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2012/302 

§ 319  Tilläggsanslag för LUPP- enkäten 2012, lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-10 Tilläggsanslag för LUPP - enkät en 2012, 

lokal uppföljning av ungdomspolitiken  
   

 

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Enligt tidigare informationsärende i Kommunstyrelsen § 114/2011 genomförs LUPP- enkäten under 

hösten 2012 i Ronneby kommun, med stöd och samordning av Region Blekinge. Pga. att Region 

Blekinges samordningsroll av LUPP - enkäten under 2012/2013 har avbrutits måste kommunerna i 

Blekinge på egen hand samordna arbetet avseende förankring, genomförande, sammanställning och 

analys av data, rapportering samt spridning av resultatet. Resurser finns i nuläget inte för detta 

uppdrag inom Folkhälsorådet.   

Folkhälsorådet anser att det är angeläget att genomföra enkäten. Enkäten står även som åtgärd i, den 

av Kommunfullmäktige antagna § 225/2012, Barn- och ungdomspolitiska strategin  

Folkhälsorådet beslutade därmed 2012- 08- 29 att anhålla om medel från Kommunstyrelsen, för att 

möjliggöra ett genomförande av LUPP - enkäten 2012/2013.  

 

Bedömning 
Sammanställning och analys av data bedöms kunna genomföras i samarbete med Fritid- och 

kulturförvaltningen och enheten för Kommunikation. Kostnader för rapportering samt spridning av 

resultatet beräknas uppgå till 40 000 kronor och avser tryckkostnader samt administrationskostnader 

för sammanställning och presentation av enkäten.  

För implementering och spridning av resultatet i den kommunala organisationen bedöms det finnas 

ett behov av att tillsätta en styrgrupp bestående av politiker, vilken bör utses av Kommunstyrelsen.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att bevilja bidrag om 40 000 kronor från 

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att utse en arbetsgrupp bestående av 

politiker, för förankring och spridning av resultatet i den kommunala organisationen.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Tommy 

Andersson, S, Kenneth Michaelsson, C, Roger Gardell och ersättare Peter Bowin, V. 
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Beslut 

Arbetsutskottets föreslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag om 40 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter samt att ge Folkhälsorådet i uppdrag att hålla ihop arbetet med förankring och 

spridning av resultatet. Berörda nämnder ges i uppdrag att bearbeta resultatet och komma förslag på 

åtgärder och aktiviteter med anledning av enkätundersökningen. Rapportering av detta sker till 

Folkhälsorådet. 

_____________________ 
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2012/174 

§ 320  Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl, Ronneby kommun 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-06 Förslag till beslut     

2 Handling 2012-09-03 Yttrande gällande nya riktlinjer för 
serverings och provsmakningstillstån 
samt för servering och detaljhandel med 
folköl för Ronneby kommun, 
Polismyndigheten i Blekinge län 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-03 Yttrande  Folkhälsorådet     

4 Remiss utg. 2012-07-03 Folkhälsorådet besvaras senast 2012-09-
05 

   

5 Remiss utg. 2012-07-03 Polisen besvaras senast 2012-09-05    

6 Beslut allmänt ärende 2012-06-19 KF §186/2012 2012-06-20, Beslut att 
anta nya riktlinjer för serverings- och 
provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl för Ronneby 
kommun 

   

7 Beslut allmänt ärende 2012-06-04 KS §176/2012 2012-06-05, Nya riktlinjer 
för serverings- och 
provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl, Ronneby 
kommun 

   

8 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §179/2012 2012-05-14, Nya 
riktlinjer för serverings- och 
provsmakningstillstånd samt för servering 
och detaljhandel med folköl, Ronneby 
kommun 

   

9 Handling 2012-05-04 Nya riktlinjer för provsmaknings- och 
serveringstillstånd samt för servering och 
detaljhandel med folköl, Ronneby 
kommun, Socialnämnden 

   

 

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2012-06-20 § 186 beslutat att återemittera ärendet 

gällande, Nya riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för servering och 

detaljhandel med folköl, till Kommunstyrelsen och att ärendet sänds på remiss till Polisen och 

Folkhälsorådet.    

 

Yttranden har inkommit från Polisen och Folkhälsorådet. Yttranden bifogas.    
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Polismyndigheten anger att det har inget att erinra mot Ronneby kommuns nya riktlinjer. Till 

yttrandet bifogas en skrivelse från Närpolischefen i Ronneby där kommunens 

informationsskyldighet, tillsyn samt serveringstider kommenteras. Utvecklingen avseende 

krogrelaterade våldsbrott redovisas även.  

 

Folkhälsorådet yttrar sig över följande punkter:  

Villkor vid meddelande av serveringstillstånd – på sid 11 anser Folkhälsorådet att arrangemanget 

ersätts med idrottsarrangemanget och att bör ersätts med ska avseende servering i slutna sällskap 

 

Detaljhandel med och servering av folköl - på sid 14 anser Folkhälsorådet att, avseende information 

om regler för försäljning samt skyltar eller dekaler om 18-årsgräns, ersätts bör med ska.  

 

Folkhälsorådet påpekar även vikten av att kommunen ska vara restriktiva med 

utskänkningstillstånd.   

Bedömning 
Yttranden överlämnas till Kommunstyrelsen som underlag till beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna yttranden till Kommunstyrelsen som 

underlag till beslut.  

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

Andersson, S, JanAnders Palmqvist, S, Roger Gardell, FP samt ersättare Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till Folkhälsorådets yttrande. 

 

JanAnders Palmqvist, S, yrkar att förslaget kompletteras med att serveringstider ej ändras utan blir 

som innan dvs. mellan kl kl 11.00-02.00, samt att på sidan 11 stryka företrädesvis respektive 

huvudsakligen. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på eget yrkande och finner att 

Arbetsutskottets bifaller det samma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på JanAnders Palmqvists, S, yrkande och 

finner att Arbetsutskottet avslår det samma 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att överlämna inkomna yttranden till Kommunfullmäktige och föreslår 

att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för serverings- och provsmakningstillstånd samt för 

servering och detaljhandel med folköl med ändringar enligt Folkhälsorådets yttrande. 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(21) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/176 

§ 321  Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ej verkställda beslut enligt 4 
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen, kvartal 2 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-09-04 Ej verkställda beslut enligt 9 § och 

rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. Ej 
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ 
Socialtjänstlagen, kvartal 2, 
Socialnämnden 

   

 

 

Socialnämnden § 126/2012 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § 

socialtjänstlagen, andra kvartalet, samt skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § 

rapportering enligt 28 f-g §§, LSS, 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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2012/229 

§ 322  Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2012 kvartal 2 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-08-28 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och 

rapportering 16 kap 6f§ socialtjänstlagen  
2 kvartalet ÄN § 91/2012, Äldreomsorgen 

   

 

 

Äldrenämnden § 91/2012 

 

Sammanfattning 
Skriftlig redovisning föreligger av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen och 

rapportering enligt 16 kap. 6f socialtjänstlagen, andra kvartalet 2012, för äldreomsorgen. 

Äldrenämndens beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2012/180 

§ 323  Verksamhetsplan, planer och projekt 2012 för Miljö- och byggnadsnämnden 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-31 KS AU §310/2012 2012-09-03, 

Verksamhetsplan, planer och projekt 2012 
för Miljö- och byggnadsnämnden 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-08 Verksamhetsplan, planer och projekt 2012 
för Miljö- och byggnadsnämnden  

   

 

 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Stadsarkitekt David Gillanders redovisar pågående detaljplaner och projekt (se bilaga 1). 

 

Mest aktuella detaljplaner för tillfället är Kilen, Östra Piren, Droppemåla-Ekenäsområdet, 

Östra Industriområdet samt nytt dagis på Norra Hulta. Övriga projekt är Rönninge 

(Camping), LIS-områden, Centrumplanering samt nytt kommunalt bostadsområde inom 

Fornanäsområdet.  

 

Antagna detaljplaner för Hultagölen, Aspan och Saxemara är överklagade. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen med föreslagen prioritering. 

 

Arbetsutskottets beslut 2012-09-03 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Plan- och byggenheten och att 

chefen för Miljö- och byggnadsförvaltningen samt stadsarkitekten återkommer med en redovisning 

av hur man arbetar och ger förslag på hur man kan få upp tempot i planarbetet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Roger Gardell, FP, JanAnders 

Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson, C samt ersättare Peter Bowin, V och Lena Karstensson, M. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet 

_____________________ 
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2012/306 

§ 324  Diskussion om kommunens kolonilotter 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-11 Diskussion om kommunens kolonilotter     

 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande information till diskussion 

Sammanfattning 
Ronneby Kommun har 3 områden med kolonilotter. Kallinge/Lindvägen, Hjorthöjden och 

Bustorp/Cirkusplatsen. Lotterna kostar 90 kronor/år. 

 

Kallinge 

ca 70 lotter varav 46 uthyrda.  

Tidigare var det alltid kö, men sedan bråket 2005 har det inte varit fullt. 

Föreningen har upphört. 

Sommaren 2011 installerades en vattentoalett i föreningens gamla bod. 

I år har komposten flyttats innanför staketet pga annat än växtavfall i komposten (som 

skylldes på hyreslägenheterna på Lindvägen) 

 

Hjorthöjden 

23 lotter, alla uthyrda. Det är kö! 

Staketet har utökats för att göra plats för en kompost och en toalett. 

Pengar har sökts och beviljats för att sätta dit en toalett. Diskussioner om vilken sort pågår. 

 

Cirkusplatsen 

13 lotter varav 8 uthyrda (till 3 personer) 

Övriga lotter igenvuxna. 

Pengar har sökts och beviljats för toalett och att inhägna området. 

 

Vattenkostnad 2011 (ej inräknat ändrat abonnemang för toa): 9000;- 

Max intäkter om alla uthyrda: 9540;-  

Diskussion 
- Priset på kolonilotterna. 

- Inhägnad av kolonilotterna vid Cirkusplatsen. 

- Eventuell utökning av antalet kolonilotter. 

 

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

Andersson, S, Anna Carlbrant, RP samt ersättarna Peter Bowin, V och Lena Karstensson, M. 
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Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att notera diskussionen till protokollet. 

_____________________ 

Exp: 

Eva Lydin
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2012/300 

§ 325  Ombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-10 Ombud Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB  
   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. I bolagets ägardirektiv 

framgår att bolaget ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet, dels vid bolagsstämma, 

dels vid ett särskilt ägarsamråd. Ronneby kommun har från och med 1 juli 2012 sin 

kommunförsäkring i bolaget. Till ägarsamråd och bolagsstämma ska kommunen utse ombud.  

För frågor av principiell karaktär inhämtas kommunstyrelsens arbetsutskotts ställningstagande, 

alternativt kommunstyrelsens ställningstagande om det är tidsmässigt möjligt, innan ombudet röstar 

på bolagsstämma. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att utse Peter Nordberg, 

ekonomienheten, till ordinarie ombud vid ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB, samt Johan Sjögren, ekonomienheten, till ersättare för ordinarie ombud. Beslutet 

gäller tills vidare. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Peter Nordberg, ekonomienheten, till ordinarie ombud vid 

ägarsamråd och bolagsstämmor i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, samt Johan Sjögren, 

ekonomienheten, till ersättare för ordinarie ombud. Beslutet gäller tills vidare. 

____________________ 
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2012/119 

§ 326  Besvarande av medborgarförslag från Anita och Arne Wahlström om att 
underlätta för rörelsehindrade att komma in och ut i butiker i centrum genom att 
bygga ramper 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-07 Förslag till svar på medborgarförslag om 

att bygga ramper för att underlätta för 
rörelsehindrade att komma in i butiker i 
centrum  

   

2 Remissvar utg. remiss 2012-06-25 Svar på remiss, Miljö- och 
byggnadsnämnden 

   

3 Remissvar utg. remiss 2012-06-17 Svar på remiss, Tekniska förvaltningen    

4 Remiss utg. 2012-04-26 Miljö- och byggnadsnämnden besvarad 
2012-06-25  (2012.2587) 

   

5 Remiss utg. 2012-04-26 Tekniska förvaltningen besvarad 2012-
06-17  (2012.2586) 

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-03-26 KF §63/2012 2012-03-29, Anmälan av 
medborgarförslag från Anita och Arne 
Wahlström om att underlätta för 
rörelsehindrade att komma in och ut i 
butiker i centrum genom att bygga 
ramper 

   

7 Handling 2012-03-23 Medborgarförslag från Anita och Arne 
Wahlström om att underlätta för 
rörelsehindrade att komma in och ut i 
butiker i centrum genom att bygga 
ramper, Anita och Arne Wahlström 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Arne och Anita Wahlström har lämnat ett medborgarförslag som rör åtgärder för att förbättra 

tillgängligheten för rörelsehindrade till butiker i centrum. De förelår att kommunen tillsammans 

med fastighetsägarna  hjälps åt att lösa detta. De föreslår vidare att pengar för ombyggnaden tas från 

tänkt ombyggnad av torget.  

Bedömning 
Medborgarförlaget har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden samt till Tekniska 

förvaltningen. Båda håller med om att behovet finns att tillgodose en hög tillgänglighet till butiker 

mm i Ronneby centrum. Miljö- och byggnadsnämnden redovisar att Byggenheten vid 

ombyggnation ansvarar för att granska ritningarna så att tillgängligheten ökas där så är möjligt. Man 

diskuterar byggförslag med ritningsgranskare och kommunala funktionshinderrådet. Nämnden 

avstår dock från ta ställning till förslaget att använda kommunala medel för att bygga om privata 

fastigheter.  Det är Miljö- och byggnadsnämnden som har myndighetsansvar för kontroll av att 
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enkelt avhjälpta hinder till lokaler dit allmänheten har tillträde faktiskt avhjälps. Tekniska 

förvaltningen redovisar hur Gatuenheten för ett antal år sedan genomförde en 

tillgänglighetsinventering för att klargöra dagens status och på så sätt förenkla dialogen med 

fastighetsägarna och möjliggöra kreativa förslag kring åtgärder vid respektive fastighet och 

kombinationslösningar mellan samverkande fastigheter. 

Tekniska förvaltningen skriver vidare att ansvaret för tillgängligheten till en fastighet ligger hos 

fastighetsägaren. Då kommunen äger mark i anslutning till en fastighet med 

tillgänglighetsanpassningsbehov är kommunens roll att så långt möjligt vara positiv till rimlig 

åtgärd, något som årligen sker via ett flertal dialoger. Att ta del av kostnadsansvaret för en sådan 

tillgänglighetsåtgärd ligger dock inte i kommunens åtagande och kan endast komma ifråga om 

kommunen vill förändra en föreslagen åtgärd till att även omfatta anpassning för allmän plats. 

Dessutom innebär ett positivt ställningstagande avseende åtgärd på kommunens mark att del av 

kommunal fastighet upplåts kostnadsfritt, vilket indirekt innebär ett kommunalt åtgärdsbidrag. 

Tekniska förvaltningen anser med sin redovisning ovan som grund att medborgarförslaget ska 

avslås. Förvaltningen ska dock inom rimliga gränser vara fortsatt positiv till tillgänglighetsåtgärder 

på kommunal mark.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(21) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/239 

§ 327  Besvarande av medborgarförslag gällande utformningen av torget, från 
Solveig Ryd 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-08-31 Förslag till svar på medborgarförslag 

angående torget  
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-06-18 KF §162/2012 2012-06-20, Anmälan av 
medborgarförslag från Solveig Ryd 
gällande utformningen av torget 

   

3 Handling 2012-06-11 Medborgarförslag gällande utformningen 
av torget, Solveig Ryd 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Solveig Ryd har lämnat i ett medborgarförslag med synpunkter på framförallt torgets utformning. 

Skrivningen berör varför kommunen inte rådfrågar landskapsarkitekter i kommunen, 

tävlingsbidragen i torgtävlingen, trafikfrågan, torghandeln mm. 

Bedömning 
Medborgarförslag innehåller inga tydliga förslag utan framför allt synpunkter. Kommunen har 

också under en period under våren bett att få in synpunkter från medborgarna på torgets utformning. 

Synpunkterna från Solveig Ryd har därför skickats vidare till den grupp som genomfört denna 

medborgardialog om torget. Arbetet fortsätter inom kommunen för att komma fram till ett förslag 

gällande torget och dess utformning. 

Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är 

besvarat med ovanstående. 

_____________________ 
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2012/303 

§ 328  Ändring av attesträtter på Enheten för Samordning, utveckling och 
Sekretariat 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-10 Ändring av attesträtter Enheten för 

Samordning, Utveckling och Sekretariat  
   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I internbudgeten för Kommunledningsförvaltningen, Enheten för Samordning, Utveckling och 

Sekretariat anges vem som har beslutsattest för olika konton. Med anledning av 

personalförändringar behöver nytt beslut tas om beslutsattester. 

Bedömning 
Konto A 111121 C 848 kopieringscentral - Monika Oredsson är ersättare. Ny ersättare Jörn 

Wahlroth. 

 

Konto A 111122 C 277 Strategiskt miljöarbete - Monika Oredsson har beslutsattest. Ny 

beslutsattestant Camilla Norrman. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att besluta ändra 

attestanter enligt ovan. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ändra attestanter enligt ovan. 

_____________________ 
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2012/28 

§ 329  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-03 Delegationsärende     

Sammanfattning 
Genom av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning § 13/2005 har kommunstyrelsen 

delegerat sin beslutanderätt till verksamhetschef enligt följande:    

 

Fastställa förfrågningsunderlag upp till tio prisbasbelopp/år och med maximalt 4 års avtalstid. 

Delegat: Kommundirektör eller verksamhetschef 

 

Fastställa förfrågningsunderlag i ärenden avseende upphandling som uppdras till annan 

organisation. 

Delegat: Kanslichef 

Teckna ramavtal med leverantörer som fått tilldelningsbeslut i upphandlingsärenden 

Delegat: Kommundirektör eller verksamhetschef 

 

Avge yttrande över överklagat beslut i upphandlingsärende 

Delegat: Kommundirektör eller verksamhetschef 

 

 

Ärende 

 

 

Fastställt   

Förfrågnings- 

underlag  

 

Avgivit 

yttrande till 

förvaltnings-/ 

kammarrätten 

 

Tecknat 

ramavtal  

 

Handläggare 

Lekmateriel mm   2012-03-26 Maria Landgren 

Mattransporter  2012-05-21 2012-07-01 

2012-07-31 

Maria Landgren 

Köksutrustning 2012-02-28  2012-06-07 Maria Landgren 

Service av hjälpmedel 2011-10-06  2012-03-15 Maria Landgren 

HR-system   2012-02-08 Teo Zickbauer 

Hyra av fordon inkl. förare 

och utrustning 

 2012-01-09 

2012-01-31 

2012-03-15  

Teo Zickbauer 

Försäkringsmäklare 2012-03-05  2012-06-19 Teo Zickbauer 

Företagshälsovård och 

skolläkare 

  2012-05-21 Teo Zickbauer 

Bevakning   2012-06-19 Teo Zickbauer 

 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(21) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-17 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2012/12 

§ 330  Kurser och konferenser 

Sammanfattning 
Inbjudan till invigning av Karlshamns Rådhus, kallelse till ägarsamråd Kommunassurans Syd, 

Regiondagen 2012, Region Blekinge och Trafikverket inbjudan till gemensamt dialogmöte. 

 

Kommunassurans Syd hanteras som ett särskilt ärende. 

Yrkande 
Ersättare Peter Bowin, yrkar, att han får delta med arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst 

vid en workshop i Cradle to Cradle 2 oktober. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott  

kan delta på Regiondagen med arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Var och en 

anmäler sig själv.  

 

På Region Blekinges och Trafikverkets dialogmöte 30 november deltar utöver tjänstemän Roger 

Fredriksson, M samt JanAnders Palmqvist, S.  

 

På Cradle to cradles workshop 2 oktober får Arbetsutskottets ledmöter samt ersättare delta med rätt 

till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Var och en anmäler sig själv till Kristina 

Eklund på Plan- och byggenheten.  

 

Övriga inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan beaktande. 

____________________ 
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2012/11 

§ 331  Delgivningsärende 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-12 Delgivningsärende     

Sammanfattning 
Folkhälsorådet, minnesanteckningar 2012-08-29 

Kommuninvest, delårsrapport 

Lantmäteriet, underrättelse om begärd förrättning, Leråkra 1:2 

Statligt stöd till trossamfund, religionens roll i samhällsbyggandet 

Synskadades Riksförbund, utvärdering av inventering på Karön 

 

Protokoll 

Energikontor Sydost 2012-08-13 

 

_____________________ 

 


