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§ 256 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Tommy Andersson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-06-27. 

________________ 
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§ 257 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 258 Dnr 2022-000323 001 

Uppföljning av nämnderna med anledning av tertial 1  

 

Sammanfattning  

Förvaltningscheferna för socialförvaltningen, vård- och 

omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen redovisar respektive nämnds resultat vid tertial 1 med 

fokus på prognosen för helåret samt faktorer som kan komma att påverka 

årets resultat.    

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup 

(SD) samt Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 259 Dnr 2020-000506 040 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Med 

anledning av ökade krav på kapitalisering i föreningen beslutade 

kommunfullmäktige i Ronneby i §289/2020 att öka sitt insatsbelopp med  

11 288 400 kr. Kommunstyrelsen bemyndigades i samma beslut att besluta 

om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats till 

föreningen. Inbetalningen sker stegvis under perioden 2021-2024, upp till ett 

belopp om maximalt 1 300 kr per invånare.  

 

Kommunstyrelsen bemyndigas i samma beslut att utse särskilt angiven 

person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.  

Bedömning 

För år 2022 ligger den totala kapitalinsatsen på totalt 1 100 kr per invånare. 

Ronneby kommun har sedan tidigare inbetalt 1 000 kr per invånare, vilket 

innebär att den kapitalinsats som behöver betalas in senast 30 juni 2022 är  

100 kr per invånare.  

 

Avisering om inbetalningen förväntades ske från Kommuninvest under maj 

månad, men av någon anledning kommunicerades inte att en 

betalningsinstruktion fanns tillgänglig. Därför är ärendet försenat.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att till Kommuninvest ekonomisk 

förening, senast 30 juni 2022, betala 100 kr per invånare, enligt instruktion 

från Kommuninvest ekonomisk förening. Totalt att betala 2 822 100 kronor. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse ekonomichef Johan 

Sjögren att för kommunstyrelsens räkning vidta åtgärder för att verkställa 

betalningen enligt ovan till Kommuninvest ekonomisk förening.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att till Kommuninvest ekonomisk 

förening, senast 30 juni 2022, betala 100 kr per invånare, enligt instruktion 

från Kommuninvest ekonomisk förening. Totalt att betala 2 822 100 kronor. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse ekonomichef Johan 

Sjögren att för kommunstyrelsens räkning vidta åtgärder för att verkställa 

betalningen enligt ovan till Kommuninvest ekonomisk förening. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomichef 
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§ 260 Dnr 2022-000132 101 

Trygghetsmiljonen 

Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har inför 2022 beslutat att Ronneby kommun ska skapa 

ytterligare ett fokusområde benämnt Trygghet. Detta uppdrag innebär bland 

annat att möjliggöra att kommunala verksamheter kan söka finansiering av 

brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande insatser upp till 1 miljon kronor 

under 2022. Handläggning av inkomna ansökningar sker inom Enheten för 

strategisk utveckling. 

 

Ansökan 1 

Enheten för Näringsliv och kommunikation har inkommit med en ansökan 

som avser en kompetenshöjande insats med temat ” Hur kan gemensamt 

brottsförebyggande arbete leda till en ökad affärsnytta för näringslivet?”  

Målet för denna utbildning är att ge ökad kompetens hos näringsliv inklusive 

fastighetsägare kring vilka brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande 

åtgärder man kan genomföra enskilt och tillsammans. Målet är också att 

inspirera till och att ta fram nya aktiviteter som man gemensamt kan 

genomföra och arbeta med i BID Fokusgrupp Trygghet. 

 

Förväntat utfall är att näringsliv och fastighetsägare får en ökad kompetens 

inom området, samt att finna minst tre nya aktiviteter att arbeta tillsammans 

med som också läggs till handlingsplanen 2023 för BID Fokusgrupp 

Trygghet. 

 

Uppföljning av insatsen sker utifrån: 

 Antal deltagare i den kunskapshöjande aktiviteten 

 Genom de aktiviteter som genereras till BID Fokusgrupp Trygghet  

 Temperaturmätare i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet:  

I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/ 

otrygghet i din kommun? 

 

Insatsen planeras att genomföras under hösten 2022 och den följs upp genom 

aktiviteter i BID Fokusgrupp Trygghets verksamhetsplan. 

 

Sökt belopp för insatsen är 37 500kr som fördelas enligt: 

 Lokal 0kr (Ronnebysalen) 

 Föreläsare 30 000kr 
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 Förtäring 7 500kr 

   

Ansökan 2 

Kommunfullmäktige har inför 2022 beslutat att Ronneby kommun ska skapa 

ytterligare ett fokusområde benämnt Trygghet. Detta uppdrag innebär bland 

annat att kommunal personal och politiker ska utbildas i brottsförebyggande 

och trygghetsfrämjande arbete under 2022. Då kommunens avtal med 

Embrace-Safety angående det digitala verktyget som används i 

lägesbildsarbetet (EST) även innehåller utbildning, har Embrace-Safety fått i 

uppdrag att ta fram ett webbaserat utbildningsförslag för 500 personer och en 

offert för densamma. Det befintliga avtalet innebär att en offentlig 

upphandling för denna utbildning inte behövts göras. 

 

Utbildningens mål är att deltagarna ska få en ökad kunskap om vad 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete innebär, hur det kan 

bedrivas effektivt, kunskapsbaserat och i enlighet med den kommande 

lagstiftningen om kommuners skyldighet att arbeta brottsförebyggande.  

Politiker och beslutsfattare får genom utbildningen en grund för att 

effektivare kunna leda och styra, och medarbetare får förståelse för sin 

verksamhets roll i det brottsförebyggande arbetet. 

 

Målgrupp för utbildningen är:  

 Politiker, chefer och vissa specialistfunktioner i behov av mer 

kunskap om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete 

 Samtliga verksamheter i kommuner som kan förebygga socialt eller 

situationellt, t.ex. förskola, skola, socialtjänst, vård och omsorg, 

teknik och fritid, stadsplanering 

 

Kursen ges som en webkurs och genomförs självständigt och individuellt 

med egen dator när man har möjlighet. Varje deltagare får ett personligt 

inlogg till kursen. Förvaltningarna kan själva lägga in i weblärsystemet vilka 

som ska gå utbildningen, och sedan överskådligt följa samtliga deltagares 

framsteg vilket underlättar uppföljning och utvärdering.  

Kursen tar ca 2 timmar effektiv tid att genomföra, men deltagaren kan 

genomföra den i egen takt och fortsätta vid ett obegränsat antal tillfällen. 

Kursen kommer att finnas tillgänglig för verksamheten under ett antal 

månader under hösten 2022 och utbildningen kan genomföras av deltagaren 

när som helst under dessa månader. 

 

Huvudutbildare är Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi 

och en prisbelönt och nationellt och internationellt ledande forskare med mer 

än 20 års erfarenhet av utbildning och forskning inom kriminologi.  

Henrik Andershed har utbildat mer än 100 svenska kommuner i ämnet. 
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Kostnad för utbildning av 500 personer är 355 700 kr vilket innebär 711 kr 

per deltagare. Kostnadsspecifikation finns i underlaget.    

Bedömning 

Ansökan 1 

Den kunskapshöjande insatsen ”Hur kan gemensamt brottsförebyggande 

arbete leda till en ökad affärsnytta för näringslivet?” bedöms vara en bra 

brottsförebyggande insats på grund av att den genom ökad kunskap om 

brottsförebyggande verktyg och åtgärder, som kan genomföras både enskilt 

och i samverkan, ger goda förutsättningar att tillsammans finna nya 

aktiviteter i syfte att minska brott och öka tryggheten i Ronneby kommun. 

Positivt är också den breda samverkan som denna insats bygger på. 

 

 

Lokala BRÅ har under 2022 riktat ett större fokus mot att utveckla 

samverkan med näringslivet i det brottsförebyggande arbetet, och denna 

insats går hand i hand med denna inriktning. 

 

Kostnaden för insatsen bedöms vara helt rimlig i förhållande till förväntat 

utfall. 

Ansökan 2 

Utbildningen betraktas som en trygghetsskapande åtgärd då den kommer att 

ge kunskap som kommer att bidra till ett kunskapsbaserat 

brottsförebyggande arbetssätt inom kommunens verksamheter, och föreslås 

därför finansieras av Trygghetsmiljonens medel. Utbildningen ger också 

förutsättningar att kommande projekt som önskar finansiering ur 

Trygghetsmiljonen är baserade på denna kunskap.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att  

 beskriven kunskapshöjande insats ”Hur kan gemensamt 

brottsförebyggande arbete leda till en ökad affärsnytta för 

näringslivet?” med kostnaden 37 500 kr finansieras med medel ur 

Trygghetsmiljonen under 2022. 

 

 redovisat utbildningsförslag genom Embrace-Safety genomförs under 

hösten 2022, samt att kostnaden för denna à 355 700 kr finansieras 

med medel ur Trygghetsmiljonen. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att  

 beskriven kunskapshöjande insats ”Hur kan gemensamt 

brottsförebyggande arbete leda till en ökad affärsnytta för 

näringslivet?” med kostnaden 37 500 kr finansieras med medel ur 

Trygghetsmiljonen under 2022. 

 

 redovisat utbildningsförslag genom Embrace-Safety genomförs under 

hösten 2022, samt att kostnaden för denna, 355 700 kr, finansieras 

med medel ur Trygghetsmiljonen. 

________________ 

Exp: 

Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare 
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§ 261 Dnr 2022-000324 009 

Hyresavtal Ronnebyhus avseende flyktingboende 

Kommundirektör Carl-Martin Lanér lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förslaget gällande ersättningen innebär: 

- Varje kommun får ett engångsbelopp på 10.000 kr per anvisning så 

fort anvisningstalet är klubbat och oavsett om platsen är 

belagd/anvisningen har skett. Så för vår del skulle det innebära att vi 

får en klumpsumma på 510.000 kr direkt när anvisningstalet är 

fastställd.  

Det här engångsbeloppet menar SKR ska vara någon slags 

”beredskapsersättning” och ska täcka kostnader kopplat till 

anskaffning av boende, eventuell avveckling av boende, dolda 

kostnader eller exempelvis tomhyra. Beloppet blir kanske inte 

tillräckligt menar de men hon säger att engångsbeloppet kan 

användas till lite vad som helst, t.ex. tomhyror om man så behöver. 

- Varje kommun får också ett engångsbelopp på 15.000 kr per 

anvisning som betalas ut när boendet tas i anspråk. Här menar man 

att beloppet ska användas till särskild anpassning och då frågade jag 

om det endast var kopplat till särskild anpassning i form av 

funktionsnedsättning hos den anvisade men hon sa att 

engångsbeloppet kommer att betalas ut för varje anvisad person till 

kommun oavsett funktionshinder eller ej och beloppet kan i princip 

användas till lite vad som helst kopplat till anpassning av boende och 

det är lite upp till oss att bedöma vad det behöver användas till.  

- Den tredje delen är en rörlig del för drift, underhåll och andra 

eventuella kostnader så som kost och förbrukningsvaror. Här ingår 

hyra, möblering, anpassning av boende. Beloppet är på 300 kr per 

anvisning och dygn för vuxna och 150 kr per anvisning och dygn för 

barn. Detta börjar betalas ut när de är bosatta i boendet och betalas ut 

månadsvis i efterhand så länge de bor kvar i boendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att teckna hyresavtal med 

Ronnebyhus om 50 platser i lägenheter för att möjliggöra placering av 50 

flyktingar från Ukraina. 
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna hyresavtal med 

Ronnebyhus om 50 platser i lägenheter för att möjliggöra placering av 50 

flyktingar från Ukraina. 

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 
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§ 262 Dnr 2015-000555 214 

Leoparden 6 - Detaljplan för Kockumvillan 

Planarkitekt Jens Löfqvist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2015-03-17 §51 att ge Miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostäder 

och trygghetsboende för fastigheten Leopaden 6. Innan förslaget på 

detaljplan togs fram framarbetades ett planprogram som varit vägledande för 

planens utformning.  

 

Planområdet ligger vid Esplanaden, mitt emot Snäckebacksskolan, och 

avgränsas av Blasius Königgsatan och Götgatan. Bebyggelsen inom 

planområdet är från början av 1900-talet och utgörs av tre högreståndsvillor; 

Prinshuset på Lejonet 3, Kockumvillan på Leoparden 6 och Landsfiskals 

Abrahamssons villa på Leoparden 7. Det finns även flera framträdande 

byggnader i grannskapet, till exempel läroverksbyggnaden från 1913 och 

Tingshuset från 1910 

 

Planen möjliggör för en förtätning av fastigheten Leoparden 6 med bostads-, 

kontors-, och vårdändamål. Förtätningsområdet är begränsat till 18 meter 

nockhöjd för att harmoniera med omkringliggande bebyggelse och gaturum. 

Byggrätterna har anpassats för att hantera det trafikbuller som området 

utsätts för. Lägenheter över 35 m2 kommer således behöva utföras 

genomgående för att hälften av bostadsrummen ska kunna orienteras mot 

tyst sida. 

 

Kommunen har fått biotopskyddsdispens på att fälla 9 alléträd, träden måste 

dock kompenseras genom återplantering av liknande träd i närområdet. 

Förslag på lämpliga områden har givits till Länsstyrelsen Blekinge Län i 

samband med dispensansökan.   

  

Bedömning 

Förslaget har tidigare varit utställt för granskning. Under granskningen 

inkom synpunkter från Länsstyrelsen att dispens behöver sökas för att ta ned 

alléträd. Detaljplanen behövde följaktligen anpassas till den beviljade 
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dispensen varför den nu föreslås ställas ut för ny granskning innan 

antagande. 

 

Bostäder 

Planen möjliggör för en förtätning av fastigheten Leoparden 6 med bostads- 

och vårdändamål. Nockhöjden för förtätningsområdet är begränsad till 18 

meter nockhöjd över grundkartans nollplan, vilket innebär att tillkommande 

bebyggelse kommer vara ungefär 7 meter lägre än Kockumvillan mätt från 

nollplanet. Den tillkommande bebyggelsen bedöms således passa väl in i 

områdets skala och begränsningen i nockhöjd medför att till bebyggelsen 

kommer underordna sig bebyggelsen på Esplanaden. Detta möjliggörs 

genom användningen B – bostäder, i plankartan.  

 

Vård 

I uppdraget ingår att möjliggöra trygghetsboende på fastigheten Leoparden 

6. Planprogrammet konstaterade att fastigheten är för liten för att möjliggöra 

för ett vårdboende ur ett ekonomiskt perspektiv. Tillgängligheten för äldre 

och rörelsenedsatta är också begränsad då hela kvarteret har en betydande 

lutning från väst till öst. Däremot kan området lämpa sig för andra typer av 

vård, exempelvis tandläkarmottagning. Då mindre ytkrävande vårdformer 

mycket väl lämpar sig inom kvartersmarken ger det planen en flexibilitet 

inför framtida utveckling. Detta möjliggörs genom användningen D – vård, i 

plankartan.  

 

Kontor 

Kockumvillan används idag för kontorsändamål. Förslaget på detaljplan 

bekräftar detta ändamål genom användningen K – kontor, i plankartan. 

 

Byggrätternas placering 

Området där Leoparden 6 föreslås förtätas är svårexploaterat. Marken består 

av lera och silt vilket i troligtvis innebär någon form av markstabiliserande 

åtgärd för bebyggelsen. Utöver detta är ytan för förtätning begränsad och 

kvarterets lutning innebär att marken behöver utjämnas något för att få plats 

med parkeringsplatser. Byggrätterna ligger nära fastighetsgräns mot Blasius 

Königsgatan vilket innebär att delar av gatan troligtvis behöver stängas av 

vid en exploatering. Den nedre byggrätten ligger mitt i vad som kommer 

utgöra en rinnväg vid ett 100-årsregn om markens lutning skulle förbli 

oförändrad. Rinnvägen bedöms dock kunna hanteras genom att ändra 

marklutningen vid exploatering.  
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Bevarandevärd bebyggelse 

Bebyggelsen inom planområdet är från början av 1900-talet och utgörs av tre 

högreståndsvillor; Prinshuset på Lejonet 3, Kockumvillan på Leoparden 6 

och Landsfiskals Abrahamssons villa på Leoparden 7. Det finns även flera 

framträdande byggnader i grannskapet, till exempel läroverksbyggnaden från 

1913 och Tingshuset från 1910. 

De tre villorna har försetts med rivningsförbud samt en 

varsamhetsbestämmelse som lyder: 

För byggnaden väsentliga karaktärsdrag och värden ska tas tillvara vid 

ändring 

Kockumvillan har även försetts med q – skydd av kulturvärde, avseende 

takmålningen och det platsbyggda biblioteket som pryder villans 

vardagsrum. 

Införandet av varsamhetsbestämmelser och bestämmelser för skydd av 

kulturvärden kan innebära att kommunen blir ersättningsskyldig om 

pågående markanvändning avsevärt försvåras. 

 

Trafikbuller 

Planområdet ligger i korsningen mellan Blasius Königsgatan och Götgatan 

som är bland de mest trafikerade gatorna i centrala Ronneby. Det innebär att 

fastigheten utsätts för trafikbuller och att bebyggelsen kan behöva avskärmas 

från bullerkällan genom placering av byggnadskroppar eller bullerdämpande 

åtgärder. Enligt den bullerutredning som AFRY utfört ligger området på 

gränsen till de riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller 

vid bostadsbyggande. Kravet vid överskridande av 60 dB ekvivalent ljudnivå 

är att hälften av bostadsrummen ska vara vända mot tyst sida för lägenheter 

som överstiger 35 m2.  

 

Trädallé och skyddsvärda träd 

Kommunen har fått biotopskyddsdispens på att fälla 9 alléträd, träden måste 

dock kompenseras genom återplantering av liknande träd i närområdet. 

Förslag på lämpliga områden har givits till Länsstyrelsen Blekinge Län i 

samband med dispensansökan.  
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till detaljplan för 

Leoparden 6 m.fl. och sänder ut densamma för ny granskning i enlighet med 

5 kap 6 § Plan- och bygglagen (2010:900  

 

Underlag 

Plankarta, upprättad 2022-06-09 

Planbeskrivning, upprättad 2022-06-09 

Behovsbedömning, upprättad 2020-03-10 

Samrådsredogörelse, upprättad 2020-08-04 

Granskningsutlåtande, upprättad 2020-06-09 

Buller- och stadsbildsutredning, upprättad 2020-08-04 

Dagvattenutredning, upprättad 2021-05-18 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till detaljplan för 

Leoparden 6 m.fl. och sänder ut densamma för ny granskning i enlighet med 

5 kap 6 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

________________ 

Exp: 

Jens Löfqvist, planarkitekt 

Akten 
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§ 263 Dnr 2022-000255 4018 

Remiss Ett hållbart Blekinge - regionalt 
åtgärdsprogram för miljömål 

Miljöutvecklare Sofie Samuelsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett hållbart Blekinge är ett åtgärdsprogram för miljömål som omfattar hela 

Blekinge län. I programmet beskrivs länets utmaningar och möjligheter 

tillsammans med prioriterade områden där insatser behöver göras för att 

länet ska kunna nå de nationella miljömålen och därmed även den 

miljömässiga delen av de globala målen i Agenda 2030. 

Sista svarsdatum för remissen är 30 juni.  

Bedömning 

Se bilaga till tjänsteskrivelsen, Yttrande över remissen Ett hållbart Blekinge.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna yttrande 

över remissen Ett hållbart Blekinge till Länsstyrelsen Blekinge.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna remissyttrande i enlighet 

med framtaget förslag Yttrande över remissen Ett hållbart Blekinge. 

 ________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare 

Länsstyrelsen i Blekinge län 
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§ 264 Dnr 2022-000305 805 

Ansökan om samarbete inför Ronneby 
Brukshundklubbs 75-årsjubileum 

 

Sammanfattning  

Ronneby Brukshundsklubb firar 2022 75 år som förening. Klubben vill 

uppmärksamma detta med ett antal aktiviteter och information till 

kommunens medborgare. 

Föreningen ansöker om att kommunen medfinansierar en annons om 

Hundens dag 20 augusti. Totalkostnad för annonsen beräknas till ca 15-

18 000 kr. 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar 2022-05-24 § 115 följande: 

”Teknik-fritid- och kulturnämnden yttrar att arrangemanget bedöms bra för 

kommunen och att ansökan om ett samarbete med Ronneby kommun i 

samband med föreningens 75-årsjubileum skickas till Kommunstyrelsen för 

ställningstagande då jubileum inte är bidragsberättigad enligt gällande 

bidragsregler.”       

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på ansökan.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår Ronneby Brukshundsklubbs ansökan 

om medfinansiering. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Ronneby Brukshundsklubb 

 


