upphandlat paviljonger till Junibackens förskola och till 

Listerbyskolan.  I samband med utplacering av paviljongerna till Junibacken har det 

tillkommit extra kostnader pga att paviljongernas läge fick justeras, ett förråd tvingades 

brandklassas samt stödmurar utplaceras mm. Utöver detta har även de anpassningar av 

skolgården som skulle genomföras blivit dyrare än budgeterat. Entreprenaden med att 

anpassa marken för Listerbyskolans paviljonger har däremot blivit lägre än budgeterat. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att budget överskrids med 250 tkr avseende 

entreprenadarbetena för Junibackens paviljonger mm. 

Tekniska förvaltningen bedömer att budget underskrids med 200 tkr avseende 

entreprenadarbetena för Listerbyskolans paviljonger. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår följande till Kommunfullmäktige: 

-Tekniska förvaltningen återlämnar 200 tkr avseende investeringen för paviljonger till 

Listerbyskolan. 

-Tekniska förvaltningen tilläggsäskar 250 tkr avseende investeringen för paviljonger mm till 

Junibackens förskola. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Tommy Andersson, (S) och 

Roger Gardell, (FP). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen återlämnar 

200 tkr avseende investeringen för paviljonger till Listerbyskolan. 

 

Att Tekniska förvaltningen tilläggsäskar 250 tkr avseende investeringen för paviljonger mm till 

Junibackens förskola. 

_____________________ 
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2013/310 

§ 261  Köksutredning, information 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Information kring pågående 

Köksutredning  
   

 

 

Byggprojektledare William Lavesson, kostchef Elena Johansson och förvaltningschef Magnus 

Graad lämnar information kring pågående köksutredning. 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att under 2013 utreda konsekvenserna av 

förslagen i den genomförda kostutredningen, dvs kökens uppkomna ombyggnadsbehov 

mm. Aktuell information redovisar utredningens lägesstatus. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M) ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

Tommy Andersson, (S), Malin Norfall, (S), Roger Gardell, (FP), samt tjänstgörande ersättare Peter 

Bowin, (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet samt att åter- 

aktualisera ärendet på Arbetsutskottet den 23 september. 2013. 

_____________________ 

Exp. 

William Lavesson  
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2013/273 

§ 262  Förslag att utföra Blekingearkivet som ett C2C-arkiv 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-27 Förslag att utföra Blekingearkivet som ett 

C2C-arkiv  
   

 

 

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning   
Tekniska förvaltningen redovisar ett antal C2C-element som kan tillämpas för 

Blekingearkivet. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att de föreslagna C2C-elementen kan komma att påverka 

budget med mindre tillkommande kostnader. 

 

Beslutsförslag  
Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU beslutar: 

-att utföra Blekingearkivet som ett C2C-arkiv. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), och Kenneth 

Michaelsson, (C). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/276 

§ 263  Ombyggnad av Medborgarservice 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-28 ombyggnad av Medborgarservice     

 

Förvaltningschef Magnus Graad föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I samband med projektet ”Förenkla helt enkelt” belystes behovet att se över entrén till Stadshuset ur 

främst tillgänglighets- och säkerhetsaspekt. Målet är att skapa en tillgänglig och säker entré där 

besökande känner sig välkomna och trygga. Tekniska förvaltningen fick uppdraget att hålla 

samman denna utredning samt lyfta den till politisk beredning. 

 

Utredning 
På bifogad skiss redovisas Tekniska förvaltningens förslag på ny utformning av entrén till Ronneby 

Stadshus. Utdrag av de funktioner som främst tillskapats är följande: 

 Ett mer tillgängligt medborgarservice, där besökare direkt vid entrén ser informationsdisken. 

Möjliggör en bättre fungerande besöksrutin. 

 Ett medborgarservice som kombineras med två extra bakomliggande arbetsplatser som 

möjliggör flexibelt personalutnyttjande. 

 Ett mer inbjudande vaktmästeri där leveranser mm inte behöver stå ute i foajen utan i skydd 

bakom vägg. 

 Ett väntrum där besökande skyddat kan sitta i lugn och ro och invänta hämtning mm. 

 Ett säkert besöksrum för ”känsliga möten” utan allmänhetens insyn och med extra 

utrymningsmöjlighet. 

 En handikapptoalett i anslutning till entrén. 

 Skyddssystem med stängbara dörrar in mot Stadshusets öppna ytor. Dessa skall i 

normalfallet hållas öppna, men kan vid hotsituationer stängas. 

 Plats för lättillgänglig information, både i pappersformat samt digitalt. 

Samråd har hållits med personal från medborgarservice, informationsavdelningen, SUS-enheten, 

vaktmästeriet mfl. 

 

Aktuellt förslag är kostnadsberäknat till 2 Mkr och kan om beslut fattas inom budget 2014 vara 

färdigställt under hösten 2014. 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår: 

-att Kommunstyrelsen ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att lyfta aktuellt förslag till 

Budgetberedningen med förslag att investeringsmedel om 2 Mkr tilldelas under 2014. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin, (V). 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

_____________________ 

Exp. 
Budgetberedningen 
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2013/277 

§ 264  Information om gymnasieskolan Knut Hahn 

 

Förvaltningschef Magnus Graad informerar om ljudnivåer mm på Knut Hahnsskolan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamot Malin Norfall, (S), samt tjänstgörande 

ersättare Peter Bowin,(V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2013/294 

§ 265  AFA-medel 

 

Förvaltningschef Magnus Graad föredrar ärendet tillsammans med fastighetschef Ola Liljerum.  

Sammanfattning 
Ett förslag till fördelning av AFA-medel för åtgärder kopplat till underhållsplanen på 

fastighetsunderhållet presenteras. Förslaget innebär att det ska utföras förbättringar/åtgärder för 

17 980 tkr.  

Från gata/parkfinns två beläggningsarbeten som bör utföras omgående för totalt 1 400 tkr. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), Tommy Andersson, (S) Roger Gardell, (FP), samt tjänstgörande ersättare Peter 

Bowin, (V).  

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar att Tekniska förvaltningen beviljas 15 miljoner kronor ur 

AFA-medlen för åtgärder kopplat till underhållsplanen på fastighetsbeståndet, samt att gata/park får 

400 tkr att fördela inom underhållsplanen för beläggningsarbeten och att en miljon kronor frigörs 

från reserven för vägunderhåll. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Tekniska förvaltningen  

15 miljoner kronor ur AFA-medlen till åtgärder kopplat till underhållsplanen på fastighetsbeståndet. 

 

Att gata/park får 400 tkr att fördela inom underhållsplanen för beläggningsarbeten 

 

Att en miljon kronor frigörs från reserven för vägunderhåll. 

 

Ett extra sammanträde med Kommunstyrelsen ska avhållas innan Kommunfullmäktige 26 

september. 

 

Deltar ej i beslutet 
Malin Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), Roger Gardell, (FP) samt tjänstgörande ersättare Peter 

Bowin, (V) deltar ej i beslutet. 

_____________________
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2013/236 

§ 266  Förtydligande av vem som ska äska medel för olika typer av undersökningar, 
nämnderna eller tekniska förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-06-25 Förtydligande av vem som ska äska 

medel för olika typer av undersökningar, 
nämnderna eller tekniska förvaltningen., 
Utbildningsnämnden 

   

 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Enligt Utbildningsnämndens beslut § 67/2013 vill de få ett förtydligande av vem, facknämnderna 

eller Tekniska förvaltningen som ska äska medel för olika typer av undersökningar, exempelvis 

ventilations- eller mögelundersökningar. Detta oavsett om det handlar om felanmälan av ”sjuka 

hus” eller undersökningar kopplade till önskade verksamhetsförändringar. 

 

En gränsdragningslista har varit ute på remiss men den är inte fastställd. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M; och ledamot Tommy Andersson (S). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera ärendet till protokollet. 

_____________________ 
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2013/286 

§ 267  Anhållan om tilläggsanslag, Utbildningsnämnden  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-08-30 Anhållan om tilläggsanslag § 91/2013, 

Utbildningsnämnden 
   

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föredrar ärendet. 

 

Utbildningsnämnden § 91/2013 

 

Med anledning av Förvaltningsrättens dom gällande överklagat nämndsbeslut avseende utökning av 

förskoleavdelning vid Karl-Oskarskolan redogjorde bitr förvaltningschef Inger Hjort för historiken i 

ärendet. I domen upphävs Utbildningsnämndens beslut och uppdras åt nämnden att ånyo pröva 

ärendet.  

 

Karl-Oskarskolan, har efter samråd med sin jurist, återkallat ansökan efter att ha gjort den egna 

bedömningen att något godkännande inte behövs från kommunens sida. Utöver mailkonversation 

har inte något undertecknat skriftligt återkallande inkommit till Ronneby kommun. 

 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort anför i sin skrivelse följande; 

Kommunen har rätt att bedöma om tillstånd ska ges enligt Skollagen 2 Kap 5§. Kommunen beslutar 

enbart om förskola i detta sammanhang. 
”5§ Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. 

Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den 

del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.” 

Kommunen har tillsynsansvar för den enskilda förskolan i kommunen och Statens Skolinspektion 

har i sin tur tillsyn över hur kommunerna fullgör detta ansvar. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden beviljar ansökan för utökad förskoleverksamhet fr.o.m augusti 

2013 samt begära att tilläggsanslag motsvarande 750 Tkr från Kommunstyrelsen beviljas. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar bifalla ingiven ansökan om utökning av 22 platser inom förskolan 

från Karl-Oskarskolan , samt begära att tilläggsanslag motsvarande 750 Tkr från Kommunstyrelsen 

beviljas. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), samt Tommy Andersson, (S). 
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Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M) yrkar avslag på Utbildningsnämndens begäran om 

tillägganslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar avslå Utbildningsnämndens begäran 

om tilläggsanslag om 750 tkr. 

_____________________ 
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2013/285 

§ 268  Principbeslut hur riktade statsbidrag ska hanteras 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-08-30 Begäran om riktade statsbidrag § 

88/2013, Utbildningsnämnden 
   

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föredrar ärendet. 

 

Utbildningsnämnden § 88/2013 

 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för begäran om tilldelade statsbidrag till kommunen 

enligt finansieringsprincipen. Utav Ronneby kommun erhållna regleringar har 

Utbildningsförvaltningen under 2013 haft kostnader för samtliga poster (enligt tabell) exkl 

”Modersmål finska och jiddisch”. Erhållna regleringar/medel tilldelas inte med automatik till 

Utbildningsnämnden. 

 

Utbildningsförvaltningens uppfattning är att de öronmärkta statsbidragen, tillförs 

Utbildningsnämndens verksamhet som ett tilläggsäskande redan under 2013 samt att statsbidrag för 

kommande år, 2014-2015 enligt tabell, beslutas tillföras Utbildningsnämnden utan särskilt äskande.  

Deltar i debatten 
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros 

(S), Kristofer Sjölander (FP), Erik Ohlson (V) och Tim Svanberg (C). 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden begär hos Kommunstyrelsen att; 

 

Statsbidragen enligt finansieringsprincipen för 2013, tillförs Utbildningsnämndens verksamhet med 

1 222 188 kr. 

 

Utbildningsnämnden beviljas de öronmärkta statsbidrag till Nämndens verksamheter. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden yrkar att Kommunstyrelsen tar principbeslut ang hur riktade statsbidrag ska 

hanteras. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

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

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska hanteras i samband med budgetarbetet. 

_____________________
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2013/26 

§ 269  Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-02 Ingress till detaljplan för Ronneby 27:1, 

Östra piren  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-03-04 KS § 71/2013 2013-03-05, Detaljplan för 
Ronneby 27:1, Östra Piren 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-02-11 KS AU § 35/2013 2013-02-11, Detaljplan 
för Ronneby 27:1, Östra Piren 

   

4 Handling 2013-01-28 Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra Piren, 
Plan och byggenheten 

   

 

 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
För att gå vidare med detaljplanen för Östra piren krävs en utredning av förorenings-

situationen i området. Utredningen innefattar en historisk inventering för att sammanfatta 

den bakgrundsinformation som finns.  

 

Kostnaderna för att få fram nödvändigt planeringsunderlag bedöms uppgå till cirka 500 tkr 

- 180 tkr för Geoteknik/markundersökning, 50 tkr för dagvattenutredning och 250 tkr för 

bryggors utformning mm. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger Plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja tekniska utredningar för fortsatt 

arbete med Östra piren. 

Kommunstyrelsens anslår 500 tkr för exploatering av detaljplaneprojektet Östra piren. 

Exploateringskostnader finansieras löpande genom kortfristig upplåning av medel. Amortering av 

den kortfristiga upplåningen sker i takt med försäljning av exploaterad mark. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Tommy Andersson, (S), Roger 

Gardell (FP) samt tjänstgörande ersättare Peter Bowin, (V). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen ger Plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja tekniska utredningar för fortsatt 

arbete med Östra piren. 

Kommunstyrelsens anslår 500 tkr för exploatering av detaljplaneprojektet Östra piren. 

Exploateringskostnader finansieras löpande genom kortfristig upplåning av medel.  

_____________________ 
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2011/39 

§ 270  Detaljplan för Kv Kilen, riskbedömning 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-04 Detaljplan för Kv Kilen, riskbedömning     

 

 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Under maj månad var detaljplaneprogrammet för kv Kilen utställt på samråd. Synpunkter kom in 

från Trafikverket, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten runt transport av farligt gods och 

säkerhetsavstånd till järnvägen där de menar att vidare riskanalys behövs. Bedömningen är att 

planhandlingarna behöver kompletteras med en riskbedömning i detta hänseende.  

Diskussionen runt farligt gods och avstånd till spåret bör ses som en parameter att ta hänsyn till och 

komma med idéer om i det tänkte arkitektuppdraget för Kv Kilen. Parallellt med framtagandet av 

riskbedömningen bör man därför kunna fortsätta framtagandet av prekvalificeringsunderlaget. 

Bedömning 
Detaljplaneprogrammet för kv Kilen var utställt på samråd under maj 2013. Synpunkter kom in från 

Länsstyrelsen, Trafikverket och Räddningstjänsten rörande att det inte kan uteslutas att farligt gods 

kommer transporteras på järnvägen i framtiden, även om det inte sker idag och att planeringen av 

området måste ta hänsyn till detta. Sammanfattningsvis skriver de: 

Järnvägen är riksintresse för kommunikation och planförslaget kan komma att påverka riksintresset 

när det gäller bullerstörningar och möjligheterna att utveckla godstrafik (farligt gods) på järnvägen. 

Kommunen behöver därför redovisa hur man förhindrar en ev. påverkan på riksintresset. 

(Länsstyrelsen) 

Ett bebyggelsefritt område på 30 meter från närmaste spårmitt ska beaktas och avstånd till 

parkeringsyta bör vara minst 15 meter. Av planhandlingarna ska framgå att gällande riktvärden för 

buller kan hållas. Att planeringen ska ta hänsyn till alla typer av trafikering, även farligt gods. För 

att inte påverka järnvägens utvecklings-möjligheter negativt är det viktigt att planområdet planeras 

så att ny bebyggelse i form av bostäder och skolverksamhet placeras med ett säkerhetsmässigt 

avstånd till järnvägen, där rekommenderat minsta avstånd är 70 meter. Nödvändiga skyddsåtgärder 

för bebyggelsen intill järnvägen är viktiga att beakta upp till ett avstånd på 150 meter. 

Planhandlingarna behöver kompletteras med en riskanalys i detta avseende. (Trafikverket) 

Stadsdelen bör ta höjd för de risker som följer av transporter av farligt gods på järnvägen. En 

bebyggelsefri zon på 30 meter rekommenderas. I området mellan 30-70 meter från räls 

rekommenderas markanvändning där ”få personer uppehåller sig i området och där personer alltid 

är i vaket tillstånd”. Riskavståenden bygger på sannolikheten för olyckor (beroende av ex. 

transportflöde, järnvägens utformning och hastighet) och kan därför vid en närmre analys skilja sig 

från ovanstående. (Räddningstjänsten) 

Vid en informell träff med Malin Dahlberg, Trafikverket, menade hon att avstånden man skrev om 

ska ses som rekommendationer som gäller över hela landet inte minst längs med de den hårt 

trafikerade södra stambanan. Hon menar en riskanalys bör göras för att komma fram till ett lämpligt 
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avstånd. Ser man på den nya planerade bebyggelsen i Sölvesborg alldeles intill stationen är den 

rekommenderade byggfria zonen mht till såväl buller som farligt gods 30 meter enligt riskanalysen 

som tagits fram. Malin är överens att förhållandena i Ronneby är identiska med det som råder i 

Sölvesborg. Slutsatsen är att vi bör ta fram en riskanalys för att gå vidare i ärendet men det är 

rimligt att utgå ifrån att myndigheterna kommer att acceptera en byggnadsfrizon på maximalt 30 

meter. 

Arbetet med prekvalificeringsunderlaget till det tänkte arkitektuppdraget runt Kv Kilen har i 

dagsläget stannat upp på grund av de inlämnade synpunkterna. Detta bedöms inte längre vara 

nödvändigt. Diskussionen runt farligt gods och avstånd till spåret bör ses som en parameter för de 

deltagande lagen att ta hänsyn till och komma med idéer om med ovan nämnda riskbedömning som 

underlag. Parallellt med framtagandet av riskbedömningen bör man därför kunna fortsätta 

framtagandet av prekvalificeringsunderlaget.  

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner beställning av en riskbedömning. 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott Plan- och byggenheten i uppdrag att fortsätta framtagandet av 

prekvalificeringsunderlaget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), och ledamot Tommy Andersson, (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M) yrkar bifall men med tillägget att David Gillanders får i 

uppdrag att göra en uppdaterad markvärdeskalkyl. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna beställning av en riskbedömning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Plan- och byggenheten i uppdrag att fortsätta framtagandet av 

prekvalificeringsunderlaget samt att David Gillanders får i uppdrag att göra en uppdaterad 

markvärdeskalkyl. 

_____________________ 

Exp. 

David Gillanders  
Plan- och byggenheten 
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2013/241 

§ 271  Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 2 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-02 Socialnämndens ej verkställda beslut 

enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ 
lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, kvartal 2, 
Socialnämnden 

   

 

 

Socialnämnden § 114/2013 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, andra kvartalet, redovisas för nämndens ledamöter. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2013/203 

§ 272  Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2013, kvartal 2 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-08-28 Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej 

verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enl 16 kap 6f 
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2013 
kvartal 2, Äldrenämnden 

   

 

Äldrenämnden § 97/2013 

 

Sammanfattning 
Föreligger skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och 

rapportering enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, andra kvartalet 2013 för äldreomsorgen. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att notera redovisningen till protokollet. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet och ge förvaltningschefen i uppdrag 

att ge förslag till Äldrenämndens beredning om ett enklare sätt att rapportera ej verkställda beslut  

enligt 4 kap 1§ och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2013/233 

§ 273  Ronneby Ryttarförening ansöker om driftsbidrag för 2013 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-06-24 Ronneby Ryttarförening ansöker om 

driftsbidrag för 2013, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

 

 

Fritid- och kulturnämnden § 77/2013 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Ronneby 

Ryttarförening ansökan om driftsbidrag för 2013. 

Sammanfattning 
Ronneby Ryttarförening har sedan september 2011 drivit Ronneby Horse Center genom 

föreningsdrift. I bifogad ekonomisk resultatrapport från den senaste 12 månadersperioden ses ett 

negativt resultat på -335 866 kr + -78 658 kr för anslutningsavgift pumphus. Föreningen har 

sammanträffat med Fritid- och kulturnämndens presidie + förvaltningschef där man gemensamt 

analyserat siffror, avtal, olika åtaganden mm.  

Det kan konstateras att beslutet att inte bygga tak över gödselförvaringen har gjort gödseln 

vattenskadad och inte säljbar. Plattan/gropen i övrigt var inte avsedd att vara utan tak. Ett takbygge 

beräknas kosta 600 tkr. 

I föreningens ansvar har legat att bygga en paddock samt anordna/göra ridvägar i anslutning till 

ridhuset. Detta har inte gjorts än.  

I avtalet mellan Ronneby Ryttarförening och Ronneby kommun står i § 11.2.3 att föreningen har 

möjlighet att söka driftbidrag.  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom ett äskande och föreslår 400 tkr i driftbidrag för 2013. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föra ärendet till Kommunstyrelsen då detta bidrag inte ryms 

inom befintliga medel.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ett äskande och föreslår 400 tkr i driftbidrag för 

2013. Fritid- och kulturnämnden beslutar föra ärendet till Kommunstyrelsen då detta bidrag inte 

ryms inom befintliga medel. Anders L Petersson (C) utses som kontaktman för vidare samarbete 

med Ronneby Ryttarförening. 

 

Fritids- och kulturnämndens ordförande Nils-Ingmar Thorell föredrar ärendet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Tommy 

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



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(35) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-09 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar att Ronneby ryttarförening beviljas ett driftsbidrag om 

400 tkr. Att Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att arbeta med och stödja föreningen med ett 

långsiktigt helhetsgrepp inför framtidens drift. Att kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto 

för oförutsedda kostnader. 

 

Tommy Andersson,(S) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: Fritid- och 

Kulturnämnden ges i uppdrag att återkomma med ett komplett beslutsförslag som bedömer totalt 

behov, rörande drift och investering, för ridanläggningen. Nämnden ges i uppdrag att pröva och 

redovisa möjligheten att finansiera eller delfinansiera bedömt behov inom sin budgetram. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på yrkandet om återremiss mot att avgöra 

ärendet på dagens sammanträde och finner att Arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras på 

dagens sammanträde. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på eget yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby ryttarförening beviljas ett driftsbidrag om 400 tkr. Att 

Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att arbeta med och stödja föreningen i ett långsiktigt 

helhetsgrepp inför framtidens drift.  

 

Kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader. 

_____________________ 
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2013/266 

§ 274  Projektförslag "Attraktiva offentliga jobb" 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-03 Projektförslag "Attraktiva offentliga jobb"     

 

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn och arbetsmarknads och integrationschef Roland 

Edvinsson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun har blivit ombedda från Region Blekinge att inkomma med förslag till möjliga 

delprojekt inom ramen för projektet ”Ungdomskraft Blekinge”. För detta syfte har projektförslaget 

”Attraktiva offentliga jobb” arbetats fram i samarbete med Personalenheten och Enheten för 

arbetsmarknad och integration. Projektet ämnar skapa 50 praktikplatser för unga inom 

kommunkoncernen, skapa en långsiktig mottagning av praktikanter genom att utbilda 150 

handledare samt öka intresset för offentliga yrken genom informationsspridning och kampanjer som 

ett led i att minska ungdomsarbetslösheten och göra Ronneby kommun till en attraktivare 

arbetsgivare. 

 

Projektets totala budget uppgår till 396 016 SEK varav 262 016 SEK i form av eget arbete från 

Ronneby kommun och 130 000 SEK från ”Ungdomskraft Blekinge”. 

Bedömning 
Projektet bedöms skapa förutsättningar för att långsiktigt skapa ökad kontakt bland unga med 

arbetslivet samt öka intresset bland unga för offentliga yrken eller vidareutildningar som innebär en 

karriär i offentlig verksamhet.  

Insatserna bedöms också ligga väl i linje med Ungdomskraft Blekinges Utvecklingsplan genom att 

bidra med ökad arbetsmarknads- och utbildningsinformation i skolan samt öka ungas möjligheter 

till praktisk erfarenhet av arbetslivet. 

Förslag till beslut 
Att besluta: 

Att lämna in projektförslaget som ett delprojekt i projektet “Ungdomskraft Blekinge” 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna projektansökan som ett delprojekt i projektet 

“Ungdomskraft Blekinge”. 

_____________________ 

Exp. 
Johan Sandevärn 
Roland Edvinsson 
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2013/279 

§ 275  Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-28 Sammanträdesdagar för 

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
2014  

   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen  

2014-01-14   2014-09-02  

2014-02-04   2014-10-07  

2014-03-04   2014-10-08 

2014-04-01   2014-10-28 

2014-05-06   2014-11-04 

2014-06-03   2014-11-11 

2014-08-12   2014-11-25 

 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 

2014-01-20   2014-08-18 

2014-02-10   2014-09-08 

2014-02-24   2014-09-22 

2014-03-10   2014-10-13 

2014-03-24   2014-10-27 

2014-04-07   2014-11-10 

2014-04-28   2014-12-01 

2014-05-12   2014-12-15 

2014-05-26 

2014-06-09 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

_____________________
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2013/282 

§ 276  Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsens personalutskott och central 
samverkansgrupp 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-30 Sammanträdesdagar för 

Kommunstyrelsens personalutskott och 
central samverkansgrupp 2014  

   

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen personalutskott 

 

2014-01-27   2014-09-01 

2014-03-03   2014-10-06 

2014-04-14   2014-11-17 

2014-06-02 

 

 

Central samverkansgrupp 

 

2014-02-14   2014-09-12 

2014-04-11   2014-10-24 

2014-06-13   2014-12-12 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

_____________________ 
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2013/283 

§ 277  Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-30 Sammanträdesdagar för 

Kommunfullmäktige 2014  
   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige 

 

2014-01-30   2014-08-28 

2014-02-27   2014-09-25 

2014-03-27   2014-10-30 

2014-04-24   2014-11-06 

2014-05-28   2014-11-27 

2014-06-18   2014-12-11 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

_____________________ 
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2013/1 

§ 278  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-02 Återrapportering delegationsbeslut 

Tekniska förvaltningen 2013-08  
   

2 Handling 2013-08-16 Återrapportering av delegationsbeslut till 
ksau 9 /9, Äldrenämnden 

   

Sammanfattning 
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska förvaltningen och 

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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2013/20 

§ 279  Kurser och konferenser 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan 

beaktande. 

_____________________ 
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2013/19 

§ 280  Delgivningsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-03 Delgivningsärenden     

Sammanfattning 
 

Blekinge Tingsrätt, underrättelse om konkurs Ronneby Fjärrtransporter Aktiebolag. 

Fredriksson Roger, svar angående kompensation till Gnistan. 

Kommuninvest i Sverige AB, rörelseresultat första halvåret 2013. 

Länsstyrelsen Blekinge län, fastställande av skötselplan för utbildningen Räddningsinsats. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ändrat bidrag vid utbildningen Räddningsinsats. 

Sandsten Camilla, klagomål på att tidigare lämnat förslag nu tagits upp som medborgarförslag från 

annan person. 

Sveriges Kommuner och Landsting, redovisning av enkät om buller som hinder för 

bostadsbyggande. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:39. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:40. 

Trafikverket, fastställd arbetsplan för ombyggnad av väg 27 Ronneby-Växjö, delen Möllenäs-

Backaryd. 

 

Protokollsutdrag 

Sölvesborgs kommun KS § 86 2013-08-20. 

____________________ 

 

 


