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Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2019 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) delar ut 2019 års kulturpris och 

kulturprisstipendium.  

 

Kulturpriset 2019 tilldelas Erika von Buxhoeveden och Kulturstipendiet 

2019 tilldelas Dea Svensson 

 

Kulturpriset 2019 tilldelas Erika von Buxhoeveden 

Ronneby kommuns kulturpris 2019 tilldelas Erika von Buxhoeveden för 

hennes fleråriga arbete med utvecklingen av Bräknebygdens och 

landsbygdens kulturhus i Bräkne Hoby samt hennes stora engagemang för att 

integrera nyanlända i den svenska kulturen. 

 

Kulturstipendiet 2019 tilldelas konstnären Dea Svensson 

Ronneby kommuns kulturstipendium 2019 tilldelas konstnärenDea 

Svensson. Minnet av skogen och barndomens platser i Eringsboda är ofta 

utgångspunkt i hans konstnärliga skapande. Dea skapar bilder som består av 

tusentals tuschstreck där han på sitt eget sätt tolkar naturen. Hans 

konstnärskap rör sig i ett fält mitt emellan fiktion och dokumentärt 

berättande. 
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§ 364 Dnr 2019-000017 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

- Ärende 30 på dagordningen ” Besvarande av medborgarförslag- 

Önskan om att en aktivitetspark byggs i Kallinge” stryks.  

- Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i Miljö- och 

byggnadsnämnden, Tim Aulin (SD) lyfts in som ärende 7 på 

dagordningen. 

- Begäran om entledigande från uppdragen som ledamot i styrelsen för 

Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB 

samt som ersättare i valnämnden, Tom Persson (SD) lyfts in som 

ärende 8 på dagordningen. 

- Fyllnadsval efter entledigande från uppdraget som ersättare i Teknik-

, fritid- och kulturnämnden, Tony Holgersson (SD) lyfts in som 

ärende 9 på dagordningen. 

 

Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) föreslås att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen samt utser Roger Fredriksson 

(M) och Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera kvällens 

protokoll. 

________________ 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(107) 
2019-12-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 365 Dnr 2019-000684 109 

Anmälan av medborgarförslag - naturnära utegym i 
Brunnsparken 

Följande medborgarförslag lämnas om ett naturnära utegym i Brunnsparken: 

Sammanfattning  

Vi rör oss allt mindre. Antalet ohälsosamt överviktiga ökar likväl som antalet 

med psykisk ohälsa. Ett steg att uppmuntra till rörelse vore ett natunära 

utegym. I de södra delarna av Brunnsparken, i närhet av Silverplan, borde 

finnas bra yta att använda till just utegym. Att träna utomhus är gratis, ger 

frisk luft, fyller på vitaminfloran och stärker kroppen fysiskt såväl som 

psykiskt.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 366 Dnr 2019-000726 109 

Anmälan av medborgarförslag - Cafeterian i stadshuset 

Följande medborgarförslag lämnas om att flytta Cafeterian i stadshuset: 

Sammanfattning  

Undertecknad föreslår att stadshusets cafeteria flyttar till vårdcentralen, så att 

alla som finansierar den, också kan ta del av denna service. Alt kan den delas 

till båda platserna, så även den slutna grupp som idag kan ta del av servicen 

även fortsättningsvis får sin del. 

 

Kommunjurist Mathias Kågell lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Medborgarförslagets syfte är att öka inslagen av direktdemokrati, förslagen 

ska därför vara konstruktiva med tydliga förbättringsförslag, jmf 31 § 

arbetsordningen för kommunfullmäktige, antagen KF 2017-06-21, § 186, dnr 

KS 2013/264. Av samma bestämmelse framgår det att medborgarförslaget 

endast kan behandlas i sak om det ligger inom kommunfullmäktiges 

behörighetsområde. 

 

Förslagsställaren önskar att cafeterian i stadshuset flyttas till 

”vårdcentralen”.  

 

Förslaget måste uppfattas på så vis att förslagsställaren önskar flytta en 

kommunal cafeteria inom arbetsmarknadsenheten till en ej namngiven 

vårdcentral som rimligen sorterar under hälso- och sjukvårdsnämnden inom 

Region Blekinge. 

 

Då förslaget inte ligger inom ramen för kommunfullmäktiges 

behörighetsområde skall det avvisas.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa medborgarförslaget då en 

kommunalt driven cafeteria inte kan flyttas till en ej namngiven vårdcentral. 

Detta då vårdcentraler inte är en verksamhet för vilken kommunen ansvarar, 

det utgör snarast ett ansvar för Region Blekinge (Blekinge läns landsting).       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Pär Dover (S), Nicolas 

Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Roger 

Fredriksson (M) och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

________________ 
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§ 367 Dnr 2019-000731 109 

Anmälan av medborgarförslag - att kommunen halverar 
samtliga politikers arvoden 

Följande medborgarförslag lämnas om att halvera politikerarvodena: 

Sammanfattning  

Bakgrund: 

  

Det kan inte anses rimmigt att de skall sparas på de sämst ställda i 

kommunen, och att besparingarna skall stoppas politikerna egna fickor. 

  

Detta förslaget visar bara att vad Sverige och Ronneby kommun inte 

behöver, är inte en egoistiskt blå allians, som bara splittrar och skapar 

avstånd. 

 

Kommunjurist Mathias Kågell lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Medborgarförslagets syfte är att öka inslagen av direktdemokrati, förslagen 

ska därför vara konstruktiva med tydliga förbättringsförslag, jmf 31 § 

arbetsordningen för kommunfullmäktige, antagen KF 2017-06-21, § 186, dnr 

KS 2013/264.  
 

Förslagsställaren anser att besparingarna inom kommunen läggs på 

politikernas arvoden. Han anser därför att politikerarvodena inom 

kommunen ska halveras. 

 

Förslaget är ensidigt och innehåller inget förbättringsförslag, det tar snarast 

sikte på kommunens interna budget. Ett medborgarförslag kan inte syfta till 

att förändra ett beslut, lagstiftaren har för det syftet tillsett att andra rättsliga 

medel står till buds. Ett exempel på det är möjligheten till laglighetsprövning 

i kommunallagen. 

 

Eftersom förslaget inte kan anses utgöra ett medborgarförslag skall det 

avvisas. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avvisar medborgarförslaget då det inte uppfyller kraven 

för vad som kan utgöra ett medborgarförslag.      
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Pär Dover (S), Nicolas 

Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S), Roger 

Fredriksson (M) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 368 Dnr 2019-000679 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i Ronneby kommunfullmäktige, ledamot i 
styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB och 
Ronneby Miljöteknik Energi AB, Erik Ohlson (V) 

Erik Ohlson (V) anhåller i en skrivelse om att få bli entledigat från sina 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i styrelsen för 

Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB: 

Sammanfattning  

Jag avsäger mig härmed min plats som ersättare i Ronneby 

kommunfullmäktige. Det har varit en förmån att få företräda medborgarna i 

Ronneby och jag har känt att varje möte har varit en möjlighet att få lyfta 

frågor som faktiskt kan göra skillnad. Med det sagt så har inte alla frågor 

varit fullt lika betydelsefulla som andra. Det kan till och med har funnits en 

del frågor som man kan fråga sig om de har varit värda att formulera. Alla 

har dock fått sin plats på agendan i behörig ordning.   

Jag avsäger mig även min plats som ledamot i styrelsen för Ronneby Miljö 

och Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB. I dessa styrelser har 

jag enbart suttit en kort tid. Under en kort tid har jag dock sett lite för mycket 

och samtidigt för lite. Som väl är finns det nu nya krafter som kanske låter 

insyn vara av hänsyn. Detta uppdrag hade varit intressant att fortsätta med 

om det hade varit så att jag som ledamot hade känt mig bekväm med ägarens 

styrning. Jag passar därför på att poängtera att bolagets finansiella ställning 

kommer att vara extremt ansträngt om inte ägaren skjuter till medel för att 

täcka stora nedskrivningsbehov. Dessa medel får då tas från den kommunala 

verksamheten till exempel från skolan, från omsorgen eller från 

hemsjukvården(som alltför sällan omnämns). 

I övrigt ett tack till de jag under åren fått stöta och blöta diverse frågor med 

och till det fria ordet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar på att kommunfullmäktige utser Ronny Pettersson (V) 

till ny ledamot i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby 

Miljöteknik Energi AB.       
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Erik Ohlsson (V) från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige, ledamot i styrelsen för Ronneby Miljö & 

Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

2. Utse Ronny Pettersson (V) till ny ledamot i styrelsen för Ronneby 

Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

3. Översända protokollsutdrag till Länsstyrelsen i Blekinge med en 

begäran om ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i 

kommunfullmäktige.  

________________ 

Exp: 

Erik Ohlson  

Ronny Pettersson 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik energi AB 

Personalenheten 

Kanslienheten  

Länsstyrelsen i Blekinge län 
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§ 369 Dnr 2019-000687 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i äldrenämnden Laila Andersson (L) 

 

Sammanfattning  

Laila Andersson (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från sitt uppdrag 

som ledamot i äldrenämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L).  

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att kommunfullmäktige utser Kerstin Johansson 

(L) till ny ledamot i äldrenämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Laila Andersson (L) från uppdraget som ledamot i 

äldrenämnden. 

2. Utse Kerstin Johansson (L) till ny ledamot i äldrenämnden. 

3. Bordlägga frågan om ny ersättare i äldrenämnden efter Kerstin 

Johansson (L). 

________________ 

Exp: 

Laila Andersson 

Kerstin Johansson  

Äldrenämnden 

Kanslienheten 

Personalenheten  
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§ 370 Dnr 2019-000712 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i Miljö- och byggnadsnämnden, Tim Aulin (SD) 

 

Sammanfattning  

Tim Aulin (SD) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget som 

ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Johan Grönblad 

(SD) till ny ledamot och Tony Holgersson (SD) till ny ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Tim Aulin (SD) från uppdraget som ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden. 

2. Utse Johan Grönblad (SD) till ny ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden. 

3. Utse Tony Holgersson (SD) till ny ersättare efter Johan Grönblad 

(SD) i miljö- och byggnadsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Tim Aulin  

Johan Grönblad 

Tony Holgersson  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kanslienheten 

Personalenheten  
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§ 371 Dnr 2019-000743 101 

Begäran om entledigande från uppdragen som ledamot 
i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby 
Miljöteknik Energi AB samt som ersättare i 
valnämnden, Tom Persson (SD) 

 

Sammanfattning  

Tom Persson (SD) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdragen 

som ledamot i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby 

Miljöteknik Energi AB och ersättare i valnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) på att kommunfullmäktige utser Anders Oddsheden 

(SD) till ny ledamot i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB och 

Ronneby Miljöteknik Energi AB. Bengt Sven Åke Johansson (SD) föreslås 

utses till ny ersättare i valnämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Tom Persson (SD) från uppdragen som ledamot i styrelsen 

för Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB 

och ersättare i valnämnden. 

2. Utse Anders Oddsheden (SD) till ny ledamot i styrelserna för 

Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

3. Utse Bengt Sven Åke Johansson (SD) till ny ersättare i valnämnden. 

________________ 

Exp: 

Tom Persson 

Anders Oddsheden 

Bengt Sven Åke Johansson  

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Valnämnden 

Kanslienheten 

Personalenheten  
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§ 372 Dnr 2019-000671 023 

Fyllnadsval efter entledigande från uppdraget som 
ersättare i Teknik-, fritid- och kulturnämnden, Tony 
Holgersson (SD) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 339 att entlediga Tony 

Holgersson (SD) från uppdraget som ersättare i teknik-fritid- och 

kulturnämnden. Frågan om en ny ersättare bordlades.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige utser Anders 

Oddsheden (SD) till ny ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Anders Oddsheden (SD) till ny ersättare i teknik-

fritid- och kulturnämnden.  

________________ 

Exp: 

Anders Oddsheden  

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Kanslienheten  
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§ 373 Dnr 2019-000648 189 

Program för kris och beredskap 

 

Sammanfattning  

Detta program utgör det styrdokument för kris- och beredskap som avses i 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (kommunavtalet). 

Programmet anger hur arbetet med kris- och beredskap styrs i Ronneby 

kommun. 

Programmet skall beslutas av Kommunfullmäktige i enlighet med 

kommunavtalet.  

Bedömning 

 Programmet uppfyller de i kommunavtalet angivna punkter som skall ingå. 

Dessa är  

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Programmets innehåll innebär att aspekten kris- och beredskap skall vägas in 

i all verksamhetsplanering samt att alla delar av kommunkoncernen skall 

delta i arbetet med kris- och beredskap 

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Program för kris- och beredskap.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Program för kris- 

och beredskap. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar Program för kris- och beredskap. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

Samtliga förvaltningschefer 

Samtliga VD för kommunala bolag 

Räddningstjänstchefen 
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§ 374 Dnr 2019-000616 206 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
taxor 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-23 § 253 

Miljö- och byggnadsnämndens taxor för myndighetsutövning enligt plan- 

och bygglagen och miljöbalken får höjas motsvarande de tolv senaste 

månadernas förändring i konsumentprisindex med september som 

jämförelsetal. 

Förändringen från september 2018 till september 2019 är 1,5 %. Denna 

förändring påverkar uppräkningen av timtaxan för PBL-ärenden samt för 

taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. m.fl. områden. 

I övrigt beräknas PBL-ärenden utifrån befintlig PBL-taxa och Prisbasbelopp. 

Inom tillsyn och prövning ingår strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel samt offentlig kontroll enligt lag om 

foder och animaliska biprodukter när tillsyn inte bedrivits enligt 

livsmedelslagen eller miljöbalken samt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar. 

Därför behöver taxorna räknas upp.  

Bedömning 

En regelbunden mindre ökning av taxan bedöms vara mer acceptabel för 

brukarna än en större höjning med glesare intervall.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att föreslå till kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

 

Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

 

Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 842 kr.  
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-10-23 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar; 

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

 

Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 842 kr. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning 

enligt miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

2. Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 

842 kr. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning 

enligt miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

2. Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 

842 kr. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Anette Andersson  

Miljö- och byggnadsförvaltningen, administrationen 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 375 Dnr 2018-000552 253 

Droppemåla 1:211 ansökan köp av mark från 
Droppemåla 1:87 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Droppemåla 1:211 har inkommit med en ansökan om att 

köpa till mark från Droppemåla 1:87. Detta i syfte att utöka egen tomt ut till 

vägkant och på så vis säkra uppfart till fastigheten.  

Bedömning 

Fastighetsägaren till Droppemåla 1:211 har inkommit med en ansökan om att 

köpa mark från Droppemåla 1:87. Försäljning har avvaktat detaljplan, som 

tidigt i år vann laga kraft.  

 

Den mark som önskas köpas är detaljplanerad som kvartersmark.  

Marken är prissatt till 165kr per kvadratmeter i enlighet med tidigare 

prissättning för överenskommelser i området.  

 

Vid ett godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägaren i sin helhet.   

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns och biläggs detta 

förslag.  

Något kommunalt intresse för marken föreligger inte.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(107) 
2019-12-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering i 

enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  

Exploateringsingenjör, Sandra Danielsson 

Sökanden 
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§ 376 Dnr 2019-000433 253 

Droppemåla 1:87, ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ägaren till fastigheten Droppemåla 1:158 har inkommit med en ansökan om 

att köpa mark från Droppemåla 1:87. Marken är detaljplanerad som 

kvartersmark och detaljplanen vann laga kraft 2018.  

Bedömning 

Ägaren till fastigheten Droppemåla 1:158 har inkommit med en ansökan om 

att köpa mark från Droppemåla 1:87, enligt karta. Marken är detaljplanerad 

som kvartersmark och detaljplanen vann laga kraft sommaren 2018. 

 

Två prissättningar gäller enligt tidigare överenskommelser. 165 kronor per 

kvadratmeter för mark i norra området och för marken vid vägen 65 kronor 

per kvadratmeter.  

 

Vid ett godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet.  Förslag till 

överenskommelse om fastighetsreglering finns och biläggs detta förslag. 

Något kommunalt intresse för marken föreligger inte.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering i 

enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  

Exploateringsingenjör, Sandra Danielsson 

Sökanden 
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§ 377 Dnr 2019-000359 253 

Kalleberga 6:159 Ansökan om att köpa mark 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Kalleberga 7:29 önskar köpa del av Kalleberga 6:159. 

Den mark som önskas köpas är detaljplanerad som kvartersmark.  

Bedömning 

I syfte att utöka egen tomt och eventuellt bygga ett garage har 

fastighetsägare till Kalleberga 7:29 inkommit med en ansökan om att köpa 

mark från Kalleberga 6:152, den del enligt kartan markerad med rött. 

 

Marken är detaljplanerad som kvartersmark och priset är satt till 

140kr/kvadratmeter i enlighet med fastställda riktlinjer. 

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns och biläggs denna 

skrivelse. 

 

Vid godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet. 

Något kommunalt intresse för marken föreligger inte.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå att godkänna överenskommelse av fastighetsreglering.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering i 

enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  

Exploateringsingenjör, Sandra Danielsson 

Sökanden 
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§ 378 Dnr 2019-000524 253 

Ansökan om markköp - Kuggeboda 4:57 samt 
Kuggeboda 4:58 

 

Sammanfattning  

Det finns upprättat verksamhetsområde vilket gör att fastigheterna kommer 

att anslutas till det kommunala v/a-nätet. Det krävs att fastighetsägarna 

anlägger en körbar väg fram till pumpstationer som möjliggör drift och 

underhåll av dessa. I samband med detta önskar fastighetsägarna för både 

Kuggeboda 4:57 och Kuggeboda 4:58 att köpa till en del mark från 

Kuggeboda 4:47 för att anlägga parkering.  

Bedömning 

Fastighetsägarna för Kuggeboda 4:57 samt Kuggeboda 4:58 har inkommit 

med en ansökan om att köpa till mark från Kuggeboda 4:47 till sina 

fastigheter dels p.g.a. det verksamhetsområde för v/a som kommer att 

omfatta de båda fastigheterna, men också för att möjliggöra yta till parkering 

av deras fordon. 

Fastighetsgräns går idag strax utanför byggnaden. Marken kring 

fastigheterna arrenderas idag ut som betesmark. Fastighetsägarna får redan 

idag nyttja den mark de nu önskar köpa. Det föreligger en överenskommelse 

mellan fastighetsägarna och arrendatorn.  

Då fastigheterna nu kommer att ingå i det verksamhetsområde som upprättas 

för kommunalt vatten och avlopp kräver det i sin tur att de anlägger en 

körbar väg för att lastbil ska kunna ta sig fram till pumpstationerna för drift 

och underhållsarbete.  

Enligt den avstyckningshandling som berör fastigheterna finns ett servitut 

för väg som inte stämmer överens med den nya dragning av väg som man nu 

vill utföra. Även detta är något som kan justeras i en lantmäteriförrättning 

som i sådana fall utförs vid fastighetsreglering. 

Vid ett godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet. Priset för marken 

är satt till 65kr/kvadratmeter i enlighet med fastställda riktlinjer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering i 

enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  

Exploateringsingenjör, Sandra Danielsson 

Sökanden 
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§ 379 Dnr 2019-000562 739 

Äskande angående ett tilläggsanslag från 
äldrenämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-09-18 § 136  

”Förvaltningschef Catherine Persson redovisar Äldrenämndens ekonomiska 

läge till och med augusti gentemot budget 2019 samt det prognosticerade 

resultatet för hela 2019. 

Äldrenämnden prognosticerar ett underskott om ca 10,4 mkr för 2019. Den 

enskilt största orsaken till ökat prognosticerat underskott är uppskrivning av 

köp av hemtjänsttimmar. 

Äldrenämnden beslutar att fastställa tertial II enligt bilaga med följande 

tillägg: 

 att Äldrenämnden som kommentar till sidan 3 av bilagan yttrar: Fler 

verksamhetsbesök av kontaktperson än tidigare år och utökning med 

beredningsutskott bidrar till ökade kostnader. 

Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att till 

nämndsammanträdet i oktober 2019: 

 redovisa vidtagna åtgärder under 2019 och dess effekter 

 redovisa förslag för minskat underskott 

 redovisa analys av ökade hemtjänsttimmar 

Äldrenämnden beslutar att äska ett tilläggsanslag från Kommunfullmäktige 

för täckande av prognosticerat underskott på 10 426 000 kr. 

Äldrenämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.” 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan om tilläggsanslag om 

10 426 000 kronor för att täcka prognosticerat underskott under mötet 2019-

10-07 § 391. Arbetsutskottet beslutade då att återremitterar ärendet med en 

uppmaning till äldrenämnden att återkomma med ärendet och svar på de 

frågor som äldrenämnden själva uppdrar åt förvaltningen att ta fram till 

sammanträdet i oktober. 
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Äldrenämnden besvarar frågorna under mötet 2019-10-23 § 159 i enlighet 

med nedan: 

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-10-23 § 159 

”Under 2018 sjönk beviljade hemtjänsttimmarna i ordinärt boende med ca 13 

491 timmar jämfört med 2017. Hittills i år har vi 193 709 beviljade 

hemtjänsttimmar. Snittet per månad på beviljade hemtjänsttimmar under 

januari till september 2018 var 20 821. Samma period 2019 är snittet 21 523 

timmar. Den större ökningen finns i egen regi men en privat aktör ökar 

stadigt i timmar. Den privata utföraren har ökat mest i centrala Ronneby.  

Korttidsverksamheten på Parkdala lades ner under juni månad vilket 

genererade 8 st färre korttidsplatser. Trots nedläggning av dessa platser kan 

inte detta härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar. 

Om vi tittar till placeringssystemet (se separat tjänsteskrivelse 

månadsrapport placeringssystem) så kan inte heller antalet som ansökt om 

boende härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar.  

81 beslut om hemtjänstinsatser bifölls per månad under 2018. Under 2019 är 

det 102 beslut per månad.  

Den slutsats som kan dras utifrån ovanstående är att det ökande antalet beslut 

under 2019 är det som påverkar att beviljade hemtjänsttimmar ökar.  

 

Under 2018 sjönk beviljade hemtjänsttimmarna i ordinärt boende med ca 13 

491 timmar jämfört med 2017. Hittills i år har vi 193 709 beviljade 

hemtjänsttimmar. Snittet per månad på beviljade hemtjänsttimmar under 

januari till september 2018 var 20 821. Samma period 2019 är snittet 21 523 

timmar.  

 

 

Den större ökningen finns i egen regi men en privat aktör ökar stadigt i 

timmar. Den privata utföraren har ökat mest i centrala Ronneby. I egen regi 

kan vi se att den hemtjänstgrupp som finns i samma område har minskat med 

1 354 timmar jämfört med samma period 2018.  

Korttidsverksamheten på Parkdala lades ner under juni månad vilket 

genererade 8 st färre korttidsplatser. Trots nedläggning av dessa platser kan 

inte detta härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar.  

Om vi tittar till placeringssystemet (se separat tjänsteskrivelse 

månadsrapport placeringssystem) så kan inte heller antalet som ansökt om 

boende härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar.  
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81 beslut om hemtjänstinsatser bifölls per månad under 2018. Under 2019 är 

det 102 beslut per månad.  

 

Den slutsats som kan dras utifrån ovanstående är att det ökande antalet beslut 

under 2019 är det som påverkar att beviljade hemtjänsttimmar ökar.” 

 

Äldrenämnden beslutade vidare att notera informationen till protokollet och 

delge kommunstyrelsen det samma.  

Bedömning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att ta ställning till om man ska föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja eller avslå äldrenämndens begäran om 

tilläggsanslag på 10 426 000 kronor för att täcka prognosticerat underskott.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå äldrenämndens 

begäran om tilläggsanslag på 10 426 000 kronor. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Magnus Pettersson (S), Roger 

Fredriksson (M) och Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att kommunfullmäktige beviljar 

äldrenämnden ett tilläggsanslag på 10 426 000 kronor.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår äldrenämndens begäran om tilläggsanslag på 

10 426 000 kronor. 

Reservation  

Sune Håkansson (RP) reserverar mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

Äldreförvaltningen, Catherine Persson  

Ekonomienheten  
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§ 380 Dnr 2019-000176 001 

Utredning gällande möjligheterna för klass 4-6 att vara 
kvar på Saxemaraskolan 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-10-17 § 133 

I sitt remissvar på det av KF återremitterade ärendet, där 

utbildningsnämnden fick i uppdrag att upprätta en konsekvensbeskrivning 

som ska beskriva de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna vid en 

fortsatt sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara, anför förvaltningschef 

Tobias Ekblad följande; 

 

”Kommunfullmäktige anger följande:  
 

Utbildningsnämnden tog 2018-12-13 beslut i rubricerat ärende som då lyftes 

av dåvarande2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S). Ärendet har ånyo 

återupptagit och lyfts av ordföranden Åsa Evaldsson (M) efter diskussion; 

efter att synpunkter från Föräldraråd och Samhällsförening i Saxemara 

framförts gällande Saxemaraskolan. 

Det finns sedan tidigare ett Kommunfullmäktigebeslut på att 

Saxemaraskolan skall ingå i tidsplanen för Framtidens Skolor och att klass 4- 

6 från Saxemara skall flytas till centrala Ronneby och den planerade 4-9 

skolan. Föräldrarådet och Samhällsföreningen i Saxemara fortsätter dock att 

verka för en sammanhållen F-6 skola i Saxemara: 

 

- "att skolan bibehålls odelad från förskoleklass till och med årskurs 6" 

- "hellre några år med förskola på annan plats och därefter 

sammanhållen skolgång F-6 i Saxemara, än att ha barnen i Saxemara 

under förskoleåren och lågstadiet men inne i stan under 

mellanstadiet" 

 

Det finns också en utredning av nya förskoleplatser i Ronneby kommun, 

gjord av Monica Sjövind, projektledare Framtidens skolor. Denna visar på 

ett behov av förskoleplatser, men också en geografisk indelning var behovet 

är störst. Utredningen är gjord tillsammans med Anna Hinseäng, 

exploateringschef, Ronneby kommun. I utredningen sammanvägs statistik, 

översiktsplan samt pågående detaljplaner. Utöver ovan påtalar ordföranden 

Åsa Evaldsson vikten av att lyssna på föräldraråd/samhällsförening, samt 

värna om landsbygden. Vidare uppger ordföranden att det även står angivet i 

Budget 2019 att diskussioner förs angående Saxemara i ett särskilt ärende.” 
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Kommunfullmäktige 2019-04-25 beslutade därmed att återremittera ärendet 

till utbildningsnämnden med följande motivering: 

 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att upprätta en 

konsekvensbeskrivning som ska beskriva de ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenserna vid en fortsatt sammanhållen 

skolgång (F-6) i Saxemara.  

Bedömning 

I nuläget blir en tydlig konsekvens av att behålla årskurs 4 – 6 i Saxemara att 

det endast kommer att inrymmas ca 25 förskolebarn i Saxemara förskola.  

För närvarande finns ca 40 barn inskrivna varav 10 är ”överinskrivna”, d v s 

har skrivits in trots att grupperna bedöms vara fulla. Ca 10 barn som önskat 

gå i förskola i Saxemara är dessutom placerade på andra förskolor i Ronneby 

tätort. För att rymma årskurs 4 – 6 måste alltså skolan har tillgång till mer 

lokalyta vilket därmed sker på förskolans bekostnad.  

 

Blir årskurs 4 – 6 kvar i Saxemara finns inte möjlighet att inrymma mer än 

25 förskolebarn i nuvarande lokaler. Detta beror på att skolan då måste ha 

utökade lokaler och vilket som sagt sker på förskolans bekostnad. Utifrån 

nuläget och framtida prognoser är behovet ca 40 – 50 stycken platser. 

Bedömningen är att trycket på förskoleplatser är så pass stort att det behövs 

en etablering av en ny förskola på ett strategiskt bra läge. För att skapa de 

bästa förutsättningarna för en kvalitetsmässigt bra förskola för barnen, en 

hållbarhet rent ekonomiskt samt ett integrationsmässigt perspektiv behövs en 

etablering av en ny förskola med minst 6 avdelningar närmare tätorten, 

förslagsvis Risatorpsområdet.  

 

Genom en etablering i Risatorpsområdet möter vi behoven från Ekenäs, 

Bustorp och Risatorp samt från tätorten. Om årskurs 4 – 6 blir kvar så bör 

framtida förskolebarn från Saxemara gå på den förskola som vi föreslås 

byggas i Risatorp då en nybyggnad i Saxemara eller utökning inte är möjlig 

utifrån vår bedömning. Därmed måste också etableringen i Risatorp utökas 

till förslagsvis åtta avdelningar. De extra avdelningar som det innebär, om 

årskurs 4 – 6 är kvar i Saxemara, beräknas enligt TKF (Teknik, Kultur och 

Fritid) till ca 7 000 tkr för dessa två avdelningar. Om det inte ska finnas 

någon förskola alls i Saxemara måste ytterligare minst en avdelning byggas i 

förslagsvis Risatorp. Alltså en förskola med totalt 9 – 10 avdelningar och 

därmed ytterligare ca 7 000 tkr. 

 

Det finns ingen tydlig koppling till att mindre skolor skulle ge eleverna 

sämre möjligheter men det är då under förutsättningen att dessa skolor får de 

resurser som krävs för att kunna erbjuda en lika bra utbildning och 
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förutsättningar som större skolor och i vårt fall, de blivande 4 – 9 skolorna 

kommer erbjuda. I nuläget bussas eleverna i Saxemara till närliggande skolor 

för att kunna få undervisning i slöjd, naturorienterande ämnen, hemkunskap 

och moderna språk. Om eleverna stannar kvar i Saxemara kvarstår dessa 

skolskjutskostnader. Alternativet att bygga om och bygga ut för att skapa 

samma förutsättningar för dessa elever på plats ser vi inte som möjliga. 

Framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv men också då vi ser en tydlig 

tendens att det är svårt att rekrytera till de mindre skolorna i kommunen. 

Efterfrågan på behörig personal är stor och en framgångsfaktor i att få 

legitimerad personal är bland annat möjligheten till ett kollegialt lärande 

tillsammans med lärarkollegor. Vi har idag stora svårigheter att rekrytera i 

ovan nämnda ämnen och vi ser i dagsläget inga möjligheter att kunna 

rekrytera både till 4 – 9 skolorna och till Saxemara. I juni 2019 hade vi 38 % 

legitimerade lärare i Saxemara skola. Detta är lägst i kommunen. Snittet i 

kommunen för skolor F – 6 är 56 %. 

 

Genom framtidens skolor skulle vi kunna reducera skolskjutskostnader, 

skapa förutsättningar för att kunna rekrytera fler legitimerade lärare samt ge 

barnen bättre förutsättningar för ett livslångt lärande. En organisatorisk, 

kvalitetsmässig och ekonomisk bra lösning.  ” 

 

Diskussion fördes kring behovet av förskola i Saxemara, ställt mot skola 

årskurs 4-6 kvar i Saxemara. Försenad byggstart gör situationen 

problematisk.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden lämnar ovanstående yttrande gällande 

organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vid en fortsatt sammanhållen 

skolgång för F – 6 i Saxemara.  

Utbildningsnämndens beslut 2019-10-17 

Informationen tas till dagens protokoll och expedieras till Kommunstyrelsen 

för kännedom. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra i beslutet om 

Framtidens Skolor och fortsatt ha en sammanhållen skolgång (F-6) i 

Saxemara. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Åsa Evaldsson (M), Tim Svanberg (C), 

Magnus Pettersson (S), Mia Persson (MP), Nicolas Westrup (SD), Willy 

Persson (KD), Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Roger Fredriksson 

(M), Peter Bowin (V) och Thomas Svensson (S). 
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Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Magnus Pettersson (S), Mia Persson (MP), Ola Robertsson (S), Peter Bowin 

(V) och Thomas Svensson (S) yrkar bifall till Roger Gardell (L) yrkande. 

 

Tim Svanberg (C), Nicolas Westrup (SD), Willy Persson (KD) och Roger 

Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finns att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.       

Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga B, avges trettio (30) ja-

röster och nitton (19) nej-röster, varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige ändrar i beslutet om Framtidens Skolor och beslutar att 

fortsatt ha en sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara. 

Reservation  

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Peter 

Bowin (V) reserverar sig mot beslutet.   

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Utbildningsförvaltningen, Tobias Ekblad  

Kommundirektör, Tommy Ahlqvist  

Projektledare framtidens skolor, Monica Sjövind 
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§ 381 Dnr 2019-000640 041 

Budget 2020 AB Ronneby Helsobrunn 

 

Sammanfattning  

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn överlämnar sitt förslag till driftbudget 

2020 för bolaget till kommunfullmäktige i Ronneby. 

 

Efter kommunfullmäktiges fastställande av driftbudgeten ska den antas vid 

en bolagsstämma i bolaget.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Ronneby fastställer driftbudget 2020 för AB Ronneby 

Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

 besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv..  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftbudget 

2020 för AB Ronneby Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

 besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2020 för AB Ronneby 

Helsobrunn enligt överlämnat förslag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

 besluta att anta av kommunfullmäktige fastställd driftbudget 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 382 Dnr 2019-000491 040 

Årliga ägardirektiv 2020 för Ronnebys kommuns 
helägda bolag samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

VD och styrelsepresidier i bolagen AB Ronneby Industrifastigheter, 

Tonneby Miljö & Teknik AB och AB Ronnebyhus har varit inbjudna till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för dialog kring ägardirektiv 2020. De 

reviderade ägardirektiven överlämnas till kommunfullmäktige.  

Bedömning 

Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige och fastställs på en 

bolagsstämma. För detta behövs direktiv till stämmoombuden.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv för 

Ronneby kommuns helägda bolag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga 

ägardirektiv.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslaget till årliga ägardirektiv för Ronneby 

kommuns helägda bolag, till detta protokoll bifogad bilaga 5. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga 

ägardirektiv 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Johan Sjögren 

AB Ronneby Industrifastigheter, Dennis Roberteus 

Ronneby Miljö och Teknik AB, Peter Berglin 

AB Ronnebyhus, Peter Persson 

Kommunfullmäktiges stämmoombud vid helägda kommunala bolags 

stämmor 
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§ 383 Dnr 2019-000497 040 

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2020 
samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

 

Förslaget till borgensramen har beaktat bolagens investeringsplaner för det 

kommande året och dialog har förts med bolagens ekonomichefer. 

 

Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade 

borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen. 

 

Förändringen för ABRI är en konsekvens av att Parkdalaskolan inte ska ägas 

och byggas om i ABRI:s regi utan i kommunens. I övrigt föreslås 

oförändrade borgensramar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 687,9 0 687,9 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

603,0 -125,0 478,0 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB 
832,0 0 832,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
96,9 0 96,9 

Totalt (mkr) 2 219,8 -125,0 2 094,8 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att gälla 

tillsvidare: 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 478,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 832,0 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

- val av ordförande vid stämman 

- godkännande av röstlängd 

- val av justeringsman 

- prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

- besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att gälla tills vidare: 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 478,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 832,0 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

- val av ordförande vid stämman 

- godkännande av röstlängd 

- val av justeringsman 

- prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

- besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutat att gälla tillsvidare:  

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 478,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 832,0 

mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

- val av ordförande vid stämman 

- godkännande av röstlängd 

- val av justeringsman 

- prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

- besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Ekonomichef ABRI 

Ekonomichef Miljöteknik 

Ekonomichef Ronnebyhus 
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§ 384 Dnr 2019-000614 001 

Förhyrning av lokaler vid Sörby Center som 
ersättningslokaler för Espegården (äldrenämnden). 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-11-20 § 177 

Medarbetare inom äldrenämndens hemtjänst i egen regi med arbetsområde 

huvudsakligen i centrala Ronneby och nattpatrull har arbetslokaler förlagda 

till byggnad Espegården. Äldreförvaltningen har informerats om att 

byggnaden ska rivas och att andra arbetslokaler för verksamheten behöver 

eftersökas.  

 

Drygt 100-talet medarbetare berörs. Äldreförvaltningen har gjort ett 

rumsfunktionsprogram med krav på lokaler. De tillgängliga lokaler som 

bedöms uppfylla de uppställda kraven är belägna i Sörby Center Västra 

Industrigatan 5 i Ronneby. Kontorslokalerna med bl. a grupprum för sex 

hemtjänstgrupper och arbetsrum för enhetschefer omfattar 485 kvadratmeter 

och källarlokaler med bl. a omklädning uppgår till 184 kvadratmeter.  

  

För trådlös datakommunikation planeras att flytta befintlig funktionsduglig 

utrustning från Espegården till Sörby Center. Kompletterande åtgärder och 

utrustning behövs dock och beräknas uppgå till 55 000 kronor plus moms 

varför äldrenämnden hemställer om kompletterande investeringsanslag.  

 

Inflyttning bedöms, utifrån beslutsprocess och ombyggnadstid, preliminärt 

att kunna i ske i början på mars 2020.  

 

Hyresoffert från fastighetsägaren har lämnats med årshyra om 566 375 

kronor inkl. el och värme plus moms för beskrivna ytor. Hyran räknas upp 

årligen enligt KPI med oktober 2008 som basår. Hyresberäkningen baseras 

på fem år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år. Beroende på 

beslutsprocess och ombyggnadstid är tiden för hyreskontrakt preliminärt 20 

03 01 – 25 02 28.  Förvaltningschefen för äldreförvaltningen föreslås ges i 

uppdrag att teckna hyreskontrakt inom föreslagna ramar.  
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Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige  

 

att ge förvaltningschefen för äldreförvaltningen i uppdrag att teckna 

hyreskontrakt mellan Äldrenämnden Ronneby kommun och SörbyCentret 

Fastighets AB avseende lokaler för medarbetare i hemtjänst vid Sörbycenter, 

Industrigatan 5, Ronneby, enligt ovan beskrivna hyresoffert till en kostnad 

om max 600 000 kronor plus moms per år och med indexuppräkning enligt 

KPI för en kontraktstid om max fem år och  

 

äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen  

att hemställa hos kommunfullmäktige om kompletterande investeringsanslag 

år 2020 för installation av trådlös kommunikation i lokalerna för hemtjänst 

vid Sörby Center Industrigatan 5, Ronneby, om 55 000 kronor plus moms..  

Bedömning 

Bakgrund 

Medarbetare inom äldrenämndens hemtjänst i egen regi med arbetsområde 

huvudsakligen i centrala Ronneby och nattpatrull har arbetslokaler förlagda 

till byggnaden Espegården. Äldreförvaltningen har informerats om att 

byggnaden ska rivas och att andra arbetslokaler för verksamheten behöver 

eftersökas.  

 

Omfattning 

Drygt 100-talet medarbetare berörs. Det är medarbetare i sex 

hemtjänstgrupper och nattpatrull, fyra enhetschefer och två lås- och 

larminstallatörer som behöver beredas andra lokaler. Verksamhet bedrivs i 

lokalerna dygnet runt året runt. Medarbetarna i hemtjänstgrupperna behöver 

lokaler för i huvudsak samling och dokumentation. Arbetsrum behövs till 

enhetschefer och lås- och larminstallatörer. Vidare behövs omklädningsrum, 

dusch, toaletter, samtalsrum, personalrum och förråd. Det behövs också 

parkeringsplatser för bilar och cyklar, eventuellt med laddningsstolpar med 

el.  

 

Äldreförvaltningen har gjort ett rumsfunktionsprogram med krav på lokaler. 

Olika lokaler, både interna och externa har inventerats. De tillgängliga 

lokaler som bedöms uppfylla de uppställda kraven är belägna i Sörby Center 

med entré mot Västra Industrigatan. Kontorslokalerna är belägna i markplan 

med yta motsvarande 485 kvadratmeter. Viss ombyggnad behöver ske i 

lokalerna bl. a genom en del nya innerväggar för ny rumsindelning, delvis 
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byte av undertak, delvis ny allmänbelysning, anpassning av egen entré och 

uppdelning av ventilation med tilluftsventiler. 

Omklädningsrum finns i källaren och uppfräschning av ytskikt ska göras och 

utbyte av handfat där så bedöms. Ytan i källaren att hyra uppgår till 184 

kvadratmeter.  

 

Datakommunikation 

Äldreförvaltningen har samrått med kommunens IT-enhet. För 

datakommunikation behövs dels ett fast nät, dels ett mobilt nät i lokalerna i 

Sörby Center. Om spridningsnätet för den fasta kommunikationen är i 

tillräckligt bra skick tillkommer inte några kostnader för detta. Närmare 

besiktning behöver göras och engångskostnad kan efter det tillkomma.  

 

För den trådlösa datakommunikationen planeras att flytta befintlig 

funktionsduglig utrustning från Espegården till Sörby Center, som t ex 

accesspunkter. Kompletterande åtgärder behövs i form av kabeldragning, 

ytterligare en accesspunkt och en switch i de nya lokalerna. Sammantaget 

bedöms kostnader för dessa åtgärder uppgå till ca 55 000 kronor plus moms. 

Äldrenämnden hemställer därför om kompletterande investeringsanslag om 

55 000 kronor plus moms för år 2020.  

 

Färdigställande av lokaler 

Fastighetsförvaltaren beräknar ca åtta veckors ombyggnadstid från det att 

hyreskontrakt tecknats. Inflyttning bedöms, utifrån beslutsprocess och 

ombyggnadstid, preliminärt att kunna i ske i början på mars 2020.  

 

Hyreskostnad 

Fastighetsägaren, SörbyCentret Fastighets AB, har lämnat hyresoffert enligt 

följande:  

 

 Hyra för kontorsytor 1 035 kronor plus moms per kvadratmeter och år 

räknat på en yta om 485 kvadratmeter 

 Hyra för omklädningsrum och förråd 350 kronor plus moms per 

kvadratmeter och år räknat på en yta om 184 kvadratmeter 
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 Årshyra 566 375 kronor inkl. el och värme plus moms för ovanstående 

ytor. Hyran räknas upp årligen enligt KPI med oktober 2008 som 

basår.  

 

 Kostnader för fasta parkeringsplatser med eluttag för bilvärmare och 

laddning kan tillkomma. Sådan el debiteras efter förbrukning. I närtid 

bedöms inte elbilar bli aktuella då dessa inte kan levereras.  

 

 Nuvarande hyreskostnader (år 2019) för Espegården är intern 

hyreskostnad om 801 000 kronor.  

 

Kontraktstid  

Hyresberäkningen baseras på fem år med möjlighet till förlängning om 

ytterligare tre år. Beroende på beslutsprocess och ombyggnadstid är tiden för 

hyreskontrakt preliminärt 20 03 01 – 25 02 28.  

 

Övrigt 

I två andra flyglar i Sörby Center bedriver äldreförvaltningen redan 

verksamhet såsom bl. a myndighetsenheten med biståndshandläggare och 

hälso- och sjukvårdsverksamhet med bl. a sjuksköterskor, arbetsterapeuter 

och fysioterapeuter. Lokalisering av hemtjänstgrupper till Sörby Center 

bedöms leda till synergieffekter vad gäller t ex resurser som bilar. Vidare 

ökar förutsättningarna för ökad trygghet och säkerhet för medarbetare 

framför allt kvälls- och nattetid då fler personer kommer att röra sig i 

området. 

 

Tecknande av hyreskontrakt  

För att kunna påbörja ombyggnad av lokalerna i Sörby Center och därmed 

kunna lämna lokalerna i Espegården så snabbt som möjligt föreslås att 

förvaltningschefen för äldreförvaltningen ges i uppdrag att teckna 

hyreskontrakt inom föreslagna ramar..  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige  

 

att ge förvaltningschefen för äldreförvaltningen i uppdrag att teckna 

hyreskontrakt mellan Äldrenämnden Ronneby kommun och SörbyCentret 
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Fastighets AB avseende lokaler för medarbetare i hemtjänst i Sörbycenter, 

Västra Industrigatan 5, Ronneby, enligt ovan beskrivna hyresoffert till en 

kostnad om max 600 000 kronor plus moms per år och med indexuppräkning 

enligt KPI för en kontraktstid om max fem år och  

 

äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen  

 

att hemställa hos kommunfullmäktige om kompletterande investeringsanslag 

år 2020 om 55 000 kronor plus moms för installation av trådlös 

kommunikation i lokalerna för hemtjänst vid Sörby Center, Västra 

Industrigatan 5, Ronneby.  

Äldrenämndens beslut 2019-11-20 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

 att ge förvaltningschefen för äldreförvaltningen i uppdrag att teckna 

hyreskontrakt mellan Äldrenämnden Ronneby kommun och 

SörbyCentret Fastighets AB avseende lokaler för medarbetare i 

hemtjänst i Sörbycenter, Västra Industrigatan 5, Ronneby, enligt 

ovan beskrivna hyresoffert till en kostnad om max 600 000 kronor 

plus moms per år och med indexuppräkning enligt KPI för en 

kontraktstid om max fem år och  

 

äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen  

 

 att hemställa hos kommunfullmäktige om kompletterande 

investeringsanslag år 2020 om 55 000 kronor plus moms för 

installation av trådlös kommunikation i lokalerna för hemtjänst vid 

Sörby Center, Västra Industrigatan 5, Ronneby. 

Äldrenämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Ge förvaltningschefen för äldreförvaltningen i uppdrag att teckna 

hyreskontrakt mellan Äldrenämnden Ronneby kommun och 

SörbyCentret Fastighets AB avseende lokaler för medarbetare i 

hemtjänst i Sörbycenter, Västra Industrigatan 5, Ronneby, enligt 

ovan beskrivna hyresoffert till en kostnad om max 600 000 kronor 

plus moms per år och med indexuppräkning enligt KPI för en 

kontraktstid om max fem år. 

2. Bevilja äldrenämnden investeringsanslag år 2020 om 55 000 kronor 

plus moms för installation av trådlös kommunikation i lokalerna för 
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hemtjänst vid Sörby Center, Västra Industrigatan 5, Ronneby. 

Finansiering sker via extern upplåning.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ge förvaltningschefen för äldreförvaltningen i uppdrag att teckna 

hyreskontrakt mellan Äldrenämnden Ronneby kommun och 

SörbyCentret Fastighets AB avseende lokaler för medarbetare i 

hemtjänst i Sörbycenter, Västra Industrigatan 5, Ronneby, enligt 

ovan beskrivna hyresoffert till en kostnad om max 600 000 kronor 

plus moms per år och med indexuppräkning enligt KPI för en 

kontraktstid om max fem år. 

2. Bevilja äldrenämnden investeringsanslag år 2020 om 55 000 kronor 

plus moms för installation av trådlös kommunikation i lokalerna för 

hemtjänst vid Sörby Center, Västra Industrigatan 5, Ronneby. 

Finansiering sker via extern upplåning.  

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

Äldreförvaltningen, Catherine Persson  
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§ 385 Dnr 2019-000627 101 

Val av nya ledamöter i Ronnebyhus Holding 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från styrelsemöte med AB Ronnebyhus 2019-10-29 

Nuvarande styrelse i Ronneby Holding AB består av styrelseledamöterna 

Johan Sandberg (M) ordförande, Mats Paulsson (C) och Ronny Pettersson 

(V). 

AB Ronnebyhus föreslår kommunfullmäktige att styrelseledamöterna för 

Ronneby Holding AB korreleras med ordförandeposterna i AB Ronnebyhus. 

Det innebär att styrelseledamöterna Johan Sandberg (M) ordförande och 

Mats Paulsson (C) i Ronneby Holding AB entledigas från dessa uppdrag och 

ersätts med Lena Mahrle (L) som styrelseordförande och Magnus Gustafsson 

(C), Ronny Pettersson (V) kvarstår.  

Styrelsens i AB Ronnebyhus beslut 2019-10-29 

Styrelsen beslöt 

att föreslå kommunfullmäktige att entlediga Johan Sandberg (M) från 

uppdraget som ledamot och ordförande i styrelsen för Ronneby Holding AB 

att föreslå kommunfullmäktige att entlediga Mats Paulsson (C) från 

uppdraget som ledamot i styrelsen för Ronneby Holding AB 

att föreslå kommunfullmäktige att utse Lena Mahrle (L) till ny ledamot och 

ordförande i styrelsen för Ronneby Holding AB 

att föreslå kommunfullmäktige att utse Magnus Gustafsson (C) till ny 

ledamot i styrelsen för Ronneby Holding AB 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Entlediga Johan Sandberg (M) från uppdraget som ledamot och 

ordförande i styrelsen för Ronneby Holding AB. 

2. Entlediga Mats Paulsson (C) från uppdraget som ledamot i styrelsen 

för Ronneby Holding AB. 

3. Utse Lena Mahrle (L) till ny ledamot och ordförande i styrelsen för 

Ronneby Holding AB. 

4. Utse Magnus Gustafsson (C) till ny ledamot i styrelsen för Ronneby 

Holding AB. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Johan Sandberg (M) från uppdraget som ledamot och 

ordförande i styrelsen för Ronneby Holding AB. 

2. Entlediga Mats Paulsson (C) från uppdraget som ledamot i styrelsen 

för Ronneby Holding AB. 

3. Utse Lena Mahrle (L) till ny ledamot och ordförande i styrelsen för 

Ronneby Holding AB. 

4. Utse Magnus Gustafsson (C) till ny ledamot i styrelsen för Ronneby 

Holding AB. 

________________ 

Exp: 

Johan Sandberg 

Mats Paulsson 

Lena Mahrle  

Magnus Gustafsson 

AB Ronnebyhus  
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§ 386 Dnr 2019-000629 806 

Förslag till taxor och avgifter för fritid- och 
kulturnämnden 2020 

 

Sammanfattning  

Taxor och avgifter brukar ses över varje år och beslutas av fullmäktige. I 

augustimöte föreslog förvaltningen att nuvarande taxor förlängs med ett år. 

Ärendet återremitterades till oktobermötet med följande uppdrag: 

Vilka anläggningar avses, enligt definitionen idrottsanläggningar? 

Kommer övriga taxor, i händelse av höjningen för idrottsanläggningar, att 

lämnas oförändrade? 

Vad beräknas det ekonomiska utfallet av en höjning av avgifter för 

idrottsanläggningar på 10% att bli? 

Syftet med höjningen är att ge möjligheter till förstärkning av bidragsdelen 

och därmed skapa en större likvärdighet mellan föreningar som hyr in sig på 

kommunens anläggningar och de som driver anläggningar i egen regi.  

Bedömning 

Vi har begränsat idrottsanläggningar att gälla samtliga kommunala 

anläggningar utom boule, ridanläggningar samt Brunnsbadet.   

Vi ser uppdraget som begränsat till just en höjning på 10% på de av 

förvaltningen definierade anläggningarna. Övriga taxor och avgifter föreslås 

lämnas oförändrade. 

En taxehöjning på 10% gällande aktuella anläggningar om vi jämför med 

intäkter på dessa för 2018 ger en ökad intäkt på 100 000 kr.  

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

föreslå Kommunfullmäktige en höjning av taxor, på samtliga kommunala 

idrottsanläggningar, med undantag av boule, ridanläggningar samt 

Brunnsbadet, med 10%.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beredningsutskott föreslår Teknik-fritid- 

och kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

att intäktsökningen skall gå till att öka budgeten för aktivitetsbidrag för barn 

och ungdomar upp till 25 år.  
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att; 

 besluta om en höjning av taxor, på samtliga kommunala 

idrottsanläggningar, med undantag av boule, ridanläggningar samt 

Brunnsbadet, med 10%. 

 att intäktsökningen skall gå till att öka budgeten för aktivitetsbidrag 

för barn och ungdomar upp till 25 år. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Besluta om en höjning av taxor, på samtliga kommunala 

idrottsanläggningar, med undantag av boule, ridanläggningar samt 

Brunnsbadet, med 10%. 

2. Intäktsökningen skall gå till att öka budgeten för aktivitetsbidrag för 

barn och ungdomar upp till 25 år. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Besluta om en höjning av taxor, på samtliga kommunala 

idrottsanläggningar, med undantag av boule, ridanläggningar samt 

Brunnsbadet, med 10%. 

2. Intäktsökningen skall gå till att öka budgeten för aktivitetsbidrag för 

barn och ungdomar upp till 25 år. 

 

Författningssamlingen biläggs protokollet genom bilaga 6.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 387 Dnr 2019-000628 869 

Nya lokaler för kommunens konstsamling 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 

Ronneby kommuns konstsamling är till för kommunens invånare och 

medarbetare och kan lånas ut till kommunalt finansierad verksamhet.  

Konstsamlingen är registrerad i ett konstregister/databas och Teknik- Fritid- 

och Kulturförvaltningen har det övergripande ansvaret för registrering och 

inventering av den lösa konsten.  

Ronneby kommuns konstsamling av så kallad lös konst består av cirka 5000 

inköpta och donerade verk, som till största delen befinner sig ute i 

kommunens olika verksamheter; i möteslokaler, korridorer, kontorsrum och 

skolor. Verken är utförda i olika tekniker och material, så som måleri, grafik, 

teckning, skulptur och textil. I samlingen ingår även fast konst, så som 

brons- och stenskulptur som ses i offentlig miljö samt en större samling 

föremål från Kockums emaljfabrik.  De delar av konstsamlingarna som inte 

är utplacerade i kommunens verksamheter förvaras på Kulturcentrum. 

Föremålen, bilderna och arkivalierna från Kockums Emaljfabrik är förvarade 

på Kulturcentrum, Sockerbruket, Kallinge museum och i Modell ladan i 

Kallinge.  

Bedömning 

Förslag på nya lokaler för samlingarna  

Att skapa så optimala förhållande som möjligt för kommunens konstsamling 

är vårt ansvar och Kulturcentrums personal som ansvarar och hanterar 

konstsamlingen föreslår att Teknik, fritid och kulturförvaltningen övertar det 

före detta kommunarkivet på Vidablick och att den delen av konstsamlingen 

samt alla föremål i plåtemalj som aldrig eller sällan lånas ut flyttas över till 

nämnda lokal. Det före detta kommunarkivet på Vidablick är utrustat med 

klimatanläggning och ingen UV strålning kommer in i lokalerna. Under 

förutsättning att anläggningen kan sättas i drift och att det inte finns 

fuktproblem i lokalen skulle klimatet för föremålen bli betydligt bättre.  

I tidigare mätningar av Radonsanering Syd har det upptäckts något förhöjda 

radonvärden med tydliga toppar under nattetid i föreslagna lokaler. Deras 

slutsats är att om man ska ha det som stadigvarande arbetsplats behöver man 

säkerställa så att ventilationen går som den ska. Stadigvarande arbetsplatser 

planeras inte i dagsläget.  
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För förvaltningen skulle nya lokaler för kommunens konst innebära en 

utökad lokalhyra om 5000: -/mån samt en investeringskostnad för inredning 

om ca.300 000 kronor..  

Förslag till beslut 

Kulturutskottet beslutar föreslå för Teknik, fritid och kulturnämnden att delar 

av konst- och föremålssamlingarna enligt förslag ovan flyttas till nya lokaler 

på Vidablick och att ett internhyreskontrakt upprättas samt att 250 000 

kronor för inventarier tas från investeringsbudget 2019.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att flytta delar av konst- och 

föremålssamlingar till Vidablick enligt föreliggande förslag samt hänskjuter 

frågan om investering av inventarier på 250 000 kr till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden ett investeringsanslag om 250 000 kronor för inventarier i 

samband med flytt av kost- och föremålssamlingar till Vidablick. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar teknik-fritid- och kulturnämnden ett 

investeringsanslag om 250 000 kronor för inventarier i samband med flytt av 

kost- och föremålssamlingar till Vidablick. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 388 Dnr 2019-000631 041 

Investeringsbudget 2020, Miljöteknik 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB har genom styrelsebeslut inkommit med 

förslag till investeringsbudget för år 2020 i enlighet med nedan: 

 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta Ronneby Miljö & Teknik AB förslag till investeringsbudget för 

år 2020. 

2. Uppdrar åt Ronneby Miljö & Teknik AB att innan slutgiltigt beslut 

om investering i Brantafors vattenverk redovisa de olika alternativ 

som bolaget kan tänkas stå inför. Redovisningen ska ske till 

kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Jan-Eric Wildros (S) och Roger 

Fredriksson (M).  
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Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet med motiveringen att 

kostnader och nedskrivningsbehov för investeringar avseende IT/Bredband 

ska redovisas innan beslut fattas.  

 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att investeringarna som rör IT/bredband på 

landsbygden stryks. I övrigt bifall till förslaget. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) yrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Jan-Erik Wildros 

(S) yrkande mot kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta Ronneby Miljö & Teknik AB förslag till investeringsbudget för 

år 2020. 

2. Uppdrar åt Ronneby Miljö & Teknik AB att innan slutgiltigt beslut 

om investering i Brantafors vattenverk redovisa de olika alternativ 

som bolaget kan tänkas stå inför. Redovisningen ska ske till 

kommunstyrelsen. 

Reservation  

Jan-Eric Wildros (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ekonomienheten  
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§ 389 Dnr 2019-000638 041 

Drift- och investeringsbudget 2020, ABRI 

 

Sammanfattning  

AB Ronneby Industrifastigheter har genom styrelsebeslut 2019-10-28 § 113 

inkommit med förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020 i enlighet 

med nedan:  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta AB Ronneby 

Industrifastigheters förslag till drift- och investeringsbudget för år 2020. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar AB Ronneby Industrifastigheters förslag till drift- 

och investeringsbudget för år 2020. 

________________ 

Exp: 

AB Ronneby Industrifastigheter 

Ekonomienheten  
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§ 390 Dnr 2019-000568 179 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup (SD) 
och Bengt-Åke Johansson (SD) angående 
Räddningstjänstens rätt till utjämningsmedel 

 

Sammanfattning  

Motionsställarna yrkar att ”de medel som skickas till Ronneby kommun inte 

ska behövas äskas av räddningstjänsten utan att kommunen per automatik 

och skyndsamt omdisponerar dessa medel till räddningstjänsten”.  

Bedömning 

Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund som Ronneby 

kommun och Karlskrona kommun har gemensamt. Ronnebys andel är 38,5% 

och Karlskronas 61,5% och förbundets kostnader ska fördelas enligt denna 

grund om inget annat avtalas mellan kommunerna. 

 

Räddningstjänsten hanteras av Ronneby kommun finansieringsmässigt som 

om det vore en förvaltning. Räddningstjänsten hemställer om att få öka sin 

kostnadsram. Det sker således en prövning i den årliga budgetprocessen 

baserat på behov och kommunens ambition. Det kan även innebära att 

Räddningstjänsten får besparingskrav som gör att organisationen måste se 

över sina kostnader. Att med automatik tillföra medel till en verksamhet utan 

att ta hänsyn till faktiska behov och förutsättningar kan innebära att medel 

tillförs för något som redan inryms inom budgeten eller att de medel som 

tillförs är otillräckliga.  

 

Staten tillför ibland medel i det generella statsbidraget som ska finansiera 

uppgifter som åläggs kommunerna genom den s.k. finansieringsprincipen. 

Det statliga tillskott som nu är aktuellt uppgår till 45 mkr för hela Sverige 

eller 4 kr per invånare motsvarande ca 119 tkr om Ronneby. 

 

Med hänsyn tagen till att Räddningstjänstens ges möjlighet att både skriftligt 

och muntligt redogöra för sina behov av utökad budget till 

budgetberedningen och skriftligt till kommunfullmäktige bedöms det inte 

finnas anledning att ytterligare tillföra medel till verksamheten då prövning 

av budgetanslag sker årligen.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet med 

motiveringen att medel tilldelas efter kommunens bedömning av 

Räddningstjänstens behov och kommunens ambitioner med 

Räddningstjänstens verksamhet i samband med den ordinarie 

budgetprocessen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

motiveringen att medel tilldelas efter kommunens bedömning av 

Räddningstjänstens behov och kommunens ambitioner med 

Räddningstjänstens verksamhet i samband med den ordinarie 

budgetprocessen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin 

(V), Jan-Eric Wildros (S), Roger Fredriksson (M) och Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

 

Magnus Pettersson (S) och Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsen förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrups (SD) förslag röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga C, avges trettiofem (35) ja-

röster, tolv (12) nej-röster, en avstår och en är frånvarande, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att medel tilldelas 

efter kommunens bedömning av Räddningstjänstens behov och kommunens 

ambitioner med Räddningstjänstens verksamhet i samband med den 

ordinarie budgetprocessen. 

________________ 

Exp: 

Nicolas Westrup  

Bengt Sven Åke Johansson  
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§ 391 Dnr 2018-000508 825 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Willy Persson (KD) angående båtramp vid Gökalv 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) föreslår i en motion att det 

anläggs en båtramp för mindre båtar samt  parkeringsplatser för bil med 

båtsläp vid Gökalv.  

Willy Persson skriver: ”Under sommarhalvåret får Kuggeboda, Millegarne, 

Korsanäs och Gö besök av många stuggäster och turister. Flera av dem har 

båt och båttrailers med sig. Vid Kuggeboda och Gö finns båtramper så att de 

kan sjösätta sina båtar.  

Gö udde är känt av båtfolket som mycket besvärligt att ta sig förbi. När det 

blåser otjänliga vindar som syd w sydost är det besvärligast, även ostlig vind 

kan vara jobbig att färdas i när man har för avsikt att besöka centrum, vilket 

hade varit önskvärt, med en mindre båt.   

Vi vill ju ha in fler människor till centrum och visa upp brunnsparksområdet 

och skärgården runt Karön vilket inte är möjligt när vi saknar båtramp vid 

Gökalv.”  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

De konstaterar att Ronneby kommun inte äger någon mark på Gökalv eller i 

närheten som är lämplig för detta. Dock arrenderar kommunen mark för 

badplatsen på Gökalv. Om kommunen vill anlägga en båtramp med 

trailerparkering måste markägaren godkänna detta och arrendeavtal upprättas 

(mark- och exploateringsenhetens ansvarsområde). Det konstateras också att 

det inte finns investeringsmedel, driftmedel eller arrendemedel avsatta för 

detta. Nämnden beslutar att ställa sig positiva till motionen, om 

finansieringen löses genom utökning av de budgetramar som är tilldelade 

teknik-, fritid- och kulturnämnden och mark- och exploateringsenheten. 

 

Då marken inte är kommunens krävs det diskussioner samt avtal med 

markägaren innan beslut om anläggande enligt motionen. Det finns heller 

inga kostnader beräknade. Att göra investeringar på någon annans mark som 

här skulle bli fallet är inte vanligt men möjligt enligt mark- och 

exploateringschefen. 
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Sammantaget bedöms det därför vara rimligt att samtal med markägaren 

initieras samt kostnadsberäkningar tas fram innan faktiskt beslut om 

anläggning av ramp samt parkeringsplatser. Därför föreslås att mark- och 

exploateringsenheten ges ett sådant uppdrag av kommunfullmäktige och att 

motionen anses besvarad med det.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

- ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utreda frågan vidare 

genom att föra diskussioner med markägaren samt ta fram en 

kostnadskalkyl för anläggande av båtramp samt parkeringsplatser för 

bil med båtsläp vid Gökalv,  

- uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2020-06-30 

samt 

- anse motionen vara besvarad med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Willy Persson (KD) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Willy Perssons 

(KD) förslag mot kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla motionen röstar nej. 

     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga D, avges fyrtiofem (45) ja-

röster, en (1) nej-röst, en (1) avstår och två (2) är frånvarande, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 392 Dnr 2018-000314 739 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående ägande av 
äldreboenden mm 

 

Sammanfattning  

Motionsställaren föreslår att det görs en utvärdering av att kommunen äger 

verksamhetslokaler via ett kommunalt bolag. 

 

Bakgrunden som anges är att kommunen fört över vissa fastigheter till 

Ronnebyhus AB där kommunal kommunen bedriver verksamhet. 

Motionsställaren skriver att ”Idag märker vi att det inte alltid är optimalt att 

kommunen äger via sitt aktiebolag. Dels synes det ta längre tid att fatta 

beslut… Dels måste Ronnebyhus tillämpa ett högre avkastningskrav än vad 

kommunen gör.”  

Bedömning 

Allmänt om kommunala bolag aktiebolag 

Kommunen äger bolag och bedriver företagsverksamhet för att förverkliga 

kommunala ändamål. Syftet är att skapa långsiktig nytta för kommunen och 

medborgarna.  

 

Kommunal verksamhet i bolagsform regleras av Kommunallagen, 

Aktiebolagslagen samt speciallagstiftningar för respektive 

verksamhetsområde. Speciallagarna ger kommunen laglig grund för att 

bedriva verksamheten i bolagsform och reglerar villkoren för detta. 

 

I Kommunallagen 2 kap 7§ står att ”Kommuner och landsting får driva 

näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att 

tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.” 

Kommunalt ägda bostads- och elbolag skall dock drivas enligt affärsmässiga 

principer enligt Ellagen (7 kap 2§) och Lag om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag (§2). 

 

Konkurrenslagen anger att offentlig säljverksamhet inte får vara 

konkurrensbegränsande. Genom denna lagstiftning ges möjlighet att pröva 
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om offentlig säljverksamhet är konkurrensbegränsande. Domstol kan besluta 

om vite och förbjuda offentlig aktör att bedriva viss verksamhet.  

 

Det finns inte något uttalat vinstförbud i kommunala bolag. 

 

Bolagisering innebär en delning mellan ägande och kontroll jämfört med när 

kommunen äger direkt. Den skapar ett avstånd mellan ägaren (kommunen, 

kommunfullmäktige) och bolagets ledning (VD, styrelse). När en kommunal 

verksamhet bolagiseras flyttas verksamheten ut från förvaltningen och blir 

en egen juridisk person och därmed en självständig organisation. I syfte att 

bibehålla kontrollen beslutar kommunfullmäktige om bolagsordning, 

ägardirektiv, utser styrelse, mm.  

Styrelsen i bolaget har enligt Aktiebolagslagen en skyldighet att fatta beslut i 

enlighet med vad som är bäst för bolaget. För politiskt utsedda 

styrelseledamöter kan detta skapa en konflikt mellan lojalitetsplikten mot 

bolaget och å andra sidan politiska hänsynstaganden.  

 

Kommentar till motionsställarens bakgrundsbeskrivning 

 

”Dels synes det ta längre tid att fatta beslut…” 

Ett av argumenten för att bolagisera verksamhet är att beslutsvägarna blir 

kortare. Detta förutsätter att bolaget har tydliga mål och uppdrag, att det 

finns en tydlig ansvarsfördelning och handlingsfrihet inom givna ramar. Den 

ökade fokusen på uppdraget (i detta fall fastighetsförvaltning) antas ge ökad 

professionalisering. Om besluten upplevs ta längre tid efter att fastigheter 

förts över till ett kommunalt bolag så kan det finnas brister i någon eller 

några av nämnda förutsättningar. Processerna för t ex byggprojekt kan 

behöva ses över regelbundet för att hela tiden få en välfungerande, 

tidseffektiv process.  

 

”Dels måste Ronnebyhus tillämpa ett högre avkastningskrav än vad 

kommunen gör.” 

Det är korrekt att Ronnebyhus AB måste ställa ett högre avkastningskrav än 

kommunen och antaget allt annat oförändrat så kommer hyreskostnaden bli 

högre när fastigheten ägs av bolag än om fastigheten ägs av kommunen. 
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Kommunala bostadsaktiebolag måste bedrivas enligt affärsmässiga principer 

då det bedriver verksamhet på en öppen marknad. Det innebär att 

uthyrningen inte får baseras på självkostnadspris utan måste ha ett visst 

vinstpåslag. Dessutom kan bolaget beskattas för ett positivt resultat. 

 

Den funktionsmässiga tanken med att låta AB Ronnebyhus äga och förvalta 

bostäder, gruppboenden och gemensamhetslokaler tillhörande boendena, är 

att bolaget är specialist på bostäder och antas kunna sköta fastigheter med 

olika typer av boenden mer effektivt och professionellt än om lokalerna 

förvaltats och ägts av kommunen.  

Det finns sannolikt även stordriftsfördelar med att samla volymer av 

liknande fastigheter under samma förvaltningsform. 

 

Teoretiskt kan man anta att en effektivare och mer professionell förvaltning 

blir billigare och väger upp den högre kostnad som ett avkastningskrav ger. 

Det är dock svårt att tydligt påvisa ett sådant samband. 

 

Det finns exempel på kommuner där man valt att lägga ägandet av olika 

typer av fastigheter för kommunal verksamhet i olika bolag. Detta för att 

kunna ställa olika avkastningskrav. Själva förvaltningen av fastigheterna 

köps in från t ex det kommunala bostadsaktiebolaget. Ett bolag som 

uteslutande har kommunen som kund kan sannolikt ha ett litet eller inget 

avkastningskrav. Ett sådant upplägg skulle kunna ge professionell 

förvaltning men undvika den högre kostnad som ett marknadsmässigt 

avkastningskrav ger. Dock ökar den administrativa kostnaden med fler 

bolag. 

 

Att återföra fastigheter från kommunalt bolag till kommunal förvaltning 

skulle lösa ut stämpelskatt och bli en dyr affär för kommunen. Dessutom 

skulle fastighetsorganisation i förvaltningen behöva byggas ut för att hantera 

fastigheterna. 

 

Motionsställarens förslag att ”det görs en utvärdering av att kommunen äger 

verksamhetslokaler via ett kommunalt bolag” baseras på en uppfattning om 

att beslut tar längre tid och ett konstaterande att avkastningskravet är högre.  

 

När det gäller tidsaspekten så handlar det om dels om bolagets uppdrag, 

styrning, ansvarsfördelning och beslutsmandat men också hur 
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kommunfullmäktige delegerat detsamma till berörda nämnder. Detta är 

frågor som ägaren kommunen själv i stora delar kan bestämma över och 

reglerar i bolagsordning och i ägardirektiv samt i andra styrdokument för 

nämnderna. Om tidsfaktorn är ett strukturellt problem kan dessa 

styrdokument och processer behöva ses över.  

 

När det gäller att avkastningskravet är högre i ett bolag, innebärande ökad 

hyreskostnad för hyrande verksamhet, så går det att delvis eller helt komma 

runt genom att strukturera ägandet av fastigheter på annat sätt än idag i olika 

bolag och diversifiera avkastningskraven på bolagen. Ett sådant upplägg 

skulle öka de administrativa kostnaderna och påverka de finansiella 

förutsättningarna för Ronnebyhus AB. Effekterna måste noggrant analyseras 

innan något steg i en sådan riktning tas. Att återföra fastigheterna till 

kommunen bedöms inte vara ett alternativ med nuvarande skatteregler.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anser härmed motionen besvarad och beslutar att avslå 

förslaget till att utvärdera att kommunen äger verksamhetslokaler via ett 

kommunalt bolag.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget till att 

utvärdera att kommunen äger verksamhetslokaler via ett kommunalt bolag. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget till att utvärdera att kommunen äger 

verksamhetslokaler via ett kommunalt bolag. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(107) 
2019-12-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 393 Dnr 2019-000321 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg Allhall i 
Listerby - Utveckla Listerby, steg 1 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 120 

Det finns ett politiskt beslut på att se över möjligheten att bygga en sporthall 

i Listerby.  

Förslag till beslut 

Ärendet är under utredning. Teknik-, fritid – och kultur nämnden anser 

därmed motionen besvarad.  

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att ärendet är under utredning och att medborgarförslaget därmed anses 

besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat då ärendet är under utredning. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat då ärendet 

är under utredning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 394 Dnr 2019-000233 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag att 
kommunen ska besluta om att inte pynta med äkta 
fjädrar inför påsk 

 

Sammanfattning  

Corina Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att Ronneby 

kommun tar ett formellt beslut om att inte pynta med äkta fjädrar inför påsk. 

Djurens rätt har sammanställt en lista över kommuner som ej använder äkta 

fjädrar och hon har sett reaktioner från Ronnebys invånare, inklusive sig 

själv, över att kommunen inte står med.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit remitterat till Äldrenämnden, Socialnämnden, 

Utbildningsnämnden och Teknik- fritid och kulturnämnden och samtliga har 

inkommit med yttrande. 

 

Samtliga remitterande nämnder ser positivt på att formellt fatta beslut om att 

inte köpa in och pynta med äkta påskfjädrar inför påsk. De flesta 

verksamheterna, som använder påskpynt, använder redan idag alternativt 

påskpynt. 

 

Ur praktisk synvinkel anser Utbildningsnämnden att de påskfjädrar som nu 

finns i verksamheterna, äkta eller ej, bör få användas innan nya inköp sker. 

Teknik- fritid och kulturnämndens Gatu/park-, Fastighets- och Kostenhet har 

sedan länge slutat att pynta med äkta fjädrar vid påsk.   

 

Många kommuner i Sverige har slutat köpa äkta påskfjädrar, då dessa ofta är 

importerade och det därmed svåra att garantera djurskyddet.  

 

Därmed föreslås att bifalla medborgarförslaget.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige 

 

Att bifalla medborgarförslaget om att Ronneby kommun inte pyntar med 

äkta fjädrar inför kommande påsk högtider.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget i den del där kommunal verksamhet än inte slutat pynta 

med äkta fjädrar. I övrigt ska medborgarförslaget anses besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget i den del där kommunal 

verksamhet än inte slutat pynta med äkta fjädrar. I övrigt anses 

medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 395 Dnr 2017-000422 109 

Besvarande av medborgarförslag - Minnesplakett över 
upptäckten av första hälsokällan i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag har inkommit från Eva Lind, Carl Fornling och Alf 

Abrahamsson.  

 

Brf Brunnsparken har i en bokcirkel under vintern 2016-2017 studerat och 

forskat i ämnet Ronneby Brunns historia med park, byggnader och 

omgivningar. Föreningen har bland annat velat fördjupa sig i uppkomsten av 

Ronneby Brunn och hitta platsen där den första källan upptäcktes. De tror sig 

nu veta detta och har med hjälp av gamla kartor och beskrivningar samt 

modern datateknik, där kommunen varit behjälplig, lokaliserat denna plats.  

Föreningen vill att kommunen, på denna plats, bör sätta upp en minnestavla 

eller plakett i stil med övriga sådana inom brunnsområdet. Brunnen och 

brunnsområdet anses vara stadens stolthet och föreningen menar att platsen 

där allt startade är värd detta. Platsen är också synnerligen väl belägen, på 

kommunens mark, i blickfånget nära Södra Glasbruksgatan.  

Bedömning 

Ansvarig handläggare på kommunledningsförvaltningen har remitterat 

medborgarförslaget till teknik-, fritid- och kulturnämnden för yttrande. 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden hanterar ärendet på sammanträde 2019-

10-24 § 132 och föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

svara att teknik- fritid- och kulturnämnden har i uppdrag att ta fram en 

utvecklingsplan för Brunnsparken. Den kommer att presenteras hösten 2019 

och i den finns det planer för den yta som beskrivs för att förnya entrén till 

Brunnsparken. Förslaget med en minnesplakett kommer att beaktas när den 

nya entrén utformas. Därmed anses medborgarförslaget om minnesplakett 

över upptäckten av första hälsokällan i Ronneby vara besvarat.  
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Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att förslaget med minnesplakett beaktas i samband med förnyandet av entrén 

till Brunnsparken som kan komma att genomföras utifrån kommande 

utvecklingsplan för Brunnsparken samt  

 

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslaget med 

minnesplakett beaktas i samband med förnyandet av entrén till Brunnsparken 

som kan komma att genomföras utifrån kommande utvecklingsplan för 

Brunnsparken samt att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förslaget med minnesplakett beaktas i 

samband med förnyandet av entrén till Brunnsparken som kan komma att 

genomföras utifrån kommande utvecklingsplan för Brunnsparken samt att 

medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Handläggaren  
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§ 396 Dnr 2019-000258 109 

Besvarande av medborgarförslag - flytta biblioteket till 
Diamantengallerian 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 127 

Ett medborgarförslag föreslår att en utredning utredning om att flytta 

biblioteket med alla arkiv, tidnings- och tidskriftsrum till den halvtomma 

Diamanten gallerian genomförs. Då kan det även ordnas plats för 

föreläsnings sal och rum för angränsande aktiviteter (snegla gärna på hur 

Karlshamns kommun gjort). Det skulle då även behövas en mer tilltalande 

entré, lite som Kulturhuset i Stockholm, även om det är en häftig jämförelse. 

Och inte minst: ett mer tilltalande torg, mer liv och rörelse.  

Bedömning 

Det är förnavarande inte aktuellt att genomföra någon utredning om flytt av 

nuvarande folkbibliotek. Stora investeringar är gjorda nyligen i det befintliga 

biblioteket. Miljön är bra och besökare är nöjda. Ronneby kommun har ett 

mycket funktionellt bibliotek med en god miljö för personal och brukare.  

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid och Kulturnämnden beslutar avslå motionen om flytt av 

bibliotek till Diamantgallerian.  

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag om att flytta biblioteket till Diamantengallerian. 

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslag om att flytta biblioteket till Diamantengallerian. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag 

om att flytta biblioteket till Diamantengallerian. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att flytta biblioteket till 

Diamantengallerian. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 397 Dnr 2019-000267 109 

Besvarande av medborgarförslag - gör en rink i 
Kallinge där det kan spelas innebandy/inlines, bandy 
mm 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 128 

Ett medborgarförslag är ankommet med förslaget att bygga en utomhusrink i 

Kallinge i anslutning till ishall och Jernvallen. Detta för att ungdomar ska 

kunna hålla igång på sommaren när det inte finns is. Tanken är att inlines ska 

användas för bandy m.m.  

Bedömning 

Stora investeringar pågår för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena. Allt 

beräknas vara klart 2020. Det finns en lite summa pengar avsatta för 

utemiljön. Dessa medel ska räcka till att återställa efter byggnation samt att 

se över logistik och parkeringar. Ishallen är så byggd att det går att ha 

inomhusaktiviteter på rinken även när det inte är is. Det är således inte 

aktuellt att bygga ytterligare en anläggning utomhus. Den isfria perioden är 

väldigt kort och innefattar i princip maj till augusti.  

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå medborgarförslaget med 

hänvisning till bedömningen ovan.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget om att göra en rink i Kallinge där det kan spelas 

innebandy/inlines, bandy mm med hänvisning till att stora investeringar 

pågår för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena. Allt beräknas vara klart 

2020. Det finns en lite summa pengar avsatta för utemiljön. Dessa medel ska 

räcka till att återställa efter byggnation samt att se över logistik och 

parkeringar. Ishallen är så byggd att det går att ha inomhusaktiviteter på 

rinken även när det inte är is. Det är således inte aktuellt att bygga ytterligare 

en anläggning utomhus. Den isfria perioden är väldigt kort och innefattar i 

princip maj till augusti. 
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Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om att göra en rink i Kallinge där det kan spelas innebandy/inlines, bandy 

mm med hänvisning till att stora investeringar pågår för om- och tillbyggnad 

av Soft Center Arena. Allt beräknas vara klart 2020. Det finns en lite summa 

pengar avsatta för utemiljön. Dessa medel ska räcka till att återställa efter 

byggnation samt att se över logistik och parkeringar. Ishallen är så byggd att 

det går att ha inomhusaktiviteter på rinken även när det inte är is. Det är 

således inte aktuellt att bygga ytterligare en anläggning utomhus. Den isfria 

perioden är väldigt kort och innefattar i princip maj till augusti. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att göra en rink i 

Kallinge där det kan spelas innebandy/inlines, bandy mm med hänvisning till 

att stora investeringar pågår för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena. 

Allt beräknas vara klart 2020. Det finns en lite summa pengar avsatta för 

utemiljön. Dessa medel ska räcka till att återställa efter byggnation samt att 

se över logistik och parkeringar. Ishallen är så byggd att det går att ha 

inomhusaktiviteter på rinken även när det inte är is. Det är således inte 

aktuellt att bygga ytterligare en anläggning utomhus. Den isfria perioden är 

väldigt kort och innefattar i princip maj till augusti. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 398 Dnr 2019-000351 109 

Besvarande av medborgarförslag - Utegym i 
Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 123 

Ett medborgarförslag är inkommet som gäller skapande av ett utegym i 

Brunnsparken. I förslaget igår också att hitta en ny yta för ett utegym. Helst 

inte i skogen, där ett äldre gym är placerat.  

Bedömning 

Det pågår en utredning om framtida uteveckling av Brunnsparken i sin 

helhet. Uppdraget ligger på Gata o Parkenheten. Motionen kommer att 

hanteras inom detta projekt.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid – och kulturnämnden beslutar att motionen hanteras inom 

ramen för projektet utveckling av Brunnsparken. Därmed anses motionen 

besvarad.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling av 

Brunnsparken. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 

hanteras inom ramen för projektet utveckling av Brunnsparken. Därmed 

anses medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hanteras inom ramen 

för projektet utveckling av Brunnsparken. Därmed anses medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 399 Dnr 2019-000333 109 

Besvarande av medborgarförslag - gör en ny 
fotbollsplan i Risatorp 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 121 

Ett medborgarförslag är föreslår att Ronneby kommun gör en ny fotbollsplan 

i Risatorp. Detta på grund av att bostäder ar byggda, där det förra planen låg.  

Bedömning 

Ronneby kommun har god tillgång på fotbollsplaner i dagsläget. Det är inte 

aktuellt att skapa nya planer. Det rådande budgetläget, samt satsningar på 

flera idrottsanläggningar (Brunnsvallen, Soft Center Arena, samt simhallar) 

idag gör att en satsning i Risatorp inte är aktuell. Utöver detta satsas på 

spontanidrottsplatser i flera delar av kommunen.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar avslå medborgarförslaget om att 

göra en fotbollsplan i Risatorp.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget om att göra en fotbollsplan i Risatorp. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara 

medborgarförslaget med att hänvisa till den plan med fotbollsmål och plats 

för bollspel som finns i Risatorp. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att hänvisa till den 

plan med fotbollsmål och plats för bollspel som finns i Risatorp. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 400 Dnr 2019-000311 109 

Besvarande av medborgarförslag - Iordningställ en 
säker passage mellan E22 och Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-10-24 § 130 

Johan Hejdeman har inkommit med ett medborgarförslag att om att 

iordningställa en säker passage mellan Skärsjön och E22. Två tidigare 

inkomna förslag har handlat om samma ärende.( KS 1019 2016-000241 samt 

KS 109 2017-000043). I ärendet 2017 hänvisades till tidigare avlagda 

förslag. Vilket innebar att dåvarande tekniska förvaltningen skulle få i 

uppdrag att utreda kostnad och möjlighet inför budget 2018. ( KF 2017-01-

26, §33 Dnr 2014- 000 499 109). Den smala stigen som löper längs 

vägräcket är mycket obehaglig att nyttja eftersom man går alldeles intill tung 

och snabb trafik. En passage nedanför slänten skulle göra att man kommer 

bort från trafiken och göra motionsspåret betydligt attraktivare och framför 

allt säkrare, enligt förslagsställaren.  

Bedömning 

Eva Lydin har avgett ett yttrande (2017-03-16 KS 109 2016-000241) som 

kan sammanfattas enligt följande:  

En noggrannare utredning krävs om arbetet ska bli aktuellt.  

Om en brygga på c.a 100 m ska byggas krävs anmälan om vattenverksamhet 

till länsstyrelsen. 

Området är strandskyddat och en brygga bedöms strandskyddspliktig. 

I områden finns många nyckelbiotoper. Området indikerar höga naturvärden. 

Förekomst av rödlistade svampar försvårar möjligheten att ta ned träd. 

En mycket grov uppskattning av kostnaden ligger på 1 miljon kronor. 

 

Tidigare beslut i ärendet KF 2018-08-31 § 280: 

 

Kommunfullmäktige beslutar uppdra år tekniska förvaltningen att ytterligare 

utreda möjligheten att ta fram en mer detaljerad kostnadsberäkning för en 

gångbrygga vis Skärsjön inför budget 2018, samt att medborgarförslaget 

därmed är besvarat.  
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Ett preciserat förslag togs fram av Magnus Graad med en kostnadsberäkning 

på 1,2 miljoner kronor, vilket lades som ett äskande till budget 2019-2020. 

Vid budgetberedningen lades posten i långtidsbudget för 2021-2022. 

Därmed kan det anses att uppdraget från fullmäktige är genomfört av den 

tidigare tekniska förvaltningen. Posten är borttagen från budget.  

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Fullmäktige att avslå förslaget med hänvisning till genomförd utredning.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget om att iordningsställa en säker passage mellan E22 och 

Skärsjön med hänvisning till genomförd utredning. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om att iordningsställa en säker passage mellan E22 och Skärsjön med 

hänvisning till genomförd utredning. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att iordningsställa en 

säker passage mellan E22 och Skärsjön med hänvisning till genomförd 

utredning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 401 Dnr 2018-000612 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Hastighetsbegränsning 30 km/h vid alla förskolor 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämndens sammanträde 2019-

10-24 § 129 

Medborgarförslag har inkommit till Ronneby kommun med förslag om 

hastighetsbegränsning 30 km/h vid alla förskolor. Barnens säkerhet är bland 

det viktigaste kommunen ska hantera och det är inte vid alla förskolor det 

råder hastighetsbegränsning 30 km/h.  

Medborgaren som har inkommit med medborgarförslaget yrkar på att 

ansvariga i kommunen ser över samtliga förskolor och åtgärdar hastigheterna 

där detta inte är gjort.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen kommer att utreda om det är möjligt 

att göra en hastighetsbegränsning vid förskolorna. Några förskolor i 

Ronneby kommun ligger vid statliga och enskilda vägar inom tättbebyggt 

område. 

Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 5§ Innan en kommun beslutar 

föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra stycket eller 

lokala trafikföreskrifter enligt 1 § ska Polismyndigheten och den statliga 

väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att yttra sig. Även enskild 

väghållare enligt 6§ ska ges tillfälle att yttra sig. 

Hastighetsbegränsning vid Saltkråkans förskola i Bräkne-Hoby har varit ute 

på remiss till berörda. Polismyndigheten och Trafikverket Region Syd hade 

inget att erinra mot Ronneby kommuns förslag om hastighetsbegränsning till 

30 km/h. Denna skyltning genomfördes i augusti månad. 

Ronneby kommun inväntar svar från berörda myndigheter och väghållare 

avseende hastighetsbegränsning vid Eringsboda förskola.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att besluta att medborgarförslaget är besvarat.  
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-10-24 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget om hastighetsbegränsning på 30 km/h vid alla förskolor 

är besvarad med hänvisning till ovanstående utredning. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 402 Dnr 2019-000153 109 

Besvarande av medborgarförslag - Angående 
möjligheterna att anlägga ett utomhusgym i 
Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag angående möjligheterna att anlägga ett utomhusgym i 

Brunnsparken har inkommit från Mathilda Axelsson Stark.  

Bedömning 

Begäran om yttrande har skickats till Teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

Nämnden hänskjuter förslaget till pågående projekt avseende översyn av 

framtida utveckling av Brunnsparken.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att hänskjuta förslaget till det befintliga projektet 

gällande framtida utveckling av Brunnsparken. Därmed anses motionen 

besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hänskjuta förslaget till 

det befintliga projektet gällande framtida utveckling av Brunnsparken. 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta förslaget till det befintliga 

projektet gällande framtida utveckling av Brunnsparken. Därmed anses 

medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 403 Dnr 2019-000139 109 

Besvarande av medborgarförslag - Utveckling av 
inlämnade medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag har funnits i Ronneby kommun sedan tidigt 2000-tal. Man 

genomförde en försöksperiod som sedan skulle utvärderas, någon 

utvärdering har dock inte skett. Möjligheten att lämna ett medborgarförslag 

har dock kvarstått över tid och rutiner har utvecklats formlöst. Detta har 

resulterat i att administrationen kring medborgarförslagen är kostsam och 

betungande.  

 

Förslagsställaren önskar att kommunen inför den s.k. Sölvesborgsmodellen, 

en utformning som av allt att döma inte kan anses vara i enlighet med vare 

sig kommunallag eller förvaltningslag. 

 

Kommunen bör istället i enlighet med 5 kap. 23 § Kommunallagen 

(2017:725) använda sig av de möjligheter som redan finns intaget i 

kommunfullmäktiges arbetsordning – att Medborgarförslagen, när så är 

möjligt, direkt avgörs av nämnder eller styrelsen.  

 

För att tydliggöra hur hanteringen bör ske ska rutiner för detta antas. 

Rutinerna ska omfatta ett visst mått av ärendeberedning innan 

Kommunfullmäktige fattar beslut om vilken nämnd som ska besluta i frågan. 

En sådan ordning borde innebära att Kommunfullmäktige inte längre 

kommer behandla s.k. cykelställsfrågor utan kan besluta i ärenden av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.  

 

En sådan ordning torde också minska administrationen och skapa 

förutsättningar för en mer effektiv handläggning till gagn för kommunens 

medlemmar.  

Ärendets beredning 

Ärendet inkom till kommunen den 14 februari 2019. Utredning skedde under 

våren 2019 och under juni 2019 skickades ärendet på remiss till samtliga 

nämnder för yttrande. Samtliga nämnder har svarat och remissvaren bilägges 

i sin helhet. Utredningen har inte underställts bolagen då effekterna av 
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förslagen inte i sak påverkar bolagen, deras ordning kommer framgent vara 

oförändrad. 

 

Remissinstansernas synpunkter 

Remissinstanserna samtycker i allt väsentligt med utredarens förslag. 

Äldrenämnden anför synpunkten att nämnderna kommer överta 

arbetsuppgifter som tidigare åvilade kommunstyrelsen.  

En synpunkt som är ogrundad, detta då nämnderna även tidigare utredde och 

beredde medborgarförslag. Den enda skillnaden med de nya rutinerna är att 

medborgarförslaget beslutas och expedieras av nämnden istället för 

kommunfullmäktige.  

Bakgrund  

Möjligheten för kommuner, landsting och regioner att införa 

medborgarförslag har funnits sedan 2002. Kommunfullmäktige i Ronneby 

kommun genomförde en försöksperiod under 2004-2006 varefter 

försöksperioden skulle utvärderas av dåvarande kommundirektör.  

 

Någon utvärdering av försöksperioden har inte stått att finna och slutsatsen 

måste därför bli att någon utvärdering inte genomförts. Den s.k. 

försöksperioden har permanentats utan något ytterligare ställningstagande 

från kommunfullmäktige, denna utredning kommer därför att utreda frågan 

med ett bredare anslag än det som medborgarförslaget väcker. 

Disposition 

Förslagsställaren önskar att Ronneby kommun inför den s.k. 

Sölvesborgsmodellen. Jag kommer därför översiktligt gå igenom hur aktuell 

lagstiftning ser ut och därefter behandlas Sölvesborgsmodellen. Därefter 

redogör jag för hur man i Ronneby kommun hanterat medborgarförslag 

sedan införandet. Innan beslutsförslaget utvärderar jag ärendet samt 

utvecklar vissa förslag till förändringar som kan genomföras. Avslutningsvis 

lägger jag ett förslag till beslut. 

  

Aktuell lagstiftning 

Kommunfullmäktige har idag möjligheten att låta enskilda personer väcka ett 

ärende i kommunfullmäktige1, det är alltså upp till den enskilda kommunen 

att avgöra om medborgarförslag ska tillåtas eller ej. För det fall kommunen 

väljer att införa medborgarförslag finns det dock ett krav på att 

medborgarförslagen ska beredas och besvaras genom ett beslut2.  

                                                 
1 8 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725). 
2 5 kap. 22-23 §§ Kommunallagen (2017:725) och Prop. 2006/07:24 s. 7. 
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Kommunfullmäktige var tidigare3 förhindrad att överlämna beslutanderätten 

till nämnder och styrelsen. Regeringen uppfattade dock att flertalet av de 

frågor som väcktes genom medborgarförslag var av sådant slag att de 

normalt inte skulle hanteras av kommunfullmäktige.  

 

Lagstiftaren införde därför möjligheten att överlåta till styrelsen eller en 

annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag, ett 

sådant beslut är undantaget från beredningstvånget i kommunfullmäktige.4   

 

Notera i sammanhanget att kommunfullmäktige inte får överlåta beslut i 

ärenden som rör kommunfullmäktiges kompetens, alltså det som framgår av 

5 kap. 1 § Kommunallagen (2017:725).5 De ärenden som hänskjuts till 

styrelsen eller nämnder för beslut får inte vidaredelegeras till enskilda 

tjänstemän.6  

 

Ett medborgarförslag bör beslutas inom ett år från det att medborgarförslaget 

väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad 

som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 

tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från 

vidare handläggning.7   

 

Kort om Demokratiutredningen – Förslag om medborgarförslag, e-förslag 
och folkmotioner. 

Regeringen beslutade den 17 juli 2014 att uppdra åt en särskild utredare att 

utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den 

representativa demokratin och att stärka individens möjligheter till 

delaktighet i, och inflytande över, det politiska beslutsfattandet mellan de 

allmänna valen. Utredningen antog namnet 2014 års Demokratiutredning – 

Delaktighet och jämlikt inflytande och överlämnade sitt slutbetänkande Låt 

fler forma framtiden, SOU 2016:5, i januari 2016. 

 

E-förslag, eller e-petitioner som det kallas internationellt, behandlas av 

Demokratiutredningen där man bland annat konstaterar att den typen av 

demokratiskt deltagande är vanligt förekommande i Europa, men att det i 

Sverige fått begränsad uppmärksamhet. Ett e-förslag är ungefär vad det låter 

som, ett sätt att ge personer möjligheter att på ett enkelt sätt kunna påverka 

den lokala demokratin via en internetburen tjänst. Det bär således inte 

                                                 
3 Innan nya kommunallagen trädde ikraft under år 2017. 
4 Prop. 2006/07:24 s. 2 
5 5 kap. 23 § Kommunallagen (2017:725) 
6 6 kap. 38 § Kommunallagen (2017:725) 
7 5 kap. 35 § Kommunallagen (2017:725) 
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samma formkrav som ett medborgarförslag och minskar därmed också den 

tunga administrationen.  

 

Utredningens översyn av medborgarförslag visar att det har gett begränsade 

demokratieffekter. Medborgarförslag har främst använts som en förslagslåda 

eller en synpunktshantering för vardagsnära frågor och de fåtal personer som 

lämnar förslag är inte representativa för befolkningssammansättningen i dess 

helhet. Behandlingen av medborgarförslagen tar också mycket tid och 

resurser i anspråk. Därutöver skapar medborgarförslag en relation mellan 

enskilda medborgare och förtroendevalda, men inte mellan de 

förtroendevalda och sammanslutningar av medborgare. Enskilda förslag 

stimulerar därmed inte till en vidare dialog och ger heller ingen antydan om 

det finns en stark opinion i den fråga som väcks. 

 

I syfte att stärka dialogen mellan väljare och förtroendevalda och förenkla 

den administrativa hanteringen för kommunerna och landstingen föreslår 

man att medborgarförslag ersätts av ett nytt verktyg, folkmotion, som blir 

tvingade för alla kommuner och landsting. Folkmotioner som under en 

period av sex månader får ett stöd av minst en procent av de folkbokförda i 

kommunen eller landstingen ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut 

inom ett år från det att folkmotionen väcktes.8  

 

Förslaget i Demokratiutredningen bär tydliga spår av e-förslag och utgör en 

hybrid mellan dagens folkinitiativ9 och medborgarförslag. 

Demokratiutredningen har ännu inte lett till någon proposition från 

regeringen och förslaget om folkmotion har således inte blivit lag. 

Utredningens förslag om medborgarförslag 

Den statliga utredaren Olle Wästberg (L) konstaterade i 

demokratiutredningen att ”medborgarförslaget har främst använts som en 

förslagslåda eller en synpunktshantering för vardagsnära frågor och de fåtal 

personer som lämnar förslag är inte representativa för 

befolkningssammansättningen i dess helhet. Behandlingen av 

medborgarförslagen tar också mycket tid och resurser i anspråk.”10.  

 

Av samma anledning överväger flera kommuner att helt ta bort möjligheten 

att lämna medborgarförslag , andra försöker finna kreativa lösningar att 

minska den administrativa bördan där den föreslagna Sölvesborgsmodellen 

är en av många lösningar. 

 

                                                 
8 SOU 2016:5, s 46. 
9 Ett folkinitiativ måste ha stöd av 10 procent av kommunmedlemmarna, en folkmotion 

skulle endast behöva stöd av 1 procent av kommunmedlemmarna. 
10 En slutsats som också går att applicera på Ronneby kommun. 
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Sölvesborgsmodellen 

Bakgrund 

Förslagsställaren föreslår att kommunen förändrar rutinerna för hantering av 

medborgarförslag och istället antar den modell som Sölvesborgs kommun 

infört. 

 

Sölvesborgs kommun har översänt den utredning som ligger till grund för 

den av kommunen genomförda ändringen. Enligt utredaren grundar sig den 

bakomliggande motionen på hur Karlstads kommun arbetar med e-förslag 

samt Demokratiutredningens ställningstagande i frågan om 

medborgarförslag. 

Sölvesborgs kommuns förslag om digitala medborgarförslag 

Utredaren pekar i utredningen på olika aspekter av Demokratiutredningen 

och landar utan närmare argumentation i att kommunen bör införa ett större 

paket med olika demokratiskapande åtgärder där en del i paketet är det som 

man väljer att kalla ”medborgarförslag/e-förslag” .  

 

Vad utredningen rent faktiskt föreslår är att man ska ta bort möjligheten att 

lämna medborgarförslag och istället införa en möjlighet att lämna ett e-

förslag. Något olyckligt väljer kommunen fortfarande att benämna det 

medborgarförslag när det lagligen inte rör sig om medborgarförslag enligt 

kommunallagen (2017:725). 

 

Den av Sölvesborgs kommun antagna modellen för hantering av e-förslag 

innebär att endast de förslag som under 90 dagar når 100 röster hanteras av 

nämnd. Som sådant påminner modellen till stor del om det som 

Demokratiutredningen valt att kalla folkmotion, en positiv följdverkan av en 

sådan lösning är också att administrationen torde minska. 

Frågetecken kring Sölvesborgsmodellens laglighet 

Modellen torde möta problem vid en laglighetsprövning enligt 

Kommunallagen för det fall en förslagsställare som inte nått 100 röster ändå 

kräver att Kommunfullmäktige tar upp ärendet. Kommunfullmäktige skulle 

troligen åläggas att fatta beslut i ärendet, detta till trots deras beslutade 

rutiner. Modellen bedöms därför brista i förhållande till Kommunallagens 

bestämmelser om medborgarförslag.  

 

Det är också något oklart hur Sölvesborgs kommun hanterar alla de 

medborgarförslag som inte når 100 röster. Blir förslagen liggande i all 

oändlig tid utan att avgöras torde det strida mot såväl kommunallag och 

förvaltningslag. 
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Nuvarande rutiner i Ronneby kommun 

De senaste tolv månaderna har det till Ronneby kommun inkommit drygt 70 

medborgaförslag, det kan dock vissa år inkomma avsevärt många fler. 

medborgarförslagen kommer in till kommunledningsförvaltningens kansli, 

primärt via kommunens hemsida och vanlig postgång.  

 

Ärendet anhängiggörs omedelbart till Kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde, någon initial beredning görs inte. Inkomna förslag hanteras på 

kommunfullmäktiges presidieberedning inför varje fullmäktige, en 

genomläsning torde ske, men några övriga beredningsåtgärder sker inte. 

 

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår för kommunfullmäktige, under 

sittande möte, vilken nämnd som borde få uppdraget att utreda 

medborgarförslaget. Kommunfullmäktige beslutar som regel i enlighet med 

förslaget genom acklamation, någon omröstning sker som regel inte. 

Problem med nuvarande rutiner 

1. Bristande beredning inför hänskjutande till nämnd för utredning 

Något formellt beredningskrav finns inte enligt kommunallagen. Det 

föreligger dock andra, mer praktiska och ekonomiska, skäl till att bereda 

medborgarförslagen inför första anhängiggörandet i kommunfullmäktige.  

 

Förslagen brister ofta i formella hänseenden. Arbetsordningen reglerar vissa 

formkrav för att ett medborgarförslag ska kunna hanteras. Ett av kraven som 

ställs är att medborgarförslaget ska vara tydligt avgränsat till att omfatta ett 

förslag till beslut; exempelvis att kommunen ska bygga ett nytt cykelställ på 

stortorget. Det är dock inte ovanligt att ett medborgarförslag innehåller flera 

olika förslag, förslag som ibland motsäger vartannat och där vart och ett 

skulle kunna utgöra ett eget medborgarförslag.  

 

När ett sådant förslag föreligger ska kommunfullmäktige begära ett 

förtydligande från den enskilde innan ärendet överlämnas för vidare 

utredning eller beslut. Kommunfullmäktige hänskjuter dock, i det närmaste 

ovillkorligen, varje medborgarförslag vidare för utredning i nämnd och 

styrelse. Detta trots att samtliga formkrav ej är uppnådda, en omständighet 

som medför att utredningarna blir komplicerade att utföra och ibland mycket 

långdragna. 

 

En annan aspekt som tål att nämnas är att medborgarförslagen inte alltid 

hamnar rätt i kommunkoncernen. Något slentrianmässigt hänskjuts ärenden 

till Kommunstyrelsen för det fall medborgarförslagets innebörd är 

svårdefinierat, något som i sin tur kan vara en följd av att förslagen inte 

uppfyller formkraven. 
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2. Cykelställsfrågor hanteras av kommunfullmäktige 

De förslag som lämnas in är ofta relaterade till specifika behov och krav som 

rör en viss grupp eller ett visst geografiskt område.  

 

Flertalet förslag är inte politiskt eller ideologiskt laddade utan mer eller 

mindre servicerelaterade. Det kan gälla frågor som rör t.ex. kommunikation, 

fysisk tillgänglighet, vård, skola och omsorg.  

 

Ärenden av sådan karaktär torde kunna beslutas av en nämnd och verkställas 

av en tjänsteman efter en snabbutredning, snarare än att de ska utredas och 

hanteras av nämnd, styrelse och slutligen kommunfullmäktige.  

 

Utvärdering och förslag till förändringar 

Sölvesborgsmodellens laglighet går att ifrågasätta varför 

kommunfullmäktige inte bör anta den ordningen. Kommunfullmäktige bör 

dock gripa tillfället och genomföra behövliga förändringar av rutinerna kring 

hanteringen av medborgarförslagen. Den enskilde skulle sannolikt märka en 

skillnad då medborgarförslagen troligtvis skulle passera genom den 

kommunala beslutsadministrationen på kortare tid.  

 

Lagstiftaren har insett att flertalet medborgarförslag rör s.k. 

cykelställsfrågor, man har därför i lag infört en möjlighet för 

kommunfullmäktige att hänskjuta beslutet till en nämnd. 

Kommunfullmäktige har redan uppfattat behovet och infört möjligheten i sin 

arbetsordning, dock utan att tillämpa det. Det finns därför vissa 

förtydliganden som bör göras. 

 

1. Kommunfullmäktige ska då det är lämpligt tillämpa möjligheten 

att hänskjuta beslutet i sak till aktuell nämnd.  

 

2. Innan kommunfullmäktige hänskjuter medborgarförslaget för 

utredning bör en granskning av medborgarförslaget genomföras. 

Granskningen bör genomgås av kommunfullmäktiges presidie, 

lämpligen under presidieberedningen, inför sammanträdet. 

Granskningen ska säkerställa  

i. att formkraven enligt arbetsordningen är uppfyllda,  

ii. att ärendet hänskjuts till den nämnd eller styrelse som är mest 

lämpad och  

iii. att rätt instans fattar beslutet i sak. 

 

3. Att helt ta bort möjligheten till att lämna medborgarförslag borde 

också övervägas, men endast under förutsättning att det kan 

ersättas med en modell som totalt sett ökar den medborgerliga 
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dialogen i kommunen. Demokratiutredningen torde kunna stå 

modell för ett sådant arbete och erbjuda flera möjliga lösningar. 

En sådan utredning skulle dock ta tid och pengar i anspråk varför 

fullmäktige tydligt bör förklara uppdraget innan kommunstyrelsen 

ges i uppdrag att ta fram ett sådant beslutsförslag. 

Mer att läsa 

SOU 2016:5, Låt fler forma framtiden! Del A. Betänkande av 2014 års 

Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande –  

https://www.regeringen.se/contentassets/16dfd1fed76e42dd9f40c9229637e44b/lat-

fler-forma-framtiden-sou-20165-del-a.pdf  

 

Prop. 2006/07:24, Förenklad hantering av medborgarförslag. 

https://data.riksdagen.se/fil/75B84730-7F1B-4A41-B1A8-B94E33825A57 

 
Medborgardialog och medborgarförslag. Erfarenheter av medborgardialog och 

medborgarförslag i kommuner, landsting och regioner - SKL 2015. 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-264-5.pdf 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med motiveringen 

att Sölvesborgsmodellen inte uppfyller kommunallagens krav om beredning 

och beslut. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta att ge kommundirektören i uppdrag att anta en 

rutin för granskning och hantering av inkomna medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med motiveringen att Sölvesborgsmodellen inte uppfyller kommunallagens 

krav om beredning och beslut. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommundirektören i 

uppdrag att anta en rutin för granskning och hantering av inkomna 

medborgarförslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

https://www.regeringen.se/contentassets/16dfd1fed76e42dd9f40c9229637e44b/lat-fler-forma-framtiden-sou-20165-del-a.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/16dfd1fed76e42dd9f40c9229637e44b/lat-fler-forma-framtiden-sou-20165-del-a.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/75B84730-7F1B-4A41-B1A8-B94E33825A57
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-264-5.pdf
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med motiveringen att 

Sölvesborgsmodellen inte uppfyller kommunallagens krav om beredning och 

beslut. 

 

Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att anta en rutin för 

granskning och hantering av inkomna medborgarförslag. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommundirektören 

Kommunjuristen  

Kanslichefen  
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§ 404 Dnr 2018-000735 109 

Besvarande av medborgarförslag - Frisbeegolfbana 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag lämnas om en Frisbeegolfbana:  

 

Hejsan, för ett år sedan såg jag en SM tävling i sporten Frisbee golf och 

fastnade direkt för sporten. Tyvärr finns det ingen bana i Blekinge men har 

läst i lokaltidningen vid flertalet tillfällen om att det finns intresse för sporten 

och vid båda tillfällena så har Brunnsparken nämnts som en ypperligt bra 

plats för en frisbeegolf bana.  

 

Är som sagt ganska ny i sporten men har testat några banor i Sverige och 

Norge, och dom anläggningarna har varit i park/skogs miljö. Banorna är i 

stort sett underhållsfria och har ingen större påverkan på naturen. 

 

Ett förslag jag har är ett kontakta lokala industrier, näringsidkare där dom 

kan få reklamplats på korgen som dom ev sponsrar och kanske ordna någon 

lokal verkstad till att bygga dem. Kan garantera att det lockar mycket folk till 

Ronneby och ev möjlighet till att anordna tävlingar och ungdomsverksamhet, 

vet själv att folk som spelar inte drar sig för att åka långa sträckor för att 

spela på en bana.   

 

Så hur kan man gå till väga för att sätta någon boll i rullning 

http://www.sydostran.se/blekingesport/de-vill-satta-frisbeegolfen-pa-

blekingekartan/.   

http://www.blt.se/karlskrona/han-hoppas-pa-blekinges-forsta-discgolfbana/. 

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska-, Fritid- och 

Kulturförvaltningen för yttrande.  

 

Teknik-, Fritid och kulturnämnden beslutar hänskjuta förslaget om 

anläggande av Frisbeegolfbana till projektet om framtida utveckling för 

Brunnsparken. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 405 Dnr 2019-000658 875 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) - skapa ett museum i Ronneby 

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Under alla åren sedan vår kommun bildades har det diskuterats: Bör vi inte 

ha ett riktigt museum? 

Just nu är förvisso kommunens ekonomi usel. Likväl måste vissa 

framtidssatsningar göras. Risken är överhängande. 

Om vi inte satsar nu, får vi inte fler chanser. 

Ty just nu finns ett särskilt intresse, dels mot Gribshunden, dels mot 

Guldgubbarna i Vång. Fyndplatserna ligger i Ronneby kommun, vilket inte 

inte hindrar att de kan uppfattas som att ha både läns- och riksintresse.  

I synnerhet för Gribshunden torde det gälla att ett museum måste byggas 

nytt. För Guldgubbarna torde det åtgärder, som försvårar stölder etc. 

Många föremål från vår kommun förvaras i Stockholm. Detta gäller föremål 

från utgrävningarna i kvarteret Ernst, men också för åtminstone en 

brudkrona. I Stockholm torde det vara få Ronnebybor, som får se dem. 

Om inte Ronneby kommun bygger, för måhända vårt Länsmuseum det, och 

då på annan ort i länet. 

Förvisa bör Ronneby kommun bygga i samarbete med andra aktörer.  

Jag föreslår: 

Att Ronneby kommun undersöker möjligheterna att i närtid skapa ett 

museum, där Gribshunden och Guldgubbarna är huvudattraktionerna. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen  
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§ 406 Dnr 2019-000015 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare motioner 

lämnas in.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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Artikeln skapades 10 december 2019

Kungörelse till kommunfullmäktige i

Ronneby onsdag 2019-1 2-18 kl. 18:00,

stadshuset Ronneby, Ronnebysalen
Kungörelse till kommunfullmäktige i Ronneby onsdag 2019-12-18 kl. 18:00, stadshuset Ronneby,

Ronnebysalen

Komm unfu I lmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Onsdagen den 18 december 2019, kl. 18:00 i Ronneby stadshus, Ronnebysalen för behandling
av följande ärenden:

1 . Val av justerare

2. Anmälan av medborgarförslag - naturnära utegym i Brunnsparken

3. Medborgarförslag

4. Frågor

5. lnterpellationer

6. Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i Ronneby kommunfullmäktige,
ledamot i styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB, Erik
Ohlson (V)

7. Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i äldrenämnden Laila Andersson (L)

8. Program för kris och beredskap

9. lndexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens taxor

10. Droppemäla 1:211 ansökan köp av mark från Droppemåla 1:87

11. Droppemäla 1.87, ansökan köp av mark

l2.Kalleberga 6:159 Ansökan om att köpa mark

13. Ansökan om markköp - Kuggeboda 4:57 samt Kuggeboda 4:58

14. Äskande angående ett tilläggsanslag från äldrenämnden

15. Utredning gällande möjligheterna för klass 4-6 att vara kvar på Saxemaraskolan

16. Budget 2O2O AB Ronneby Helsobrunn

t Z. Arliga ägardirektiv 2020 tör Ronnebys kommuns helägda bolag samt direktiv till
stämmoombud
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18. Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2020 samt direktiv till stämmoombud

19. Förhyrning av lokaler vid Sörby Center som ersättningslokaler för Espegården
(äldrenämnden).

2O.Val av nya ledamöter i Ronnebyhus Holding

21. Förslag till taxor och avgifter för fritid- och kulturnämnden 2020

22. Nya lokaler för kommunens konstsamling

23. lnvesteringsbudget 2020, Miljöteknik

24. Drift- och investeringsbudget 2020, ABRI

25. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup (SD) och Bengt-
Ake Johansson (SD) angående Räddningstjänstens rätt till utjämningsmedel

26. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående
båtramp vid Gökalv

27. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) angående
ägande av äldreboenden mm

28. Besvarande av medborgarförslag - Bygg Allhall i Listerby - Utveckla Listerby, steg 1

29. Besvarande av medborgarförslag - Förslag att kommunen ska besluta om att inte pynta med
äkta fjädrar inför påsk

30. Besvarande av medborgarförslag - Önskan om att en aktivitetspark byggs i Kallinge

31. Besvarande av medborgarförslag - Minnesplakett över upptäckten av första hälsokällan i

Ronneby

32. Besvarande av medborgarförslag - flytta biblioteket till Diamantengallerian

33. Besvarande av medborgarförslag - gör en rink i Kallinge där det kan spelas innebandy/inlines,
bandy mm

34. Besvarande av medborgarförslag - Utegym i Brunnsskogen

35. Besvarande av medborgarförslag - gör en ny fotbollsplan i Risatorp

36. Besvarande av medborgarförslag - lordningställ en säker passage mellan E22 och Skärsjön

37. Besvarande av medborgarförslag - Hastighetsbegränsning 30 km/h vid alla förskolor

38. Besvarande av medborgarförslag - Angående möjligheterna att anlägga ett utomhusgym i

Brunnsparken

39. Besvarande av medborgarförslag - Ufueckling av inlämnade medborgarförslag

40. Besvarande av medborgarförslag - Frisbeegolfbana

41. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) - skapa ett
museum i Ronneby

42. Anmälan av motioner
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Klicka här för att komma till direktsändninqen av kommunfullmäktiqe.
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Bilaga B

Omröstningslista nr. 1

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 klockan 20:44:53
15. Utredn llande eterna for klass 4-6 att vara kvar Saxemaraskolan

Ledamöter Kret Ersättare

SUMMA: 30 19

Frånv

0

Paili Ja Nej Avst
Roqer Fredriksson (M) Alla X

AllaAsa Evaldsson
Anders Brom6e

(M)
(M) Alla

X
X

Lennarth Förberq (M) Alla X
Kajsa Svensson (M) Alla X
Helene Foqelberq (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberq (M) Alla X
Christer Stenslröm
Kenneth Michaelsson

uvl,
(c)

AIla
Alla

X
X

Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanberq (c) Alla X
Silke jacob (c) Alla X
Roqer Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X
Willy Persson (KD) Alla X
Magnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) AIla X
Tommv Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla Aqnetha Wildros X
Bo Johansson is) Alla X
Annette Rydell (s) Alla Thomas Svensson X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla X
Jessica Jönsson (s) Alla Thommv Persson X
Stefan Osterhof (s) Alla Ann-Marqret Olofsson X
lnqrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallqren (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla X
Peter Bowin (v) Alla X
Omid Hassib (v) Alla Lena Rosön X
Lova Necksten (MP) Alla Mia Persson X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Bengt Johansson (sD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (SD) Alla Tonv Holoersson X
Sandra Berqkvist (SD) Alla X
Benqt Johansson (sD) Alla Jesper Grönblad X
Tim Aulin
Tomas Lund

(qD)
(SD)

Alla
Alla

X
X

Mattias Ronnestad (SD) Alla X
Carina Aulin (SD) Alla X
Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberq (sD) Alla X
Yvonne Olsson (SD) Alla X

XJohan Grönblad
Anna Carlbrant

(SD)

t-,
Alla
nirä X

Sune Håkansson (RP) Alla X

0

\ ww



Bilaga C

Omröstningslista nr.2
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 20'19 klockan 21:59:44.
25. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Nicolas Westrup (SD) och BenglAke
Johansson an Räddni stens rätt till u mnöu) an(

Ledamötel Parti Kret Ersåttare Ja Nej Avst Frånv
Roqer Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberq (M) Alla
Kaisa Svensson (M) Alla X
Helene Fogelberg (M) Alla X
Anders Lund
Therese Äberq

(M) Alla
Alla

X
X(M)

Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanberq (c) Alla X
Silke iacob (c) Alla X
Roger Gardell
Nils lnqmar Thorell

(L)
(L)

Alla
Alla

X
X

Willy Persson (KD) Alla X
Maqnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
TommV Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla Aqnelha Wildros X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell (s) Alla Thomas Svensson X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla X
Jessica Jönsson (s) Alla Thommy Persson X
Stefan Österhof (s) Alla Ann-Marqret Olofsson X
lnqrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallqren (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla X
Peter Bowin (v) Alla X
Omid Hassib (v) Alla Lena Ros6n X
Lova Necksten (MP) Alla Mia Persson X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Benqt Johansson (SD) Alla X
Gina Hellberg Johansson (sD) Alla Tonv Holqersson X
Sandra Berqkvist (SD) Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla Jesper Grönblad X
Tim Aulin (SD) Alla Peter Jansson X
Tomas Lund (sD) Alla
Mattias Ronnestad (SD) Alla X
Carina Aulin (SD) Alla Slen-Albert Olsson X
Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberg
Yvonne Olsson

(SD)
(SD)

Alla
Alla

X
X

Johan Grönblad (SD) Alla X
Anna Carlbrant (-) Alla Rolf Loberg X
Sune Håkansson (RP) Alla X

SUMMA: 35 12 1

X

1
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Bilaga D

Omröstningslista nr.3
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 klockan 22:05:26.
26. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående båtramp vid
Gökalv

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nei Avst
Roqer Fredriksson (M) AIIa X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Bromöe (M) Alla X
Lennarth Förberq (M) Alla X
Kaisa Svensson (M) Alla X
Helene Foqelbero (M) Alla X
Anders Lund
fnerese AOero

(M)
{M)

Alla
Alla

X

Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanberq (c) Alla X
Silke iacob (c) Alla X
Roger Gardell
Nils lnqmar Thorell

(L) Alla
Alla

X
(L) X

Willy Persson (KD) Alla X
Magnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla Aqnetha Wildros X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell (s) Alla Thomas Svensson X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla X
Jessica Jönsson (s) Alla Thommy Persson X
Stefan Oslerhof (s) Alla Ann-Marqret Olofsson X
lnqrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallqren (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla X
Peter Bowin M) Alla X
Omid Hassib M) Alla Lena Ros6n X
Lova Necksten (MP) Alla Mia Persson X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Benqt Johansson (SD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (sD) Alla Tony Holgersson X
Sandra Berqkvist (sD) Alla X
Benqt Johansson (SD) Alla Jesper Grönblad X
Tim Aulin (SD) AIla Peter Jansson X
Tomas Lund (SD) Alla
Mattias Ronnestad (sD) Alla X
Carina Aulin (SD) Alla Sten-Albert Olsson X
Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberg
Yvonne Olsson

(SDL
(SD)

Alla
Alla

X
X

Johan Grönblad (SD) Alla X
Anna Carlbrant (-) Alla Rolf Loberq X
Sune Håkansson (RP) Alla X

SUMMA: 45 1 1

Frånv

X

2

X

a,/w



trRONNEBY
KOMMUN

Överenskommelse om fastighetsreglering

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare:

Personnr:

Adress:

Telefon:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 6t 80 00

2t2000-0837

LarsGöran Carlsson

4s1003-2750

Blendgatan l, 3 64 42 Lerrhovda

0702-514386

I Överlåtelseftirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter håirmed till mottagaren delar av fastigheten Droppemåla 1:87
markerad päkarta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning ftir marken är 165kr per kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas kontant

på tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestäms i lantmäteriftirrättningen.

2.2 Ersättning ska betalas senast en månad efter laga kraft vunnen frirrättning.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3

vunnit laga kraft.

3.2 Överftiring av mark enligt det håir avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Griinserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftjnättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed bitrads av avträdaren. Mottagaren svarar för kostnaden fiir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm

4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftire tillträdesdagen ska bäras av
avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska båiras av
kommunen.

hl{- c'(,lry fr
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5 Inskrivningsåtgärder mm

5.1 Mottagaren ska svara ftjr de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

7 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmiiktige

godkåinner det. Om Kommunfullmiiktige godkåinner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under fiirutsättning att Kommunfullmåiktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses inganget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftirande av fastighetsreglering.

7.3 Om fiirutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Avtalsexemplar
8.1 Det håir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den Ronneby den

Roger Fredriksson LarsGöran Carlsson

Anna Hinseting

\11tM/ B
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ffiRONNEBY
KOMMUN

Bilaga 2, tillhör kommunfullmäkitge 2019-12-18 S 376

Overenskommelse om fastighetsreglering

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Personnr:

Adress:

Telefon:

Mottagare: Gunnar Matto Ingalill Dunberg-Matto

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

2t2000-0837

601229-r0t6 610318-3361

Afftirsstigen 5. 182 73 Stocksund

0706-367873 070-5925t 53

I Överlåtetsefiirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter härmed till mottagaren delar av fastigheten Droppemåla 1:87 i
Ronneby, markerad på karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning ftir marken sydväst om befintlig fastighet (Droppemåla 1:158) åir 65kr per

kvadratmeter och 165k per kvadratmeter ftir marken norr om befintlig fastighet.
Köpeskillingen skall erläggas kontant på tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestiims i
lantmäteriftirrättningen. Ersättning ska betalas senast en månad efter laga kraft vunnen
fiinättning.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3

vunnit laga kraft.

3.2 Overftiring av mark enligt det hrir avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Griinserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäterifiirrättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
håirmed bitrads av avträdaren. Mottagaren svarar för kostnaden fiir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftire tillträdesdagen ska bäras av

avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska båiras av
kommunen.

#s" w @-
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5 Inskrivningsåtgärder mm

5.1 Mottagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmåin domstol.

7 Förutsättningar ftir avtalets giltighet
7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmiiktige

godkänner det. Om Kommunfullmiiktige godkiinner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmiiktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses inganget från och med dagen efter att Kommunfullmåiktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftirande av fastighetsreglering.

7.3 Om ftirutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls lir avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Avtalsexemplar
8.1 Det håir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den Ronneby den

Roger Fredriksson Gunnar Matto

Anna Hinseäng

[l(w M
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HRONNEBY
KOMMUN

Bilaga 3, kommunfullmäktige 2019-12-18 9377

Överenskommelse om fastighetsreglering

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare:

Personnr:

Adress:

Telefon:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

212000-0837

Anders Henningsson

660406-3336

Brantaforsvägen 17 ,372 50 Kallinge

0708-123686

I Överlåtelseftirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter håirmed till mottagaren del av fastigheten Kalleberga 6:159 i
Ronneby, markerad på karta.

2 Ersättning
2.I Ersättning ftir marken tu 140kr per kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas kontant

på tillträdesdagen. Exakt köpesumma be stäms i lantmäteriftirrättningen.

2.2 Ersättning ska betalas senast en månad efter laga kraft vunnen förrättning

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3

vunnit laga kraft.

3.2 Överfiiring av mark enligt det hiir avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gråinserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäterifiirrättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed bitrads av avträdaren. Mottagaren svarar ftir kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tilltradesdagen ska bäras av

avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tilltradesdagen ska bäras av
köparen.

WW
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5 Inskrivningsåtgärder mm

5.1 Mottagaren ska svara fiir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmiin domstol

7 Förutsättningar ftir avtalets giltighet
7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunstyrelse

godkiinner det. Om Kommunstyrelsen godkänner avtalet efter att det undertecknats, ska
avtalet, under ftirutsättning att Kommunstyrelsens godkiinnande är lagakraftvunnet,
anses ingånget fran och med dagen efter att Kommunstyrelsens justerade protokoll satts
upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund fiir genomftirande av fastighetsreglering.

7.3 Om ftirutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls åir avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Avtalsexemplar
8.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den Ronneby den

Roger Fredriksson Anders Henningsson

Anna Hinseåing
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HRONNEBY
KOMMUN

Bilaga 4, tillhör kommunfullmäkitge 2019-12-18 S 378

Överenskommelse om fastighetsreglering

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare:

Personnr:

Adress:

Telefon:

il

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

212000-0837

Lillan Nilsson och Bo Nilsson

460707-3469 45t023-3515

Kranbryggarevägen 8P., 37 2 94 Listerby

07 68-7 5 5250, 07 05 -437 7 42

I Överlåtelseftirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter härmed till mottagaren del av fastigheten Kuggeboda 4:47
markerad på karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning är om 65 kronor per kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas kontant på

tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestiims i lantmäteriftirrättningen. Ersättning ska
betalas senast en månad efter laga kraft vunnen ftinättning.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3

vunnit laga kraft.

3.2 Överft)ring av mark enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftinättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed bitrads av avträdaren. Mottagaren svarar ftir kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten fcire tilltradesdagen ska bäras av

avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska båiras av
kommunen.
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5 Inskrivningsåtgärder mm
5.1 Mottagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmåin domstol

7 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige

godkänner det. Om Kommunfullmiiktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftlrutsättning att Kommunfullmåiktiges godkåinnande är
lagakraftvunnet, anses inganget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter attLantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftirande av fastighetsreglering.

7.3 Om ftirutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Arrende
8.1 När fastighetsregleringen vinner laga kraft upphör gällande arrendeavtal på

markområdet.

9 Avtalsexemplar
9.1 Det htir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den

Roger Fredriksson Lillian Nilsson

il

Anna Hinseåing
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trRONNEBY
KOMMUN

Bilaga 4, tillhör kommunfullmäkitge 2019-12-18 S 378

Overenskommelse om fastighetsreglering

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare:

Personnr:

Adress:

Telefon:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

2t2000-0837

Eivor Sjöström och Björn Sjöström

460707-3444 4205t0-87t7

Axtorpsvägen 74, 903 37 Umeå

0703-49t378

I Överlåtelsefiirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter håirmed till mottagaren del av fastigheten Kuggeboda 4:47
markerad på karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning är om 65 kronor per kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas kontant på

tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestäms i lantmäteriftinättningen. Ersättning ska
betalas senast en månad efter laga kraft vunnen ft)nättning.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3

vunnit laga kraft.

3.2 Överftiring av mark enligt det håir avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gråinserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäterift)rrättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed bitrads av avträdaren. Mottagaren svarar för kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftire tillträdesdagen ska bäras av

avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska båiras av
kommunen.

'u' 
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5 Inskrivningsåtgärder mm
5.1 Mottagaren ska svara fiir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

7 Förutsättningar ftir avtalets giltighet
7.I För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige

godkåinner det. Om Kommunfullmåiktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmäktiges godkåinnande är
lagakraftvunnet, anses inganget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomftlrande av fastighetsreglering.

7.3 Om ftirutsättningarna enligt 7.1 och 7 .2 inte uppfylls åir avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Arrende
8.1 När fastighetsregleringen vinner laga kraft upphör gällande arrendeavtal på

markområdet.

9 Avtalsexemplar

9.1 Det hrir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka partema tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den

Roger Fredriksson Eivor Sjöström

Anna Hinseiing

il W&

Björn Sjöström
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ffi*.l"pt ARLIGA ÄGARDIREKTIV FöR 2O2O TILL
RoNNEBY KoMMUNS HELÄGDA BoLAG
KF XXX/2019

Arf iga ägardirektiv tör 2020 till de helägda kommunala bolagen
Infiir va{e nytt budgetår ska kommunfullmäktige besluta om årliga ägardirektiv fiir de kommunala
bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie budgetprocess och omfattar bland annat måI,
uppdrag och ekonomiska målsättningar. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolags-
stämma efter att kommunfullmäktige antagit kommunens budget.

nl r Wrf h
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1. AB Ronneby Helsobrunn

1.1 Mål ochuppdragfrån Ronneby kommansbudget 2020-2021

Bolaget har att beakta de strategiska målområdena och att verkställa de uppdrag som anges i kom-
munfullmåiktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande ftir de intentioner som anges i kommu-
nens vision.

1.2 Ekonomiska mål
Bolaget är moderbolag Ronneby kommuns bolagskoncem och bedriver ingen egentlig verksamhet
varfiir det ekonomiska avkastningskravet är ett nollresultat.

Bolaget finansierar den finansiella kostnad (92 840 tkr) som fiirvåirvet av Ronneby Miljö och Tek-
nik AB fiiranleder genom erhållande av koncernbidrag från Ronneby Miljö och Teknik AB.

Bolaget finansierar den finansiella kostnad (4 000 tkr) som ftirvärvet av AB Ronnebyhus ftiranleder
genom erhållande av utdelning/koncembidrag från AB Ronnebyhus.

13 (hriga ögardirektiv
r Den återbetalning av villkorade aktieägartillskott om 1,5 mkr som dotterbolaget AB Ron-

neby lnduskifastigheter gör, ska ftiras vidare till Ronneby kommun.
o Den utdelning/koncembidrag om 1,0 mkr som dotterbolaget AB Ronneby Industrifastig-

fj;: 
tn" lämna enligt Ronneby Kommuns budget 2019, ska öras vidare till Ronneby kom-

r Den utdelning/koncernbidrag om 1,0 mla som dotterbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB
lämnar enligt Ronneby Kommuns budget 2019, ska foras vidare till Ronneby kommun.

r AB Ronnebyhus ska bekosta del av Ronneby kommuns @
biblietek eeh fritidslekal inern ramen åtgärder fiir främjande av integration och social sam-
manhållning i bostadsområdet Hjorthöjden. Värdeöverliiringen Bberäknas till 700 tkr per år
ftir åren 2019-2021. Kommunen ersätts genom aktieutdelning via AB Ronneby Helsobrunn.

2
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2. AB Ronnebyhus

2.1 Mål och uppdragfrån Ronneby kommuns hudget 2020-2021
Bolaget har att beakta de strategiska målområdena och att verkställa de uppdrag som a*ges-i ftiljer
av kommunfullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande ftir de intentioner som anges i
kommunens vision.

2.2 Ekonomiska mål
Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska långsiktigt eftersträva en soliditet
som uppgår till legst t+%ltsl%.

Det är sunmran av hela bolagets verksanilret som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha diffe-
rentierade avkastningsnivåer inorn dess olika fverksamhetsomr'ådenl.

Avkastningskrav
Avkastningskravet ska ta hiinsyn till den aktuella marknadssituationen lokalt, beståndets belägen-
het, ålder och underhållsstatus liksom den risk man är beredd att ta.

BolageF+ka långsiktigt eftersträva ett avkastningskrav på 5 9 9/o på verkligt värde,
Avkastningen örväntas långsiktigt uppnå en genornsnittlig avkastning på totalt kapital nrotsvarande
5%.

Avkastning på totalt kapital definieras som: Rör'elseresultat + finansiella intäkter dividerat med vär-
det av balansomslutningen.

Kommenterad [JSU: Enligt bolagets VD kdr l5olo vila en I

siktigt rirnlig nivå

Kommenterad [JS2]: VD skiver:
Då komuren nweE beslutat att släppa in privala aktörer ansel
ait det inte går att delaupp avkastningskavet som du skiver. Vi
agera på marknader såsom ett privatägt bolag och skall således e

sträva smma lönsamhet som mtrknaden i stofr. Dct gcr att avka
dtrknadon i stort.

AB Ronnebyhus ska lämna utdelning till moderbolaget, motsvarande moderbolagets faktiska finan-
siella kostnad som lorvärvet av aktierna i AB Ronnebyhus fciranleder. Utdelningen sker året efter
det aktuel la räkenskapsåret.

2. 3 Övriga ägardirektiv
r AB Ronnebyhus ska fiirutom den normala redovisningsstrukfuren även redovisa sin verk-

samhet uppdelad på ett affärsområde huvudsakligen med privata hyresgäster och ett huwd-
sakligar med fastigheter med kommunal verksamhet, t ex äldreboenden och gruppbostäder.

. All ny, till- och ombyggnad ska ske i enlighet med Ronneby kommuns generella kvalitets-
program ftir hållbar byggnation.

r AB Ronnebyhus ska bekosta del av Ronneby kommuns @
bibtiete+<-eeh+i+idslak*i*em-rarnen åtgärder for främjande av integration och social sam-
manhållning i bostadsområdet Hjorthöjden. Vdrdeöverforingen Bberiiknas till 700 tkr per år
lor årerr 2019-2021. Komtnunen ersätts genoln aktieutdelning via AB Ronneby Helsobrunn.

r AB Ronnebyhus ska bygga 75-100 iägenheter i kvarteret Kilen, klart fiir inflyttning senast
är 2020.

. lRlla verksamheter inom kommunkoncernen skall delta i alla delar av kris- och beredskaps-
arbetet utifrån det som definierats i Risk- och sårbarhetsanalysen samt delta i ftirekommande
övnings- och utbildningsverksamhet.l

.J
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. IAB Ronnebyhus flh ett ägardirektiv att under perioden 2018-2020 utöka antalet lägerheto i
samtliga av de minrke tåtorterna dår AB Ronnebyhus har bostlider sedan Backa-

Minst totalt 40 lägenheter
andelen elbilar och biogasbilar i den kommurala verksamheten inkluderat bolagen.a

o

Kommenteråd Ftån 2019.

Kommentorad Från 2019.

Kommenterad Från budgct 2020:2021.

giorda insatser fiir att {iiretagsklimatet i Ronneby kommun i samband
med tertialuppfiiljning och

4
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3. Ronneby Miljö och Teknik AB

3.1 Mål och uppdragfrån Ronneby kommuns budget 2020-2021

Bolaget har att beakta de strategiska målområdena och att verkställa de uppdrag som ar+ges-i ftiljer
av kommunfullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande ör de intentioner som anges i
kommunens vision-

3.2 Ekonomiska mål
Pelagets cl(enem

Bolagets sfyrelse bestämnrer fördelningen av koncelnbidraget på respektive rörelsegrenarna elnät
och Lenhållnin!.

3.2.1 Elnät
Avgifterna./taxanskallbestämmassåattunderskottinteuppstår@.
Taxe-/avgiftsutvecklingen ska ha en långsiktighet som tar hänsyn till kommande reinvesterings- och
nyinvesteringsbehov.

I samband med fiirslag om taxeåindringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden.
Kommunfullmäktige a+tar beslutar taxa.

Avkastningskrav
Rörelsegrenen kan bidra till att ge moderbolaget avkastning. Avkastningen beriiknas på moderbola-
gets anskaffningsvärde fiir aktierna i Ronneby Miljö och Teknik AB. Avkastningen beräknas efter
moderbolagets faktiska upplaningskostnad inklusive borgensavgift ör året, och betalas årligen i
form av koncembidrag till moderbolaget.

Belagets styrelse bestärrrrner fördelrrirrgen av lcerreernbidraget på respek+ive r'örelsegren,

3.2.2 Renhållning

Taxan skall bestämmas så att täckning ftir kostnadema erhålls. Avgiftsutvecklingen ska ha en lång-
siktighet som tar hiinsyn till kommande reinvesterings- och nyinvesteringsbehov.

I samband med ftirslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden.
Kommunfullmäktige *ntm beslutar onl taxa.

Avkaslningskrav
Rörelsegrenen kan från den icke taxebaserade verksamheten bidra till att ge moderbolaget avkast-
ning. Avkastningen beräknas på moderbolagets anskaffningsvärde {iir aktiema i Ronneby Miljö och
Teknik AB. Avkastningen beräknas efter moderbolagets faktiska upplåningskostnad inklusive bor-
gensavgift ftir året, och betalas årligen i form av koncernbidrag till moderbolaget.

Belagets styrelse bestänlner {ärdeh"ingen av lceneernbidraget på r'espel<tiverörelsegFen-

Kommentelad [JS7]: Om jilg upi]lidtrdJ diq rii[ \rr ']!ilr ir

r r,rjlrsr,,r,rrr rerkrrrrrlrrtrrrrrur Vltcn rrlr :n1.,11' \r'irr k'rn
VDr Del stiinrner och det giiller iven delar av renlrållningsverks;
heten.

Kommentetad [JS8]t Hiir bordc överskott gcnercras, intc be

fiir koshade6a.

5
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3.2.3 Vatten och avlopp
Taxan skall bestämmas så att tiickning ftir kostnadema erhålls

I samband med {iirslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden.
Kommunfullmiiktige antar beslutar om taxa.

Avkastningskrav
Rörelsegrenen ska långsiktigt inte generera överskott. Rörelsegrenen sk+kan bidra till finansiering
av moderbolagets anskaffrringsvärde ftir aktiema i Ronneby Miljö och Teknik AB

Rörelsegrenens bidrag till hnansieringen beräknas efter moderbolagets faktiska upplåningskostnad
inklusive borgensavgift ftir aret, och betalas årligen i form av koncembidrag till moderbolaget.

Polågets sfyrelse bes

3.2.4 Vtirme

Rörelsegrenen är konkurrensutsatt, varör det i prissättningen skall inräknas en ftir branschen nor-
mal riskpremie. Rörelscgrcncn sl

vas vilken ekenemisk målsättning sem skall gålla fiir rörelq€gren€n?å+in€+€-sil+

I samband med ftirslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden
Kommunfu llmiiktige beslutar om taxa.

3.2.5 Fiberoptiskt nöt
höretsegrenen är ko

täeleer keshraderna, Dörefter prövas villeen ekenemisk målsä+tnirg sem skall gålla {ör röre s€gren€n
p+tån6e-s*{

I samband med frirslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden.
Kommunfullmåiktige beslutar om taxa.

Avkastningskrav
Når rörelsegrenens egna kapital är positivt kan det bli aktuellt med avkastning till ägaren. En awäg-
ning skall ske i forhållande till behovet av konsolidering. Kem*une+ Ägalen bestämmer i vilken
omfattning och hur avkastningen skall lämnas.

33 Övrtga ögardirektiv

ffi***t

Avkastningskrav

@ital-.ii- pesitivt kafi rörelsegrenen generera avkastning-till ägaren, En av
viig"ing sl<all s ffig, Kes+n+t+nen Ägaren bestämmer i vil-
ken omfattning och hur avkastningen skall f amnasl.

Komm€nterad [JS10l: Inom överskådlig tid finns inte ndgo
möjlighet att intäkter läcker kostnadema.

6
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. Ronneby Miljö och Teknik AB ska upprätta ekonomiska rapporter diir resultat och balanse-
rad ställning framgår fiir respektive rörelsegren. Av rapportema skall framgå koncembidra-
gets/avkastningens ftirdelning per rörelsegren.

. Ronneby Miljö och Teknik AB (renhållning) ska särredovisa den del som berörs av "själv-
kostnadsprincipen" respektive den del som bedrivs enligt mer affärsmässiga principer.

. Ronneby Miljö och Teknik AB ska årligen, utöver koncernbidraget som omnämns under ru-
brikema ekonomiska mål och avkastningskrav ovan, lämna koncernbidrag/utdelning om I
mkr till moderbolaget enligt Ronneby kommuns budget 2019.

o Renneby It4:liö eeh Tel<nik ÄB sl<a hantera nödvatten,
. lAlla verksamheter inom kommunkoncernen skall delta i alla delar av kris- och beredskaps-

arbetet utifrån det som definierats i Risk- och sårbarhetsanalysen samt delta i fiirekommande
övnin gs- och utbildningsverksamhet.l

. Ronneby Miljö och Teknik AB ska fortlöpande verkställa utbyggnaden av fibernätet enligt
planen om 100 % utbyggnad är 2020.

. pka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat bolagen.l...

. fi.apportera giorda insatser fiir att fiirbänra fiiretagsklimatet i Ronneby kommun i samband
med tertialuppfiiljning och årsbokslut.l

Kommenbrad [JSlU: Etriitter ägardirektiv till Miljöteknik
2019.

Kommenterad Från ägddirektiv 2019.

Kommenterad []5131: Från budget 2020-2021

7
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4. Ronneby Miljöteknik Energi AB

4.1 Mål och uppdragfrån Ronneby kommans budget 2020-2021

Bolaget har att beakta de shategiska målområdena och att verkställa de uppdrag som **gas-i fijljer
av kommunfullmiiktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande ör de intentioner som anges i
kommunens vision.

4.2 Ekonomiska mål
Bolaget fiirväntas inte generera överskott under de närmaste åren.

# (hriga ögardbektiv

\I

I
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5. AB Ronneby Industrifastigheter

5.1 Mål och uppdragfrån Ronneby kommuns budget 2020-2021

Bolaget har att beakta de shategiska målområdena och att verkställa de uppdrag som anges-i loljer
av kommunfullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande ftir de intentioner som anges i
kommunens vision.

5.2 Ekonomiska mål
Vid kalkylering av hyresnivåer skall en ftir branschen rimlig riskpremie uttagas.

Långsiktigt bör målsättningen vara att sträva efter en soliditet på lägst l5%.

Avkastningskrav

Baserat på att bolagets fiia egna kapital uppgar till minst 30 MSEK, ska bolaget årligen återbetala
1,5 MSEK (30 MSEK * 570) avseende tidigare utbetalade villkorade aktieägartillskott. Återbetal-
ningen transfereras genom moderbolaget.

53 Övriga ägardirektiv
. All ny, till- och ombyggnad ska ske i enlighet med Ronneby kommuns generella kvalitets-

program fiir hållbar byggnation.
r AB Ronneby Industrifastigheter ska årligen, utöver återbetalning av villkorat aktieägartill-

skott som omnämns under rubriken avkastningskrav ovan, låimna koncembidrag/utdelning
om I mkr till moderbolaget enligt Ronneby kommuns budget 2019.

. lAUa verksamheter inom kommunkoncernen skall delta i alla delar av kris- och beredskaps-
arbetet utifrån det som definierats i Risk- och sårbarhetsanalysen samt delta i fiirekommande
örmings- och utbildningsverksamhet.l._ _._ -. Bka andelen elbilar och biogasbilar i den iiommunata vert iimtrii; i;kard;i;tb;hd;.1

. fi.apportera giorda insatser fiir att ftirbättra fiiretagsklimatet i Ronneby kommun i samband
med tertialuppftiljning och årsbokslut.l

ffi*.0"*t

Kommenterad pS14l: Ersätter äguditektiv till Miljöteknik
2019.

Kommenterad Från

Från 2020-2021.Kommentered

2019.
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6. Ronneby Brunn AB

6.1 Mål och uppdragfrån Ronneby kommuns badget 2020-2021
Bolaget har att beakta de shategiska målområdena och att verkställa de uppdrag som a*ges-i ftiljer
av kommunfullmiiktiges budget. Bolaget ska arbota understödjande ör de intentioner som anges i
kommunens vision.

6.2 Ekonomiska m,ål

Bolaget bedriver ingen egentlig verksamhet vatfiir det ekonomiska avkastningskravet iir ett nollre-
sultat.

63 Övriga ögardirektiv
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ffi Ro'-sy Författningssamting Sida 1 (9)

Taxor och avgifter avseende kommunala idrotts-, fritids-
och kulturanläggningar, lokaler m.m.

Utgivare:
Gäller från:
Antagen:

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen
2020-01-01
KF 2019-xx-yy,$zzz

Taxor och avgifter
for nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanlägg-

ningar, simskolor, fiskekort och lotteritillstånd.

2019-11-26 kl 14:25:17

w/-



Ronneby kommu ns författningssamling Sida 2(9)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

INNEHALLSFöRTECKNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

BOKNING OCH FöRDELNING AV TIDER

BESTÄMMELSER IDROTTSANLÄGGNINGAR

SPORT- OCH GYMNASTIKSALAR .............

FOTBOLLSPLANER OCH FRIIDROTT .............

tsYToR..

BAD OCH SIMHALLAR

övnIcl ANLÄGGNINGAR.

övnIen LoKALER

1O HUSVAGNSUPPSTÄLLNING OCH BATPLATSER

11 FISKEKORT OCH RODDBATAR...........

12 NYCKLAR OCH TAGGAR

13 LOTTERITILLSTAND

14 BIBLIOTEKET

3

3

3

4

5

5

5

6

7

8

8

8

8

9
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2

3

3.1

3.2

Ronneby kommuns författningssam ling Sida 3(e)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

a

Allmänna bestämmelser
Med förening avses, i denna handling, ideell förening eller förbund som är registrerad hos och
godkänd av Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden i Ronneby kommun.

Vid arrangemang, cuper, tävlingar som stöds av Ronneby kommun genom bidrag eller särskilt
avtaloch hyreskostnaden beslutas av Fritid- och kulturnämnden genom delegationsordningen
ska kommunens logga finnas med i marknadsföringen eller det ska på annat sätt framgå att Ron-
neby kommun stödjer arrangemanget.

Fakturering sker den sista i varje månad. Om fakturan inte är betald inom g0 dagar, får hyresgäs-
ten inte boka nya tider och eventuella redan bokade lokaler avbokas i alla kommunens anlägg-
ningar och lokaler tills skulden är reglerad.

Äldersgräns är 18 är för att få hyra lokal och roddbåtar. Minderårig måste ha målsmans under-
skrift.

Gällande ord ningsregler för respektive an läggning/lokal ska åtföljas.

Hyresgäst är ansvarig för eventuell skadegörelse i hyrd anläggning/lokal.

När bokningstiden är slut ska lokalen, vara lämnad och tom.

Bokning och fördelning av tider
Föreningar har förtur framför andra hyresgäster.

Verksamheter for barn- och ungdomar upp till 25 år har förtur till tider och yngst prioriteras först.

Avbokning av förhyrd tid ska göras senast 5 arbetsdagar innan uthyrningstillfället. lnte utnyttjad
eller avbokad tid debiteras med 200 kr + ordinarie taxa.

Anläggningar och lokaler får inte hyras ut i andra hand om inte annat anges.

Bestämme lser idrottsan läg gn i n gar
Al lmänt idrottsanläggn ingar

Ronneby kommuns idrottsanläggningar och idrottslokaler som hyrs ut ska vara drog- och doping-
fria. Vid överträdelse av denna regel stängs personen av från att hyra eller träna i kommunens
anläggningar motsvarande tid som av Riksidrottsförbundet utdömd dom.

Arrangemang, träningsläger, matcher för Ronneby kommuns föreningar har förtur framför lång-
tidsbokningar om de bokas 20 dagar iförväg.

Vid bokning ingår omklädningsrum, där det finns, vilket får disponeras 30 minuter innan respek-
tive efter hyrd tid.

Kansli, förråd, omklädningsrum för hemmalag = förråd, hyrs på årsbasis.

Prioriteri n gsordn i n g av verksam het vid idrottsa n lägg n i n gar:

Ronneby kommuns egna arrangemang.

Föreningar som bedriver ungdomsidrott som har säsong och deltar i seriespel, vars huvudsakliga
verksamhet är förlagd till dessa anläggningar.

Föreningar som bedriver tävlingsidrott som har säsong och deltar i seriespel, vars huvudsakliga
verksamhet är förlagd till dessa anläggningar.

Föreningar som bedriver ungdoms- och tävlingsidrott som inte har säsong eller inte deltar i serie-
spel.

Föreningar som bedriver motions-, korp- eller fritidsgårdsverksamhet.

Företag och kommersiella intressen.

Privatpersoner.
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Ronneby kommuns författningssam ling Sida a(9)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

3.3 Taxeklasser för idrottsanläggningar
Föreningar med träningsverksamhet, för barn och ungdomar mellan 0-25är, för pensionärer samt handi-
kapporganisationer betalar 30kr/60 minuter oavsett lokal. A-lag eller likvärdigt räknas som vuxen/ taxa C
och D.

Taxorna är per 60 minuter om inte annat anges.

A Föreningar med träningsverksamhet, för barn och ungdomar mellan 0-25är, för pensionärer samt
handikapporganisationer

B Match: föreningar för barn och ungdomar mellan 0-25är, pensionärsorganisationer samt handi-
kapporganisationer.

C Föreningsverksamhet för vuxna.

D Match: föreningsverksamhet för vuxna.

E Privatpersoner, företag samt externa föreningar.

4 Sport- och gymnastiksalar
4.1 Sporthallar A B c D E

Föreningarmtränings- Föreningar,matchför Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vht för ungdomar 0-25, ungdomar 0-25, vuxna match, vuxna företag, erterna
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

Kosfnad

Ronneby Sporthall A-sal
Ronneby S porthall B-sal
Kallinge Sporthall
Hoby Sporthall

4.2 Bågskytte-, judo- och
styrketräningslokal

Kostnad
Ronneby Sporthall
Hoby Sporthall

4.3 Omklädningsrum

Kostnad
Ronneby Sporthall

4.4 Gymnastiksalar/skolor

Kostnad
Ronneby Sporthall C-sal
Snäckebacksskolan östra o västra
Fredriksbergsskolan nya o gamla
Espedalsskolan
Saxemaraskolan*)
Slättagårdsskolan
Backa4Tdsskolan*)
Hallabroskolan*)
Eringsbodaskolan*)
Johannishusskolan
Listerbyskolan
Kuggebodaskolan*)
*) Onklädningsrum r€d bastu finns.

33 kr 83 kr 88 kr 220kr 484kr

AB.CDE
Föreningar m tränings- Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vhtförungdomar0-25, ungdomar0-25,, vuxna match,vuxna företag,externa
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

33 kr 66 kr 242kr

ABCDE
Föreningar m tränings- Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vhtförungdomar0-25, ungdomar0-25, vuxna match,vurna företag,ederna
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

33 kr 66 kr 242kr

ABCDE
Föreningar m lränings- Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vhtförungdomar0-25, ungdomar0-25, vuxna match,vuxna,företag,externa
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

33 kr 66 kr 242kr
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Ronneby kommu ns författningssamling

5.1 Fotbollsplaner

7-manna
71-manna
Brunnsvallen
Jämvallen
Karlstorpsplanen

5.2 Banorförfriidrott

Sida s(e)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

5 Fotbollsplaner och friidrott
ABCDE

Föreningar m tränings- . Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vhtförungdomar0-25, ungdomar0-25, vuxna match,vuxna företag,externa
pensionärer, hcp-org : pensionärer, hcp-org ' löreningar

33 kr 83 kr 88 kr 220kr 242kr
33 kr 83 kr 88 kr 330 kr 484kr

Brunnsvallen

Brunnsvallen + gräsyta

6 lsytor
6.1 lsbana

ABCDE
Föreningarm tränings- Föreningar,matchför Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vhtförungdomar0-25, ungdomar0-25, vuxna match,vuxnatföretag,externa
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

33 kr 83 kr 88 kr 220kr 484kr
33 kr 83 kr 88 kr 330 kr 484kr

Kostnad
Ronneby lsarena, Lugnevi

6.2lshall

ABCDE
Föreningarm tränings- Föreningar,matchför Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,
vht för ungdomar 0-25, ungdomar 0-25, vuxna match, vuxna företag, externa
pensionärer, hcp-org pensionärer, hcp-org föreningar

33 kr 83 kr 198 kr 550 kr 990 kr

A
Föreningar m tränings.
vht för ungdomar 0-25,
pensionärer, hcp-org

33 kr

BCDE
Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,

ungdomar 0-25, vurna match, vuxna företag, externa
pensionärer, hcp-org föreningar

83 kr 198 kr 550 kr 770kr

7

Kostnad
lshallen, Kallinge

7.1 Föreningar:
Simhallar/utomhus

Kostnad
RonnebySimhall
Brunnsbadet

Kallinge Simhall

Bad och simhallar

A
Föreningar m träning3.
vht för ungdomar 0-25,
pensionärer, hcp-org

Per bana
6kr
6kr

Alla banor
33 kr

BCDE
Föreningar, match för Föreningsvht, Föreningsvht, Privatpersoner,

ungdomsr0-25, vuxna match,vuxna företag,ederna
penslonärer, hcp-org förenlngar

Alla banor Per bana Alla banor Par bana
83 kr 14kr 220kr 121 kr
83 kr 14kr 220kr 121 kr

Alla banor Alla banor Alla banor Alla banor
83 kr 88 kr 220kr 484kr

7.2 Badavgifter simhallar
Vuxen
Pensionär
Ungdom 13-25 är

Tillägg hytt

Ti lläg g värdeförvari ng

1O-kort, wxen
1O-kort, ungd 13-25 är

Terminskort, wxen
Terminskort, ungd 13-25 är
Bam 0 år - 12 år gratis men endast i sällskap med person som fllllt 18 år

39 kr
22kr
22kr

12kr
12kr

330 kr
165 kr

560 kr
330 kr
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Ronneby kommuns författningssamling

7.3 Badavgifter Bru n nsbadet
Vuxen

Ungdom 13-25 är

Familj/grupp, 1 wxen,3 barn
Familj/grupp, 2 w)o.ra, 3 barn

15-kort, wxen
1S-kort, ungdom 13-25 är

Säsongskort, wxen
Säsongskort, ungdom 13-25 är

Elev, skolbad, skolor i

Ronneby

Elev, skolbad, externa skolor
Brunnshotellets gäster
Företag

7.4 Morgonsim Brunnsbadet
Vuxen
Ungdom 13-25 är

Säsongskort, wxen

7.5 Simskolor

8 övriga anläggningar
8.1 Boulebanor

Kostnad
Jämvallen, utomhusbanor
Kallinge Boulehall

Förening,
träning/timme

30 kr

8.2 Tennisbanor
Ungdom 13-25 år

icke medlem,
bana/tim

66 kr
Brunnsparken, utomhusbanor

8.3 Ronneby Horse Center

Sida 6(9)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

100 kr
50 kr

Öwiga
bana/tim

100 kr

250 kr
300 kr

800 kr
400 kr

I 600 kr
800 kr

0kr
40 kr

Enligt avtal
Enligt avtal

60 kr
30 kr

600 kr

öwiga,
match/tim

200kr

Kostnad
Lilla ridhuset
Stora ridhuset
Halva stora ridhuset
Paddocken
Aterställning av underlag

8.4 Kvitterplatsen
(utomhusteater, Brunnsskogen)

Kostnad
Förening/dag

500 kr

Förening,
match/timme

40 kr

Vuxen, icke medlem,
bana/tim

165 kr

Förcning/r,ecka

2 000 kr

Förening och Förening och prirratperson
privatperson/tim heldag, 08:00-18:00

150 kr 1 000 kr
225kr I 500 kr
150 kr
150 kr 1 000 kr

500 kr /tim

Öniga/dag

700 kr
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Ronneby komm uns författningssamling

8.5 Girkusplatsen

Kostnad

Förening/dag

1 000 kr

I övriga lokaler
9.1 Sammanträdeslokaler
Kostnad
Ronneby Sporthall
Hoby Sporthall
lshallen VIP-lokalen
Äld reboendet, Vidablick, Kalasrummet
'Gamla Teatem Bakfickan

9.2 Konferenslokaler
Kostnad

Kulturcentrum, Hörsalen
Kulturcentrum, Stora salen
Vidablick, Stora salen
Gamla Teatern, Plan2, exklteknik

9.3 Repetionslokaler

Kostnad

Bruket, Repetionslokal 1

Bruket, Repetionslokal 2

Bruket, Repetionslokal 3
Bruket, Repetionslokal 4

Bruket, Svarta lådan
Gamla Teatern, Plan 4

9.4 Verkstäder m m

Ko$nad

Sida 7(e)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

Öviga/dag exkl. el, r,ra,

sophämtning

I 500 kr

Förening/gång

110 kr
110 kr
110 kr
100 kr
100 kr

Förening/4 tim

300 kr
3 000 kr
200 kr
200 kr

Förening/tim

80 kr
80 kr

Förening/dag : Öwiga/dag

FöreninglS tim

500 kr
6 000 kr
400 kr
400 kr

Öviga/tim

200 kr
200 kr

Öviga/4 tim

1 800 kr
9 000 kr
800 kr
800 kr

Örrriga/termin

5 100 kr
3 900 kr
3 600 kr

Enskilda
konstnärer/wcka

300 kr
250 kr
250 kr

Öwiga/gång

165 kr
165 kr
165 kr
150 kr
'r 50 kr

Bam och ungdom Studieorganisation
0-25 årltim örening/termin

30 kr
2 550 kr
1 950 kr
1 800 kr

Öwiga/a tim

3 000 kr
12 000 kr
1 000 kr
1 600 kr

Studieorg,
max 4 tim

600 kr
500 kr
500 kr

Studieorg/dag

Emaljverkstad*)
GralikveRstad
Textilverkstad

:') Elförbrulqing ugn debiteras enligi gällånde täxa

9.5 Konsertlokal/scen
Ko$nad

Gamla Teatem, Stora scenen

9.6 Kansli
Per kvadratmeter

9.7 Fönåd
Kallfönåd, per krradratmeter
Varmfönåd, per kvadratmeter

500 kr
400 kr
400 kr

3 000 kr
1 500 kr
1 500 kr

Enskilda
konstnärer/dag

150 kr
'100 kr
100 kr

1 000 kr
800 kr
100 kr

Förening/4 tim

300 kr

440kr

55 kr
83 kr

Förening/8 tim

500 kr
Öviga/+ tim

1 800 kr
Ör,rigal8 tim

3 000 kr

ri/rt- W &



Ronneby kommuns författningssam ling

{0 Husvagnsuppställning och båtplatser
1 0.1 Husvagnsuppställning
Kostnad/säsong')
Aspan 5 000 kr
Saxemara**) 6 000 kr
*)Säsong för husvagnar vid Aspans och Saxenaras upp-
ställningsplatser är från nitten av april till och nred nitten av
septenber. Datumfastställs av chefen för Fritid- och kultur-

**) För perrnanent elanslutning tillkonrrer elförbrukningsavgifter

.10.2 Båtplatser

Sida 8(9)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

Arskostnad
Järnavik
Ekenäs

11.2Hyra roddbåtar
Kosilnad

Skärsjör/Galtsjön
Mniniålder 18 år för att hyra roddbåt.

Fer löpneter

:brygga+2S kr/plats

300 kr

Boj m kätting-

föranking
Y-bon/bryggneter

(@nått bom)

t*) För pernanent elanslutning tillkonrner 500 k sanrt elförbrukningsavgifter.

11 Fiskekort och roddbåtar
11.1 Fiskekort

Ungdom 13-18 år, Vuxen, dag Ungdom 13-18 år,

500 kr
750 kr *)

100 kr
100 kr

100 kr
25Okr

12tim

100 kr

1 650 kr
1 038 kr *)

dag

Kostnad
Skärsjön 30 kr
Galtsjön 30 kr
Skärsjön + Galtsjön
Ronnebyån 30 kr

,Ronnebyan, premiär 150 kr
;Bam upp till 12 år kostnadsftitt i wxens sällskap.

, sasong

400 kr
400 kr
600 kr
200 kr

Vuxen,
säsong

1 000 kr
1 000 kr
1 500 kr
700 kr

4 tim

70 kr

12 Nycklar och taggar

Ko$nad

Förlorad nyckel
Förlorad tagg

13 Lotteritillstånd

Bevis om registrering enligt $ 15-16

Bevis om registrering enligt $ 17

Omslutning upp till300 000 kr
Omslutning över 300 000 kr

550 kr
55 kr

300,00 kr
800,00 kr

{{<r w M
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Ronneby kommuns författningssamling Sida e(e)
Taxor och avgifter avseende
kommunala idrotts-, fritids- och
kulturanläggningar, lokaler m m.

14 Biblioteket
Förseningsavgifter för media (böcker, ljudböcker, CD, DVD, tidskrift,
språkkurser):
Förseningsavgiften är 2 kr per dag och media. Det vill säga, att om du återlämnar din bok efter sista datu-
met, så blir det en avgift pä 2 kr per dag.

Du kan maximaltfå upptill50 kriskuld perbok. Hardu en skuld som uppgårtill 150 krärdu spärrad i

systemet och du kan inte låna nya böcker eller medier. Betalar du av 2 kr på skulden och kommer under
150 kronor kan du låna på nytt.

Avgifter för media (böcker, ljudböcker, CD, DVD, tidskrift, språkkurser) som inte
återlämnas:
Slarvar du bort boken du lånat, eller förstört den (hunden tuggat på den) blir du ersättningsskyldig och
måste betala:

Bambok (lånad avwxen) 
:

Vuxenbok
Ljudbok, bok med CD, el Daisy
T]dskrift
Musik CD

DVD
Språkkurser

:Kopiering
upp till 10 ark
öwr 10 ark

A4
A3

, Fax
,Kopiorf. andra bibl.
,Kopior fr utanför Srcrige

100,00 kr
250,00 kr
250,00 kr
50,00 kr

150,00 kr
500,00 kr
700,00 kr

0,00 kr /ark
2,00 kr lark
2,00 kr lark
4,00 kr /ark
2,00 kr /ark

50,00 kr /artikel
Faktisk kostnad
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