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§ 235 Dnr 2020-000015 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera kvällens protokoll. 

________________ 
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§ 236 Dnr 2020-000001 007 

Aktuellt från Revisorerna 2020 

 

Sammanfattning  

Revisionen överlämnar följande rapporterar till kommunfullmäktige:  

1. Granskning av krisledningsnämndens befogenheter. 

2. Uppföljning av 2018 års granskningar. 

3. Uppföljning av 2018 års granskning av upphandlingsprocessen i 

de kommunala bolagen.  

4. Granskning av lokalförsörjningen inom förskolan. 

5. Granskning av kompetensförsörjning. 

6. Granskning av digitaliseringsarbetet. 

 

Under punkten medverkar revisorernas ordförande JanAnders Palmqvist för 

muntlig föredragning av samtliga rapporter samt Negin Nazari, sakkunnig 

revisor från EY, för föredragning av granskningen avseende 

krisledningsnämndens befogenheter.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 
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§ 237 Dnr 2020-000478 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i socialnämnden, Peter Bowin (V) 

 

Sammanfattning  

Peter Bowin (V) anhåller i en skrivelse om att få bli entledigad från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar på att kommunfullmäktige utser Samer Alterkawi till 

ny ersättare i socialnämnden.      

Propositionsordning 1  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att entlediga Peter 

Bowin (V) från uppdraget som ersättare i socialnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att utse Samer 

Alterkawi (V) till ny ersättare i socialnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Peter Bowin (V) från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Samer Alterkawi (V) till ny ersättare i 

socialnämnden.  

________________ 

Exp: 

Peter Bowin 

Samer Alterkawi 

Socialnämnden 

Kanslienheten  
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§ 238 Dnr 2020-000546 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden, Åsa Evaldsson (M) 

 

Sammanfattning  

Åsa Evaldsson (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ersättare i socialnämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att kommunfullmäktige utser Ylva Särnmark 

(M) till ny ersättare i socialnämnden.      

Propositionsordning 1  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att entlediga Åsa 

Evaldsson (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att utse Ylva 

Särnmark (M) till ny ersättare i socialnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige entlediga Åsa Evaldsson (M) från uppdraget som 

ersättare i socialnämnden. 

 

Kommunfullmäktige utser Ylva Särnmark (M) till ny ersättare i 

socialnämnden. 

________________ 

Exp: 

Åsa Evaldsson 

Ylva Särnmark 

Socialnämnden  

Kanslienheten  
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§ 239 Dnr 2020-000385 101 

Fyllnadsval efter entledigande från uppdraget som 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, Johannes 
Thernström (M)  

 

Sammanfattning  

Johannes Thernström (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från 

uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 200 att entlediga Johannes 

Thernström (M) från uppdraget som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att utse Christer Stenström (M) till ny ersättare 

i miljö- och byggnadsnämnden.       

Propositionsordning  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att utse Christer 

Stenström (M) till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Christer Stenström (M) till ny ersättare i miljö- 

och byggnadsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Johannes Thernström  

Christer Stenström 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kanslienheten  
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§ 240 Dnr 2020-000345 023 

Fyllnadsval efter entledigande från uppdrag som God 
man i lantmäteriförrättningar, Monia Svensson (Rp) 

 

Sammanfattning  

Monia Svensson (RP) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som god man i lantmäteriförrättningar. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 199 att entlediga Monia 

Svensson (RP) från uppdraget som god man i lantmäteriförrättningar.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att kommunfullmäktige utser Rolf Loberg 

(RP) till ny god man i lantmäteriförrättningar.       

Propositionsordning  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att utse Rolf Loberg 

(RP) till ny god man i lantmäteriförrättningar och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Rolf Loberg (RP) till ny god man i 

lantmäteriförrättningar. 

________________ 

Exp: 

Rolf Loberg  

Lantmäteriet  

Kanslienheten  
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§ 241 Dnr 2020-000479 109 

Anmälan av medborgarförslag - anlägg minst en 
vägbula eller dylikt på Esplanaden 

Följande medborgarförslag lämnas om att anlägga en vägbula eller dylikt på 

Esplanaden: 

Sammanfattning  

Som boende på Esplanaden har jag under senaste åren upplevt hur eleverna 

från Snäckebacksskolan formligen störtar utför gatan efter dagens lektioner. 

Det gäller cyklister och epatraktorer. Ingen hänsyn till andra trafikanter. Ofta 

åker det två personer på en cykel, ibland även sittande på styret framtill. 

Senast igår kom en elev med en stor traktor i alldeles för hög hastighet och 

jag parkerade utanför skolan. Jag har talat både med polis och kommun. Mitt 

förslag är minst en vägbula eller dylikt. Det har hänt flera incidenter och 

även olyckor. Ungdomarna korsar gatan mot centrum utan att se sig om. Det 

är ett under att ingen allvarligare olycka inträffat.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering och slutligt beslut i frågan.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering och slutligt beslut i frågan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 242 Dnr 2020-000505 109 

Anmälan av medborgarförslag - Permanenta 
enkelriktningen av Prinsgatan i Ronneby 

Följande medborgarförslag lämnas om att permanenta enkelriktningen av 

Prinsgatan i Ronneby: 

Sammanfattning  

Permanenta enkelriktningen av Prinsgatan. Jag äger och driver Ellens café och 

bokhandel på gågatan i centrum och liksom flera andra handlare i centrum 

välkomnade jag satsningen på en sommargata på gågatan. I samband med 

etableringen av denna beslutade kommunen om att enkelrikta Prinsgatan över 

sommaren. Jag och flera handlare och boende kan konstatera att trafiken såväl 

på Prinsgatan som på själva gågatan minskat betydligt med anledning av detta. 

Dessutom blir såväl Ellens som Oscar och Co´s uteserveringar mot Prinsgatan 

betydligt trevligare för människor att sitta på med minskad trafik. De vanliga 

”felkörningarna” och spontana vändplatserna som tidigare varit frekventa 

inslag i gathörnet Prinsgatan/Gågatan har också minskat betydligt. Summa 

summarum: såväl sommargatan som enkelriktningen av Prinsgatan bidrar till 

ett betydligt trevligare och välkomnande centrum och folkliv på gågatan. 

Något som gynnar såväl invånare som turister. Därför är mitt förslag att man 

permanentar enkelriktningen av Prinsgatan.         

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt mark- och 

exploateringsenheten för yttrande över förslaget. Kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att fatta beslut i ärendet.    
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt mark- och 

exploateringsenheten för yttrande över förslag. Kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att fatta beslut i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Mark- och exploateringsenheten  
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§ 243 Dnr 2020-000507 109 

Anmälan av  medborgarförslag- angående trafiken på 
Kallingevägen genom Rydenskan 

Följande medborgarförslag lämnas med anledning av trafiken på 

Kallingevägen genom Rydenskan: 

Sammanfattning  

Trafiken på denna del genom Rydenskan är mycket intensiv med fordon på 

upp mot cirka 60 i timmen varav 60 fordon är bussar. Bland annat 

skolbussar, lokaltrafik, lastbilar och arbetsfordon. Mopeder och motorcyklar 

är inräknat. Hastigheten är satt till 50 km/timmen, men är ofta mycket högre 

och relativt ofta uppskattas den till 60-100 km/timmen. Det är lätt att det 

kommer och inträffar någon olycka. Bara för någon vecka sedan inträffas en 

incident som dock slutade lyckligt. Här finns i området äldreboende, 

förskola/skola samt cyklande elever till andra skolor och många 

gående/cyklande mellan Ronneby och Kallinge.       

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering och slutligt beslut i frågan.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering och slutligt beslut i frågan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 244 Dnr 2020-000531 109 

Anmälan av medborgarförslag- Cykelbana mellan 
Hamnvägen och Angelskogs återvinningscentral 

Följande medborgarförslag lämnas om en cykelbana mellan Hamnvägen och 

Angelskogsåtervinningscentral: 

Sammanfattning  

Jag föreslår att Ronneby kommun bygger en cykelbana för att undvika en 

dödsolycka på vägen mellan Hamnvägen och Angelskogs 

återvinningscentral. Det är en mycket kort vägsträcka med biltrafik, tung 

lastbilstrafik blandat med moped, cykel och gångtrafikanter till 

återvinningscentralen. Vägen har ett extremt farligt parti med backkrön på 

denna sträckning. Det inträffar dagligen incidenter på detta krön där 

oskyddade trafikanter på väg till och från återvinningscentralen och även 

Ronneby Segelsällskap får rädda sig genom att kasta sig ner i diket. Det är 

en direkt livsfara när två personbilar och tex en cyklist möts på krönet. 

Problematiken när det sker ett möte mellan ett tyngre fordon och en 

personbil i kombination med cyklist är ännu värre och slutar förhoppningsvis 

i diket för den oskyddade trafikanten. Jag vädjar till er politiker att ta åt er av 

detta förslag så att vi kan slippa känslan av skräck och fasa som vi i det 

närmaste dagligen känner när vi passerar denna sträcka. Tyvärr kan jag inte 

rekommendera att ni provar själva då det är förenat med stora risker. Jag 

föreslår att man undanröjer en stundande dödolycka på denna vägsträcka 

genom att omgående bygga en cykelväg från Hamnvägen fram till 

återvinningscentralen. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik-fritid- och kulturnämnden 

och mark-exploateringsenheten för yttrande. Kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att fatta beslut i ärendet.         
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik-fritid- och kulturnämnden 

och mark-exploateringsenheten för yttrande. Kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att fatta beslut i ärendet.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Mark- och exploateringsenheten 

 Kommunstyrelsen  
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§ 245 Dnr 2020-000469 194 

Anmälan av medborgarförslag- anlägg en lekpark och 
rekreationsområde vid Värperydsvägen i Kallinge 

Följande medborgarförslag lämnas om att anlägga en lekpark och 

rekreationsområdet vid Värperydsvägen i Kallinge: 

Sammanfattning  

När vi flyttade hit var Vesslevägen i Kallinge med omnejd ett område med i 

stort sätt bar äldre, nu 11 år senare har vi en generationsväxling där yngre 

familjer med barn eller kommande barn flyttar in i området, vilket innebär 

att barnen inte har något lekområde utan använder gatan att leka på.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- fritid- och kulturnämnden 

för vidare hantering och slutligt beslut i frågan.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till teknik- fritid- och kulturnämnden 

för vidare hantering och slutligt beslut i frågan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Teknik-fritid- och kulturnämnden 
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§ 246 Dnr 2020-000012 101 

Fråga från Sune Håkansson (PR) ställd till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M) 
angående hyreskontrakt för Ålycke 

Sune Håkansson (RP) har vid sammanträdet 2020-09-24 ställt följande fråga 

till vård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M): 

Sammanfattning  

Nämndens protokoll är inte helt lätta att tolka. Har hyreskontraktet för 

Ålycke sagts upp? Eller kommer hyreskontraktet att automatiskt förlängas, 

innebärande att hyresnivån utgår från ett förräntningskrav på ca 7 procent, att 

hyra betalas för hela byggnaden, etc. 

 

Anders Lund (M) besvarar frågan muntligen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anders Lund 

Sune Håkansson  
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§ 247 Dnr 2020-000344 009 

Besvarande av interpellation från Peter Bowin (V) ställd 
till ordförande i vård- och omsorgsnämnden Anders 
Lund (M) 

Peter Bowin (V) lämnade 2020-05-28 följande interpellation ställd till vård- 

och omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M). 

Sammanfattning  

Tidigare fanns det syrgas på de flesta äldreboenden men efter ”bodelningen” 

med Landstinget har det i många kommuner runt om i Sverige upphört och 

syrgas finns inte längre att tillgå på äldreboenden.  

Hur ser det ut på våra äldreboenden, vilken väg har Ronneby valt? 

 

Anders Lund (M) lämnar följande svar på interpellationen: 

Peter Bowin undrar i sin interpellation vilken väg Ronneby valt och hur det 

ser ut med  syrgas på våra äldreboenden. 

 

Som Peter nämner så vid Äldrereformen från 1992 tog kommunerna över en 

del ansvar för hälso- och sjukvård samt vård och omsorg för äldre och 

funktionshindrade från dåvarande landstingen och därmed tog kommunen 

över dom sjukhem, ålderdomshem som tidigare låg  under landstinget. 

 

Jag kan inte svara historiskt om det förts någon diskussion kring syrgas på 

vård- och omsorgsboende men så länge jag varit förtroendevald i Ronneby 

kommun så kan jag inte erinra mig om att den diskussionen funnits. 

 

Däremot har utvecklingen gått framåt och syrgasbehandling kan förskrivas 

av ansvarig  läkare som behandling inom hemsjukvården och till våra 

boenden på vård- och omsorgsboenden men då är det en medicinsk 

bedömning som görs av Regionen då kommunen bara har medicinskt ansvar 

upp till sjuksköterska. 

 

Så svaret på interpellationen blir att Ronneby kommun har ingen fast 

installation av syrgas på våra vård- och omsorgs boenden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V) och Anders Lund (M). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Peter Bowin 

Anders Lund  
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§ 248 Dnr 2020-000364 193 

Besvarande av interpellation från Peter Bowin (V) ställd 
till socialnämndens ordförande Therese Åberg (M) 
angående försörjningsstöd och bilinnehav.  

Peter Bowin (V) lämnade vid sammanträdet 2020-09-24 följande 

interpellation ställd till socialnämndens ordförande Therese Åberg (M): 

Sammanfattning  

Vid sammanträdet den 26 november 2019 behandlades förslag till nya 

riktlinjer för försörjningsstöd. Tidigare har värdet på bilen varit avgörande 

för om det anses påverka försörjningsstödet i en för kommunen positiv 

riktning, dvs att försörjningsstödet blivit lägre. Tjänstemännen lämnade 

följande förslag/inriktningsbeslut: 

 

Enligt rättspraxis är bil/mc att betrakta som en tillgång som kan användas 

till hushållet försörjning. Undantag bör dock göras av medicinska eller 

sociala skäl. Likaså bör lån knutna till fordonet regleras i samband med 

försäljning. Förvaltningens erfarenheter av försäljning av fordon är att det 

är en stor arbetsuppgift för handläggarna att bedöma särskilda skäl, kolla 

bilinnehav, lån, försäljningspris mm och att försäljningar sällan leder till att 

hushållen kan realisera tillgångar som gör att hushållet klarar sig utan 

försörjningsstöd.  

 

Vidare beskriver de rätt till bistånd för t.ex. arbetsresor på följande sätt:  

 

Hushåll har rätt till bistånd till arbetsresor inklusive resor till AF, för att 

söka jobb mm och andra resor som bedöms nödvändiga av medicinska eller 

sociala skäl. Den föreslagna riktlinjen ger rätt till arbetsresor till 

sysselsättning och ett mindre schablonbelopp för övriga arbetsresor. Den 

föreslagna riktlinjen ger försörjningsstödstagare med sysselsättning bistånd 

till resor till sysselsättning och till de flesta övriga arbetsresor. Den 

föreslagna schablonersättningen ger även arbetslösa 

försörjningsstödstagare utan sysselsättning bistånd till övriga arbetsresor 

utan prövning av varje resa för sig. Utan schablonen skulle handläggarna 

behöva göra individuella bedömningar av resbehov i betydligt fler fall t ex 

vid resor för att besöka AF, söka jobb mm.  

 

En ledamot yrkade på att när det gäller försäljning av bil, bör värdet av bilen 

överstiga 63 % av prisbasbeloppet. Detta yrkandet föll bort när ärendet togs 

upp igen. 
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Vid Socialnämndens sammanträde 26/11 återremitterades 

ärendet ”Förändring av riktlinjer för ekonomiskt bistånd”. Socialnämnden 

beslutade att återemittera förslaget till förändring och att ett antal yrkande 

på förändringar av riktlinjerna skulle tas med i det nya förslaget.  

I det bifogade förslaget till förändring av ”Riktlinjer för ekonomiskt 

bistånd” har förslagen från socialnämnden 26/11 bibehållits och de yrkande 

gällande förändringar har arbetats in i befintligt dokumentet för riktlinjer. 

(Bilaga 1) De yrkande som framställdes den 26/11 rör flera olika delar av 

riktlinjerna varför de nya texterna i vissa fall fogats in på flera ställen i 

dokumentet för att kunna behålla grundstrukturen på dokumentet.  

 

Förutom att beslutet togs den 28/1 2020 och därmed i enlighet med 

Barnkonventionen som blivit lag skulle ha haft en konsekvensanalys (hur 

påverkar de nya riktlinjerna barnen vad avser t.ex. lämning/hämtning på 

förskolor och fritidssysselsättningar, socialt liv/nätverk m.m.) togs ingen 

hänsyn till tjänstemännens beskrivning av konsekvenser för försörjningsstöd 

(liten eller ingen påverkan) eller yrkandet om värdet på bilen (63% av 

prisbasbeloppet).  

 

Varför?  

 

Therese Åberg (M) lämnar följande svar: 

Tack för interpellationen Peter, 

 

Socialnämnden äger riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, och beslutet som 

antogs den 28/1 har vunnit lagakraft.   

 

Som jag förstår dig så vill du ha svar på varför man inte tagit hänsyn till tre 

olika aspekter, när socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

reviderades 26 november 2019 och som slutligen togs beslut om den 28 

januari 2020. 

 

Jag kan börja med att upplysa dig om att under hela 2019 har socialnämnden 

haft ett stort prognostiserat underskott som nämnd och förvaltning arbetat 

hårt med för att minska. 

  

En av åtgärderna har varit att revidera våra riktlinjer så vi inte betalar ut mer 

ekonomiskt bistånd än vad vi behöver enligt gällande lagstiftning. I 

nämndarbetet för att hålla budgetramen finns det inget ekonomiskt utrymme 

för att ha ett generöst regelverk och betala ut mer ekonomiskt bistånd än vad 

som krävs av oss som kommun. 
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Du frågar mig specifikt vart yrkandet - att man ska få behålla sin bil om  

värdet inte överstiger 63% av ett prisbasbelopp, från Sverigedemokraternas 

Nicolas Westrup tog vägen, varför det föll bort och varför man inte tog 

hänsyn till  yrkandet i återremissen. 

Det yrkande stred indirekt mot förvaltningens uppdrag så jag förmodar att 

det är anledningen till att förvaltningen inte valde att skriva in det som 

förslag i riktlinjerna som presenterades för nämnden den 28/1.  Men det 

kanske är bättre att fråga Sverigedemokraterna istället om varför de biföll 

tjänsteskrivelsen och inte vidhöll sitt yrkande. 

Du efterfrågar även en konsekvensanalys som du anser skulle ha gjorts för 

att barnkonventionen har blivit lag.  Som jag förstår dig vill du att den ska 

innehålla en beskrivning av hur barnen påverkas som har åkt till olika 

aktiviteter i föräldrarnas egen bil och nu blir tvungen att ta sig dit på annat 

sätt tex genom kollektivtrafik. Barnkonventionen ger inte barn nya 

rättigheter utan är en parallell lag och hör inte ihop med att familjen blir 

tvungen att sälja sin bil när man inte har en inkomst och blir beroende av 

ekonomiskt bistånd. Alla bedömningar är individuella och det finns en 

särskild punkt i regelverket för sociala skäl. 

 

Till sist undrar du varför nämnden inte tog hänsyn till ”tjänstemännens 

beskrivning av konsekvenser för försörjningsstöd (liten eller ingen 

påverkan)”. Det är ca 10 månader sedan det här diskuterades och jag 

kommer inte ihåg hur nämnden resonerade i detalj. Men jag själv ansåg att 

det var en icke fråga, finns det pengar att spara så ska vi göra det.  Sen om du 

läste tjänsteskrivelsen som du var med och fattade beslut om på nämnden 

den 23/6 ärende 2 i handlingarna alt §72 i protokollet så stå 

det  ”Minskningen av utbetalt ekonomiskt bistånd är även ett resultat av de 

förändringar som gjorts i riktlinjerna avseende busskort och bilinnehav.”  Så 

beslutet fick en ekonomisk effekt när regelverk började tillämpas. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup 

(SD) och Magnus Pettersson (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Peter Bowin 

Therese Åberg  
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§ 249 Dnr 2020-000424 193 

Besvarande av interpellation från Peter Bowin (V) ställd 
till Teknik- fritid och kulturnämndens ordförande 
Anders Bromèe angående 
Nyttjanderättsobjekt/Minnessakerna i Silverforsens 
kaffestuga 

Peter Bowin (V) lämnade vid sammanträdet 2020-09-24 följande 

interpellation ställd till teknik-fritid- och kulturnämndens ordförande Anders 

Bromée (M): 

Sammanfattning  

Efter påpekande från Vänsterpartiet efter försäljningen av Silverforsen 

gjordes en inventering (tidigare Rebeckas inventarier som skänktes i 

samband med hennes frånfälle) av de saker som fanns i Silverforsens 

kaffestuga, bestående av 104 föremål, som efter inventeringen benämndes 

nyttjanderättsobjekt och minnessaker.  

I ett skriftligt avtal mellan Ronneby kommun och köparen av anläggningen 

(från Wikipedia: År 2011 sålde Ronneby kommun stugan till en privatperson 

som driver verksamheten vidare i Rebecka Svenssons anda.) benämns 

minnessaker och möbler enligt inventarielistan som nyttjanderättsobjekt med 

diverse statuter (t.ex.6:1 Minnessakerna ska hållas i vårdat skick) och där 

särskilt punkt 9 om hävning av avtalet är värd att beakta.  

Eftersom villkoren för utlåningen av minnessakerna inte pågår i den anda 

som rådde vid upprättandet av avtalet och det inte har pågått någon offentlig 

verksamhet där på nästan tre år kanske punkt 9 i avtalet ska studeras av 

lämplig verksamhet och tjänsteman på uppdrag av nämnden?  

Det finns också en mejlväxling med dåvarande kulturchef Lena Brorsdotter 

och kommunens ledning och förvaltning där hon skriver ”Tidigare fanns 

enstaka, ofullständiga kopior i en pärm i stugan. Jag har kollat med 

kommunens arkivarie och med Björn O Svensson. Breven finns inte i 

kommunens arkiv eller hos Musei- och hembygdsföreningen”.  

Är det på detta sätt vi ska hantera de saker som skänkts av 

kulturpersonligheter boende eller verkande i kommunen?  

Tänker Teknik- Fritid- och Kulturnämnden göra något åt ovan beskrivna 

situation? Hur ska vi hantera de kulturföremål vi har i ett vidare perspektiv? 
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Anders Bromée (M) lämnar följande svar på interpellationen: 

1. Minnessaker i Silverforsens kaffestuga. 

Undertecknad har tillsammans med förvaltningens tjänstemän tagit del av 

befintliga avtal och dokument kring dessa samt haft ett samtal med 

nuvarande ägare till fastigheten Onyxen 5,6 och 7 och tillika avtalspart i 

gällande nyttjanderättsavtal.  

Beträffande själva nyttjanderättsavtalet kan följande nämnas:  

Nyttjanderättsavtal 2012-09-24  

Detta avser div minnessaker, möbler mm enligt inventarielista. Avtals gäller 

till att börja med t o m 2016-12-31 och därefter 1 år i taget med 6 månaders 

uppsägningstid.  

Syftet är att minnessakerna skall användas som inventarier av 

nyttjanderättsinnehavaren. Dessa får inte flyttas eller lånas ut utan 

kommunens skriftliga samtycke. Inget mer specifikt anges i avtalet.  

Kommunen har rätt att genomföra besiktningar av minnessakerna vilka skall 

hållas i vårdat skick.  

Avtal kan hävas på 30 dagar om part i väsentlig grad inte utför sina 

åligganden och rättar inom 30 dagar efter skriftlig erinran.  

Jag har dock inte kunnat finna i avtal huruvida det är ett krav att bedriva 

någon särskild verksamhet eller någon särskild anda. 

Inte heller i själva köpeavtalet för fastigheten kan jag finna några krav på hur 

inventarierna skall användas.  

Vid samtal med nyttjanderättsinnehavaren Magnus Martinsson säger han att 

inventarierna vårdas väl men att ingen kontinuerlig verksamhet bedrivs i 

Kaffestugan. Dock är det så, säger Martinsson, att det emellanåt kommer 

grupper från tillexempel Folkhögskolan och studerar handlingar etc som 

ingår i avtalet. Han menar att denna form av verksamhet kan utvidgas bl a 

tillsammans med Ronneby kommun.  

Hur dessa inventarier skall hanteras i framtiden har undertecknad inget svar 

på idag med min avsikt är att låta Kulturutskottet utreda denna frågan 

tillsammans med ansvariga tjänstemän och återkomma i frågan. 

2. På Peter Bowins (V) fråga hur skall hantera Ronneby kommuns 

kulturföremål i ett övergripande perspektiv har jag inhämtat ett yttrande fråm 

verksamheten för dessa frågor bil 1. Jag avser i denna fråga låta 

kulturutskottet hantera detta vidare.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M) och Peter Bowin (V). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Peter Bowin  

Anders Bromée  
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§ 250 Dnr 2020-000014 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det inte lämnats in några 

ytterligare interpellationer.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 251 Dnr 2020-000436 040 

Delårsrapport 2020-08-31 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Härmed avges delårsrapport per 2020-0-31. Rapporten indikerar ett positivt 

årsresultat om 54 mkr, vilket är 52 mkr bättre än budget. 

 

Centrala konton och förutsättningar 

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 73 mkr. 

Skatteintäkter och statsbidrag har beräknas bli 54 mkr högre än budget. I 

prognosen antas nu 7 mkr av de kvarvarande centrala reserver behöva 

användas under återstoden av 2020, vilket förbättrat prognosen med nästan 

18 mkr. 

 

Nämnderna 

Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskridande med 21 mkr mot 

budget. Det är vård- och omsorgsnämnden som står för den största negativa 

avvikelsen, -27 mkr. Socialnämnden har intäktsfört statsbidrag med en 

engångseffekt om knappt 16 mkr, vilket förbättrat resultatet och ger 

nämnden en årsprognos på -3 mkr.  

 

För mer information se delårsrapporten och nämndernas rapporter. 

 

Vid delårsuppföljningen per 31/8 konsolideras kommunkoncernen, dvs 

inklusive bolag och räddningstjänst. För mer information se delårsrapporten 

samt bolagens och räddningstjänstens egna rapporter.  

Bedömning 

Delårsuppföljningen 2020-08-31 präglas av viss osäkerhet med anledning av 

den pågående coronapandemin. Osäkerheten gäller både intäktssidan och 

verksamheternas kostnader. Prognoserna för 2020 utgår från att 

coronasituationen håller sig ungefär som nuläget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 
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kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Redovisningen av Uppdrag till verksamheten 2020-08-31 noteras till 

protokollet. 

 

Redovisningen av Måluppföljning 2020-08-31 noteras till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Redovisningen av Uppdrag till verksamheten 2020-08-31 noteras till 

protokollet. 

 

Redovisningen av Måluppföljning 2020-08-31 noteras till protokollet. 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att: 

1. Förlänga inköps- och anställningsstopp fram till och med 30 april i 

enlighet med nedan: 

A. Anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och 

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig 

assistans) samt personal inom kostenheten (måltidspersonal, kockar, 

kokerskor), dock skall även undantagna tjänster prövas av 

förvaltningschef, så också vikariebehov.   

- Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

- Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

- Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av 

kommundirektören.   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

B. Iköpstopp av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för att 

bedriva verksamheten. Generellt undantagna från inköpsstoppet bör 

vara varor och tjänster som är direkt kopplade till brukare, elever m. 

fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.  

- De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så 

liten omfattning som möjligt och helst inte alls.  

- Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 

- Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del 

bedrivs genom konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten 

och planverksamheten. 

- Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i 

närtid. 

- Beställningar som är gjorda berörs inte.  

C. Externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott. 

D. Undantag från detta inköpsstopp görs för julgåva/presentkort om 250 

kronor per person anställd inom Ronneby kommun.  

 

2. Konsekvenserna för respektive verksamhet med anledning köp- och 

anställningsstopp ska återrapporteras till kommunstyrelsen vid 

bokslutsgenomgången.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP), Anders 

Lund (M), Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V) 

och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

följande tillägg: 

”Kommunen som helhet prognostiserar ett positivt reslutat om 54 209 tkr. 

Överskottet kan i huvudsak härledas till statsbidrag för att kompensera 

kommunerna för de ökade kostnader som uppkommit inom välfärden med 

anledning av corona.  
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Vård- och omsorgsnämnden prognostisera ett underskott motsvarande 

27 328 tkr.  

 

Mot bakgrund av detta yrkar socialdemokraterna på att: 

- Vård- och omsorgsnämndens ramar för innevarande år ska utökas 

med 27 328 tkr. Detta innebär att verksamheten inte behöver 

vidta panikåtgärder för att försöka nå en budget i balans för 

innevarande år. Vilket också varit regeringens och 

samarbetspartiernas intentioner med de utökade statsbidragen”.  

 

Ola Robertsson (S) yrkar bifall till Magnus Petterssons (S) förslag.  

 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Magnus Petterssons (S) förslag med 

förändringen att det föreslagna inköps- och anställningsstoppet från 

kommunstyrelsen tas bort.    

 

Peter Bowin (V) och Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till Lova Neckstens 

(MP) förslag.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Lova Neckstens (MP) och Magnus 

Petterssons (S) förslag.     

Propositionsordning 1  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att notera 

delårsrapporten med tillhörande uppdrags- och måluppföljning till 

protokollet och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag om att införa inköps- och anställningsstopp, bifall mot avslag, och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej. 
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Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga b, avges 

tjugofem (25)  ja-röster och fyra (4) nej-röster, varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 3 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition Magnus Petterssons (S) 

förslag om att utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram, bifall mot 

avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) förslag röstar ja. 

De som önskar avslå Magnus Petterssons (S) förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga c, avges 

fjorton (14) ja-röster och femton (15) nej-röster varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige avslår Magnus Petterssons (S) förslag.  

Propositionsordning 4 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag om att konsekvenserna för respektive verksamhet med anledning 

köp- och anställningsstopp ska utredas och återrapporteras till 

kommunstyrelsen vid bokslutsgenomgången, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera delårsrapporten med tillhörande 

uppdrags- och måluppföljning till protokollet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att: 

1. Förlänga inköps- och anställningsstopp fram till och med 30 april 2021 i 

enlighet med nedan: 

A. Aanställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

behörighet och legitimation, förskollärare och barnskötare), vård- och 

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig 

assistans) samt personal inom kostenheten (måltidspersonal, kockar, 

kokerskor), dock skall även undantagna tjänster prövas av 

förvaltningschef, så också vikariebehov.   
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- Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

- Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

- Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av 

kommundirektören.   

B. Iköpstopp av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för att 

bedriva verksamheten. Generellt undantagna från inköpsstoppet bör 

vara varor och tjänster som är direkt kopplade till brukare, elever m. 

fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.  

- De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så 

liten omfattning som möjligt och helst inte alls.  

- Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 

- Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del 

bedrivs genom konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten 

och planverksamheten. 

- Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i 

närtid. 

- Beställningar som är gjorda berörs inte.  

C. Externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott. 

D. Undantag från detta inköpsstopp görs för julgåva/presentkort om 250 

kronor per person anställd inom Ronneby kommun.  

 

2. Konsekvenserna för respektive verksamhet med anledning köp- och 

anställningsstopp ska återrapporteras till kommunstyrelsen vid 

bokslutsgenomgången. 
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Reservation  

Ledamöterna från socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

reserverar sig mot beslutet om att inte utöka vård- och omsorgsnämndens 

budget ram i enlighet med Magnus Petterssons (S) förslag.  

 

Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V) och Sune Håkansson (RP) reserverar 

sig mot beslutet att införa inköps- och anställningsstopp.  

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder och bolag  

Samtliga förvaltningschefer  
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§ 252 Dnr 2020-000437 040 

Information om kommunens krediter 2020-08-31 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2020-08-31 till 211 (246) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2019-12-31. 61 (66) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

56 (44) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

 

Riksbankens styrränta ligger sedan 2020-01-08 på 0,00 % (-0,25 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer 

än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska 

fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 

välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens beslut jämte 

sammanställning över ränteregleringstidpunkter. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Johan Sjögren  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 253 Dnr 2020-000402 007 

Årsredovisning Sydarkivera 2019 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Sydarkiverar överlämnar årsredovisningen för år 2019. 

Revisorerna framför följande i 2019 års revisionsberättelse: 

”Vi har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet 

Sydarkivera år 2019. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 

kontroll i verksamheten samt för återredovisning till medlemskommunerna.  

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 

räkenskaper samt att pröva om verksamheten har bedrivits enligt uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. 

 Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet Sydarkivera i allt 

väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.  

 Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

 Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.  

 Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt. Styrelsen lämnar inte en sammanfattande 

bedömning av den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk 

hushållning för 2019. 

Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i 

förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019. 

Vi tillstyrker att årsredovisningen för 2019 godkänns.”  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen i kommunalförbunden Sydarkivera för verksamhetsåret 

2019. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Jäv 

Bo Johansson (S) anmäler jäv.  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i 

kommunalförbunden Sydarkivera för verksamhetsåret 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Sydarkivera 
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§ 254 Dnr 2020-000451 001 

Visit Blekinge AB, framtida ägarförhållande och 
finansiering från 2021-01-01 

 

Sammanfattning  

Regionchefsgruppen har behandlat ärendet, stämt av med respektive ledamot 

i samverkansrådet och överenskom på mötet 4 september att ta hem ärendet 

till respektive part för formell beredning.  

Bedömning 

Visit Blekinge AB, ett privat aktiebolag med särskild 

vinstutdelningsbegränsning och ägs sedan bildandet 2014 av Visit Blekinge 

ideella föreningen. Visit Blekinge AB bildades som ett led i arbetet med att 

utveckla besöksnäringen i Bleking och har styrts utifrån den gemensamma 

visionen i ”strategi för besöksnäringen - Blekinge” från 2013.   

Ideella föreningen bildades av privata och offentliga aktörer gemensamt med 

majoritet i styrelsen från privata aktörer, vilken byggde på en 

finansieringsmodell i strategin.  

 

Under 2018 gavs uppdrag av ordförande i ideella föreningen att påbörja 

översyn av ägarförhållanden och långsiktig finansiering av Visit Blekinge 

AB. 

Vid regionala samverkansrådets möte under våren 2019 prövades sedermera 

en avsiktsförklaring för gemensam utveckling och ägandeskap (finansiering) 

av Visit Blekinge från 2021. Avsiktsförklaringen har därefter beretts och 

beslutats av respektive part.  

Uppdraget från regionala samverkansrådet var att ta fram erforderliga 

underlag för bolagsordning och aktieägaravtal mm.  

 

Regionchefsgruppen har berett frågeställningen om uppdrag och 

bolagsbildning. 

På regionala samverkansrådets våren 2020 diskuterades ett underlag till 

uppdragsbeskrivning för bolaget, som ett möjligt underlag för aktieägaravtal 

och bolagsordning. Regionchefsgruppen fick i uppdrag att återkomma med 

mer konkret förslag. Vid regionala samverkansrådet 7 maj lades slutligen ett 

underlag för grunduppdrag och tilläggsuppdrag fram och beslutades, för 

fortsatt process kring finansiering och ägarförhållanden.  
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Ett samlat underlag togs fram inför regionchefsgrupp och samverkansråd i 

augusti.  

 

Regionchefsgruppen har sedermera stämt av förslaget som summerades upp 

på mötet 4 september enligt bifogat. 

 

Inom ramen för nuvarande uppdrag drivs Visit Blekinge utifrån 

bolagsordning och ägardirektiv från Visit Blekinge ideell förening. 

Finansiering fram till 2020 utgörs till ca 25 % av privat- och 

uppdragsfinansiering och till ca 75% offentlig finansiering som till hälften är 

projektfinansierad. Den offentliga finansieringen fördelas mellan parterna 

med ca 55% Region Blekinge och 45% från Blekinges kommuner och är 

beslutad fram till utgången av 2020 

 

Från 2021 föreslås att finansieringsmodell mellan offentliga aktörer, Region 

Blekinge 50% och Blekinges kommuner 50%. Styrelsen föreslås utgöras av 

offentliga och privata aktörer i enlighet med aktieägaravtal och 

bolagsordning. I förslaget framgår att ordförande i bolaget utses av Region 

Blekinge och att vice ordförande utses mellan kommunerna. Aktiekapitalet i 

Visit Blekinge uppgår till 50 tkr. För att stärka upp bolagets egna kapital och 

likviditet föreslås att ett aktieägartillskott om 1 000 tkr sker i samband med 

förvärv av aktierna  

 

Överlåtelse av aktier och aktieägartillskott föreslås fördelas enligt 

finansieringsmodell 50/50 

 

År 2021 föreslås även bolaget Visit Blekinge AB tillföras ett ovillkorat 

aktieägartillskott om 1 000 000 kr 

Region Blekinge                         500 000 kr 

Karlskrona kommun                  200 000 kr 

Karlshamns kommun                 100 000 kr 

Ronneby kommun                      100 000 kr 

Sölvesborgs kommun                   50 000 kr 

Olofströms kommun                    50 000 kr 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Region Blekinge, Regionfullmäktige och Blekinges kommuner respektive 

kommunfullmäktige föreslås besluta om följande; 

 

1. Att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med 

överlåtelseavtal mellan parterna och Visit Blekinge ideell förening, 

bilaga 1 

För Ronneby kommun, 50 aktier á 100 kronor. 

 

2. Att ingå Aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1) 

 

3. Att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, 

fördelat enligt ägarandel.  

För Ronneby kommun – 100 000 tkr 

 

4. Att Princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. 

För 2021 finansieras Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas 

mellan Region och kommuner utifrån ägarandel 50% Region 

Blekinge 50% Blekinges kommuner.  

För Ronneby kommun – 765 000 tkr 

 

5. Att besluta att utse xx som ombud på bolagsstämman samt att 

nominera xx som ordinarie styrelseledamot till Visit Blekinge AB. 

Stämmoombud föreslår den nominerade på ordinarie bolagsstämma.  

(Karlskrona kommun utser xx till suppleant i styrelsen för 

Visit  Blekinge AB.) 

 

6. Att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om 

bolagsordning och ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med 

överlåtelseavtal mellan parterna och Visit Blekinge ideell förening, 

bilaga 1 

För Ronneby kommun, 50 aktier á 100 kronor. 

 

2. Att ingå Aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1) 

 

3. Att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, 

fördelat enligt ägarandel.  

För Ronneby kommun – 100 000 tkr 

 

4. Att Princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. 

För 2021 finansieras Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas 

mellan Region och kommuner utifrån ägarandel 50% Region 

Blekinge 50% Blekinges kommuner.  

För Ronneby kommun – 765 000 tkr 

 

5. Att besluta att utse xx som ombud på bolagsstämman samt att 

nominera xx som ordinarie styrelseledamot till Visit Blekinge AB. 

Stämmoombud föreslår den nominerade på ordinarie bolagsstämma.  

(Karlskrona kommun utser xx till suppleant i styrelsen för 

Visit  Blekinge AB.) 

 

6. Att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om 

bolagsordning och ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Att förvärva aktierna i Visit Blekinge AB, i enlighet med 

överlåtelseavtal mellan parterna och Visit Blekinge ideell förening, 

bilaga 1 

För Ronneby kommun, 50 aktier á 100 kronor. 

 

2. Att ingå Aktieägaravtal i enlighet med bilaga 2 (samt bilaga 2.1) 

 

3. Att tillskjuta ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 1 mkr, 

fördelat enligt ägarandel.  

För Ronneby kommun – 100 000 tkr 

 

4. Att Princip för finansiering av grunduppdrag görs utifrån ägarandel. 

För 2021 finansieras Visit Blekinge AB med 7 650 tkr vilket fördelas 

mellan Region och kommuner utifrån ägarandel 50% Region 

Blekinge 50% Blekinges kommuner.  

För Ronneby kommun – 765 000 tkr 

 

5. Att besluta att utse xx som ombud på bolagsstämman samt att 

nominera xx som ordinarie styrelseledamot till Visit Blekinge AB. 

Stämmoombud föreslår den nominerade på ordinarie bolagsstämma.  

(Karlskrona kommun utser xx till suppleant i styrelsen för 

Visit  Blekinge AB.) 

 

6. Att föreslå stämmoombud för Visit Blekinge AB besluta om 

bolagsordning och ägardirektiv enligt bilaga 3–4 på bolagsstämman. 

________________ 

Exp: Näringslivsenheten, Torbjörn Lind 

Region Blekinge  

Karlskrona kommun 

Karlshamns kommun 

Olofström kommun 

Sölvesborg kommun 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 255 Dnr 2020-000039 001 

Utredning Överförmyndarnämnden  

 

Sammanfattning  

Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby lämnade våren 

2019 ett uppdrag om att utreda förutsättningarna för en gemensam 

överförmyndarverksamhet. Utredningen utmynnade i ett förslag om att 

sammanföra de tre tjänstemannaorganisationerna till ett överförmyndarkansli 

i en första etapp och sedan i samband med nästkommande val bilda en 

gemensam överförmyndarnämnd. Mot bakgrund av den inledande 

utredningen (förstudien) fattade kommundirektörerna ett inriktningsbeslut 

om att ta fram ett beslutsunderlag och avtalsförslag för införande av 

gemensam organisation.  

 

Vidare har politiska beslut fattats i de tre kommunerna att det ska tas fram ett 

förslag till införande av gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby och att 

det också ska ha positiva effekter ur kostnadssynpunkt.  

 

Inrättandet av ett gemensamt kansli och gemensam nämnd avseende 

överförmyndarverksamhet ska ge bättre förutsättningar att bedriva och 

utveckla verksamheten i de samverkande kommunerna. Samverkan i en 

gemensam organisation, kansli och nämnd, ska resultera i minskad sårbarhet 

för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad 

kompetensutveckling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara 

volymökningar och andra förändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska 

digitalisering genomföras av de processer som är lämpliga inom 

verksamhetsområdet.  

 

Föreliggande underlag föreslår att en gemensam framtida 

överförmyndarorganisation bildas mellan Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamn.  

 

Från och med 2021-01-01 bildas en gemensam tjänstemannaorganisation 

med Ronneby som värdkommun. Ett gemensamt fysiskt kontor inrättas i 

Ronneby. För att säkerställa att alla kommuninvånare enkelt har tillgång till 
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en handläggare ska expeditionstider upprättas lokalt i respektive kommun 

med fysisk tillgänglighet vid behov.  

 

Utredningen föreslår att det bildas en gemensam nämnd för 

överförmyndarverksamheterna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn från 

och med 1 januari 2023. Fram till dess att en gemensam nämnd bildas 

kvarstår respektive kommuns nämndsorganisation för 

överförmyndarverksamhet. 

 

Efter beslut i respektive Kommunfullmäktige påbörjas genomförandet.  

All personal kommer att vara anställd i Ronneby kommun som har det 

samlade ansvaret för personal och arbetsmiljö. Förändringen mellan 

kommunerna sker genom så kallad verksamhetsövergång där Ronneby 

kommun är förvärvare och Karlshamns kommun och Karlskronas kommun 

är överlåtare. Dock kommer verksamheten, under perioden fram till dess att 

en gemensam överförmyndarnämnd bildas, svara inför 

överförmyndarnämnden i respektive kommun. Verksamhetsövergången 

gäller från 1 januari 2021.  

 

Chef för den gemensamma verksamheten får i uppdrag att ta fram en plan 

för implementering av de målsättningar som sammanförandet syftar till och 

leda införandet i nära samverkan med medarbetare.  

 

Det gemensamma överförmyndarkansliet ska ge förutsättningar för en 

kostnadseffektiv verksamhet. De befintliga överförmyndarnämnderna i de tre 

samverkanskommunerna uppvisar olika kostnader för verksamheterna. Mot 

bakgrund av dessa förutsättningar kommer det under omställningsperioden 

2021-2022 användas olika mått för att bestämma kostnadsfördelning och 

slutreglering efter respektive verksamhetsår för att så långt det är möjligt 

fördela kostnaderna mellan samverkanskommunerna.  

 

1 januari 2021 sammanförs befintliga verksamheter med befintlig budget för 

verksamhet. Gemensam budget omfattar personalkostnader, administration, 

verksamhetssystem och övriga verksamhetsrelaterade kostnader som redan 

finns idag. 
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Under 2021 och 2022 betalar respektive kommun sina egna kostnader för 

verksamheten, dvs. befintlig budget för respektive kommun gäller 2021 och 

2022. 

 

Budget 2021 och 2022 för arvode till förtroendevalda och ersättning till 

uppdragstagare ligger kvar på respektive kommun som beslutar om och gör 

utbetalningar.  

 

Under 2021 och 2022 har ansvarig chef tillsammans med medarbetare ett 

utvecklingsuppdrag att kostnadseffektivisera verksamheten. Inför budget 

2023 ska förslag om kostnadseffektivisering presenteras. 

 

Fördelningen av kostnader kommer från och med 2023 att ske enligt modell 

baserad på invånarantal i respektive kommun. I samband med gemensam 

överförmyndarnämnd 1 januari 2023 ska arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda och uppdragstagare vara samordnade och likvärdiga, utgå 

från en kostnadsmedvetenhet och vara skäliga. 

 

Ronneby ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler för 

verksamheten. Värdkommunen äger rätt att ianspråkta lokaler för 

överförmyndarkansliets verksamhet till en kostnad av max 300 000 kronor 

per år. Ärendet i Ronneby ska kompletteras med förslag till hyreskontrakt 

när anpassningsåtgärder av lokalerna är bedömda och kostnadsberäknade i 

sin helhet.  

 

Alla tre kommunerna är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera. Vid 

samråd med Sydarkivera framkommer att ny arkivbildning bedöms behöva 

göras inför bildandet av gemensam överförmyndarnämnd 2023. Eventuellt 

utökat behov av arkivmöjligheter i Ronneby behöver då beaktas.  

 

Formerna för samverkan kommunerna emellan och regler för 

kostnadsfördelning och ersättning till värdkommunen regleras i Avtal om 

samverkan avseende gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 - 2022. Innan gemensam nämnd 

finns på plats ansvarar respektive kommun för att innan avtalet undertecknas 

att fastställt och aktuellt reglemente och delegationsordning finns. 

Överförmyndarverksamheten är en angelägenhet för många 

kommuninvånare, myndigheter och organisationer. Förändrad 
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organisationsstruktur är därför viktig att kommunicera efter att beslut är 

fattat.  

 

Inför ny nämndstruktur 2023 ansvarar kommundirektör i värdkommunen för 

att nödvändigt arbete, bl. a framtagande av förslag till gemensamt 

reglemente och delegationsordning, påbörjas för att kunna utgöra grund inför 

de avtalsförhandlingar som ska ske enligt Avtal om samverkan avseende 

gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby 2021 – 2022 inför 2023.  

Bedömning 

Bedömning utgörs av bilagt underlag Gemensamt överförmyndarkansli och 

nämnd för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby - beslutsunderlag och 

genomförande.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige  

 

att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2021 med Ronneby som 

värdkommun, 

 

att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation och 

 

att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun..  

Överförmyndarnämndens yttrande 2020-08-25 

Överförmyndarnämnden beslutar att yttra att nämnden önskar att 

kommunledningen ytterligare undersöker alternativa kommunala lokaler som 

blir lediga i närtid t.ex. som en konsekvens av LOV inom särskilt boende.  

Nämnden tillstyrker att-satserna 1 och 2 dvs  

Att bilda en gemensam förvaltningsorganisation för överförmyndarnämnden 

i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner från och med den 1 

januari 2021 med Ronneby kommun som värdkommun. 

Att uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation.  

Nämnden avstår från att yttrasig över 3:e att-satsen, dvs 
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Att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamns kommuner frånm och med 1 januari 2023 med Ronneby som 

värdkommun för att föra partipolitiska överläggningar. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2021 med Ronneby som 

värdkommun, 

2. Uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation och 

 

3. Bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby 

och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2023 med 

Ronneby som värdkommun. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Karlskrona och Karlshamns 

kommun fattar ett likalydande beslut.  

Yrkanden 

Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut 

med tillägget att ärendet justeras omedelbart. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Bilda en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommuner från och med den 1 januari 2021 med Ronneby som 

värdkommun, 

2. Uppdra åt respektive kommundirektör att teckna avtal om gemensam 

förvaltningsorganisation och 

 

3. Bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Karlskrona, Ronneby 

och Karlshamns kommuner från och med den 1 januari 2023 med 

Ronneby som värdkommun. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Karlskrona och Karlshamns 

kommun fattar ett likalydande beslut.  

5. Förklara paragrafen omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Karlskrona kommun 

Karlshamns kommun 

Utredare, Catherine Persson 

Överförmyndarnämnden  
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§ 256 Dnr 2020-000488 001 

Lokaler för gemensamt överförmyndarkansli för 
Karlshamn, Karlskrona och Ronneby. 

 

Sammanfattning  

Förslag föreligger i kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby att 

bilda gemensam förvaltningsorganisation avseende 

överförmyndarverksamhet från och med den 1 januari 2021 och att bilda 

gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023. Förslaget 

innebär att överförmyndarverksamheten får sitt säte i Ronneby både 

organisatoriskt och geografiskt.  

Ett för de tre kommunerna gemensamt fysiskt kansli ska etableras i 

Ronneby. 

Vid beslut om att bilda gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten ska en s.k. verksamhetsövergång göras vilket 

medför att samtliga medarbetare och chef kommer att vara anställda i 

Ronneby kommun. Verksamheten kommer att omfatta totalt tio medarbetare 

inklusive chef.  

Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler 

för det gemensamma överförmyndarkansliet. Behovsspecifikation för lokaler 

har gjorts. Lokaler till ett gemensamt kansli kan av utrymmesskäl inte 

upplåtas i stadshuset i Ronneby.  

ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, kan erbjuda lokaler för 

verksamheten som, efter viss anpassning, anses uppfylla 

behovsspecifikationen. Lokalerna omfattar ca 330 kvm och är belägen på 

adress Metallgatan 1 i Ronneby. 

Planering pågår tillsammans med ABRI för att säkerställa funktioner i 

lokalerna enligt behovsspecifikationen. När planering av lokalerna är 

färdigställd kan kostnader för anpassning beräknas i sin helhet och utgöra 

underlag för hyreskontrakt.  

I förslag till avtal om samverkan för överförmyndarverksamhet mellan de tre 

aktuella kommunerna framgår att värdkommunen, i det här fallet Ronneby, 

äger rätt att ianspråkta lokaler för överförmyndarkansliets verksamhet till en 

kostnad av max 300 000 kronor per år. Kostnadsfördelning mellan 

samverkanskommunerna utgår från principen "kostnad per invånare". 
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Kommundirektören föreslås få i uppdrag att teckna hyreskontrakt med 

ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, Metallgatan 1 i 

Ronneby, för Ronneby, Karlshamn och Karlskrona gemensamma 

överförmyndarkansli till en beräknad kostnad om max 300 tkr per år 

inklusive värme, vatten och hushållsel för en tid motsvarande fem till sju år 

och att uppdraget gäller under förutsättning att beslut om att bilda gemensam 

förvaltningsorganisation för överförmyndarverksamheten har fattats i 

samtliga tre härför aktuella kommuner..  

Bedömning 

Förslag föreligger i kommunerna Karlshamn, Karlskrona och Ronneby att 

bilda gemensam förvaltningsorganisation avseende 

överförmyndarverksamhet från och med den 1 januari 2021 och att bilda 

gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023. Förslaget 

innebär att överförmyndarverksamheten får sitt säte i Ronneby både 

organisatoriskt och geografiskt.  

Vid beslut om att bilda gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten ska en s.k. verksamhetsövergång göras vilket 

medför att samtliga medarbetare och chef kommer att vara anställda i 

Ronneby kommun. Verksamheten kommer att omfatta totalt tio medarbetare 

inklusive chef. I dagsläget motsvarar det två medarbetare i Karlshamn, fyra 

medarbetare i Karlskrona och fyra medarbetare i Ronneby.  

Ett för de tre kommunerna gemensamt fysiskt kansli ska etableras i 

Ronneby. För att säkerställa att alla kommuninvånare enkelt har tillgång till 

en handläggare ska expeditionstider upprättas lokalt i respektive kommun för 

att möjliggöra för fysisk tillgänglighet vid behov. Karlshamn och Karlskrona 

ansvarar för att tillhandahålla dessa lokaler i respektive kommun. 

Nuvarande verksamhet i de tre kommunerna är lokaliserad till respektive 

kommuns stadshus/kommunhus. Medarbetare har egna arbetsrum. Det 

tillämpas inte debitering av internhyra i någon av kommunerna för lokaler i 

stadshus/kommunhus. Det finns såldes inte möjlighet att göra en direkt 

jämförande lokalkostnad. I Karlskrona och Ronneby har gjorts en grov 

uppskattning av kostnad utifrån totala kostnaden för aktuella lokaler och i 

förhållande till antalet medarbetare. Karlskrona har då en kostnad om ca 

53 200 kronor per medarbetare och år (2019). Motsvarande kostnad för 

Ronneby uppgår till ca 24 300 kronor (2019).  

Ronneby kommun ansvarar för att ombesörja att det finns lämpliga lokaler 

för det gemensamma överförmyndarkansliet. Behovsspecifikation för lokaler 

har gjorts och innehåller eget arbetsrum till chef och varje medarbetare, 

besöksrum, sammanträdesrum eller tillgång till sådant och personalutrymme. 

Vidare behövs utrymme för kopiering, förråd och förvaring av akter. 

Lokalerna behöver ha hög grad av fysisk tillgänglighet, förutsättningar för 
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att bedriva en säker och trygg verksamhet, ha tillgång till 

parkeringsmöjligheter med handikapparkering och ligga kollektivtrafiknära.  

Lokaler till ett gemensamt kansli kan av utrymmesskäl inte upplåtas i 

stadshuset i Ronneby. Risk- och konsekvensbedömning med anledning av 

flytt till andra lokaler har gjorts. 

Ledig lämplig lokal har eftersökts enligt principen 1) kommunens eget 

lokalbestånd, 2) kommunkoncernens i sin helhet lokalbestånd och 3) externa 

fastighetsförvaltares lokalutbud. Samråd har skett med kommunens 

lokalstrateg.  

ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, kan erbjuda lokaler för 

verksamheten som, efter viss anpassning, anses uppfylla 

behovsspecifikationen. Lokalerna omfattar ca 330 kvm och är belägen på 

adress Metallgatan 1 i Ronneby. Storleken medför viss överyta, men detta 

bedöms utifrån tillgång på lokaler kompenseras av läge, tillgänglighet och 

hyresnivå. Hyreskostnaderna bedöms inte innebära ökade kostnader för de 

tre kommunerna totalt jämfört med dagens framräknade schabloniserade 

hyresnivåer.  

Planering pågår tillsammans med ABRI för att säkerställa funktioner i 

lokalerna enligt behovsspecifikationen. När planeringen av lokalen är 

färdigställd kan kostnader för anpassning beräknas i sin helhet och utgöra 

underlag för hyreskontrakt.  

I förslag till avtal om samverkan för överförmyndarverksamhet att tecknas 

mellan de tre aktuella kommunerna framgår följande:  

"Kostnader för lokaler för överförmyndarkansliet fördelas mellan 

samverkanskommunerna utifrån principen "kostnad per invånare". Antalet 

invånare per kommun per den 31 december verksamhetsåret ligger till grund 

för reglering. Värdkommunen äger rätt att ianspråkta lokaler för 

överförmyndarkansliets verksamhet till en kostnad av max 300 000 kronor 

per år. Om kostnaderna beräknas överstiga 300 000 kronor per år ankommer 

det på kommundirektören i värdkommunen att inleda dialog för förhandling 

med kommundirektörerna i samverkanskommunerna." Förslag till Avtal om 

samverkan avseende gemensam organisation för överförmyndarverksamhet i 

Karlshamn, Karlskrona och Ronneby 2021 - 2022.  

Kommundirektören föreslås få i uppdrag att teckna hyreskontrakt gällande 

lokaler, Metallgatan 1, Ronneby, för gemensamt överförmyndarkansli under 

förutsättning att beslut om att bilda gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheten fattats i de tre kommunerna..  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige  

 

att uppdra åt kommundirektören att teckna hyreskontrakt med ABRI, AB 

Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, Metallgatan 1 i Ronneby, för 

Ronneby, Karlshamn och Karlskrona gemensamma överförmyndarkansli till 

en beräknad kostnad om max 300 tkr per år inklusive värme, vatten och 

hushållsel för en tid motsvarande fem till sju år och att uppdraget gäller 

under förutsättning att beslut om att bilda gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheten har fattats i samtliga tre härför aktuella 

kommuner..  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

att uppdra åt kommundirektören att teckna hyreskontrakt med ABRI, AB 

Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, Metallgatan 1 i Ronneby, för 

Ronneby, Karlshamn och Karlskrona gemensamma överförmyndarkansli till 

en beräknad kostnad om max 300 tkr per år inklusive värme, vatten och 

hushållsel för en tid motsvarande fem till sju år och att uppdraget gäller 

under förutsättning att beslut om att bilda gemensam organisation för 

överförmyndarverksamheten har fattats i samtliga tre härför aktuella 

kommuner. 

Yrkanden 

Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut 

med tillägget att ärendet justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommundirektören att teckna 

hyreskontrakt med ABRI, AB Ronneby Industrifastigheter, gällande lokaler, 

Metallgatan 1 i Ronneby, för Ronneby, Karlshamn och Karlskrona 

gemensamma överförmyndarkansli till en beräknad kostnad om max 300 tkr 

per år inklusive värme, vatten och hushållsel för en tid motsvarande fem till 

sju år och att uppdraget gäller under förutsättning att beslut om att bilda 

gemensam organisation för överförmyndarverksamheten har fattats i 

samtliga tre härför aktuella kommuner. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

________________ 

Exp: 

Karlskrona kommun 

Karlshamns kommun 

Utredare, Catherine Persson 

Överförmyndarnämnden 
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§ 257 Dnr 2020-000201 059 

Bildande av en inköpsenhet  

 

Sammanfattning  

Beslut i Kommunstyrelsen 2020-04-20 § 178. 

Skapa en inköpsenhet för kommunkoncernen med hemvist i 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Enheten ska styra hela inköpskedjan och ha ett nära samarbete med det 

operativa arbetet som sker ute, lokalt, i verksamheterna. Enheten ska vara 

koncerngemensam. Enheten ansvarar även för kommunkoncernens e-

handelssystem, upphandlingssystem samt processer och flöden kopplade till 

dessa. Dessutom medverkar man i arbetet med att starta upp en samordnad 

varudistribution inom kommunkoncernens verksamheter, när beslut om detta 

tagits. 

 

Målsättningen är att ha en sådan inköpsenhet bildad till halvårsskiftet 2021. 

 

Föreslagen organisationsförändring är MBL förhandlad, inga invändningar.  

Förslag till beslut 

Med hänvisning till bifogad utredning, föreslår jag följande 

 

- Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige  

       att inrätta en strategisk inköpsenhet inom    

       kommunledningsförvaltningen,  

- Att enheten skall verka koncernövergripande. 

- Att tillskjuta 1350 tkr år 2021, och 2700 tkr år 2022 och framåt, för 

de nya tjänster som behöver inrättas. 

- Att hänskjuta frågan om finansiering till budgetberedningen  

- Att enheten skall vara i drift senast 2021-08-01 
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Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Inrätta en inköpsenhet inom kommunledningsförvaltningen, 

2. enheten skall verka koncernövergripande, 

3. tillskjuta 1350 tkr år 2021, och 2700 tkr år 2022 och framåt, för de 

nya tjänster som behöver inrättas, 

4. hänskjuta frågan om finansiering till budgetberedningen, 

5. enheten skall vara i drift senast 2021-08-01.  

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Inrätta en inköpsenhet inom kommunledningsförvaltningen, 

2. enheten skall verka koncernövergripande, 

3. tillskjuta 1350 tkr år 2021, och 2700 tkr år 2022 och framåt, för de 

nya tjänster som behöver inrättas, 

4. hänskjuta frågan om finansiering till budgetberedningen, 

5. enheten skall vara i drift senast 2021-08-01.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektören, Tommy Ahlqvist  

Ekonomienheten  
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§ 258 Dnr 2020-000425 303 

Utökning av verksamhetsområde för Kalleberga 8:267 

 

Sammanfattning  

På fastigheten Kalleberga 8:267 planeras en ny förskola att byggas med plats 

för 120 barn. Behovet av att ansluta fastigheten till det kommunala nätet är 

stort. På fastigheten finns planer på ytterligare exploatering i framtiden.   

Bedömning 

Fastigheten Kalleberga 8:267 är stor och för området där förskolan ska 

byggas saknas detaljplan. På delar av fastigheten finns detaljplan som tillåter 

bostäder. Vatten- spill- och dagvattenledningar finns i närheten. Behovet av 

att anslutas till det kommunala nätet är stort. Utökningen av 

verksamhetsområde gäller därför för vatten och spill. Dagvatten bedöms 

kunna hanteras inom egen fastighet. Miljöteknik är ledningshavare.  

På fastigheten Kalleberga 8:267 finns planer på ytterligare exploatering i 

framtiden.  Fastigheten är markerad med blått på karta nedan. 

 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta utöka verksamhetsområde för vatten 

och spill gällande fastigheten Kalleberga 8:267.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

verksamhetsområde för vatten och spill gällande fastigheten Kalleberga 

8:267. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområde för vatten och spill gällande 

fastigheten Kalleberga 8:267. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik, VA 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  
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§ 259 Dnr 2020-000244 010 

Utökning av verksamhetsområde för del av Droppemåla 
1:87 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2020-06-25 § 179 beslut om att utöka 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten gällande del av 

Droppemåla 1:87 (se protokollsutdrag från KF 2020-06-25 § 179). Vad avser  

den karta som finns med i protokollet och som ska visa det berörda området 

har den markering som ska vissa detta fallit bort i protokollet, varför detta nu 

behöver rättas. Området som berörs är följande:  

 

/ 

Bedömning 

Se protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-06-15 § 179.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområde för vatten, spill och 

dagvatten gällande del av Droppemåla 1:87 i enlighet med nedan: 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten gällande del av 

Droppemåla 1:87 i enlighet med nedan: 

 

 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för vatten, spill 

och dagvatten gällande del av Droppemåla 1:87. 

 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik, VA 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  
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§ 260 Dnr 2019-000148 253 

Fastighetsförsäljning Kilen  

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus bygger 84 hyreslägenheter på Kilen. Köpekontrakt finns 

upprättat.  

Bedömning 

AB Ronnebyhus bygger 84 hyreslägenheter på Kilen som är 

inflyttningsklara sommaren 2021. Köpekontrakt finns upprättat. Markpriset 

följer de riktlinjer som finns för Kilenområdet dvs 125 kr per kvadratmeter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 5. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 
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§ 261 Dnr 2019-000313 4310 

Klimat- och energistrategi för Blekinge 

 

Sammanfattning  

När klimat- och energistrategin för Blekinge var ute på remiss under 2019 

frågade Länsstyrelsen om Ronneby kommun kunde ställa sig bakom 

remissen. Kommunen svarade att vi inte kunde ställa oss bakom Blekinges 

klimat- och energistrategin i dess dåvarande utförande. Klimat- och 

energistrategin behövde få ett mer strategiskt innehåll samt en bättre struktur 

för att Ronneby skulle kunna ställa sig bakom den. Kommunen föreslog att 

länsstyrelsen skulle återkomma med sin förfrågan efter det att strategin har 

blivit reviderad utifrån inkomna synpunkter. 

Klimat- och energistrategi för Blekinge antogs av Länsstyrelsen under våren, 

och därmed har länsstyrelsen återkommit med sin förfrågan om Ronneby 

kommun kan ställa sig bakom den regionala klimat- och energistrategin.  

Bedömning 

Klimat- och energistrategin för Blekinge har reviderats sedan 

remissversionen. Den antagna strategin har fåt ett mer strategiskt innehåll 

samt en bättre struktur och med det blivit en bra gemensam plattform för 

länets aktörer. Klimat- och energistrategin har ett övergripande mål som 

lyder:  

Blekinges koldioxidutsläpp ska halveras vart fjärde år från 2020. 

 

Strategin har fyra prioriterade fokusområden: 

Minskad energianvändning - Blekinge bidrar till Sveriges mål om 50 

procent effektivare energianvändning till år 2030 jämfört med 2005. 

Förnybar energi - Blekinges elproduktion är 100 procent förnybar år 2040. 

Solelen ska stå för cirka 5 procent av elanvändningen i Blekinge senast år 

2030, vilket motsvarar 110 MW installerad effekt. 

Transporter - Blekinge bidrar till att Sveriges mål om en fossilfri 

fordonsflotta är uppnått till år 2030. 

Engagera flera - De konsumtionsbaserade utsläppen minskar stadigt i 

Blekinge. År 2045 är utsläppen mindre än två ton per invånare. 

 

Ärendet har varit uppe i miljö- och energirådet den 8 september 2020. Rådet 

valde att inte ta ställning till om kommunen kan ställa sig bakom Klimat- 
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och energistrategi för Blekinge utan överlämnar det till Kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande..  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att Ronneby kommun ställer sig bakom 

Klimat- och energistrategin för Blekinge.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ronneby kommun ställer 

sig bakom Klimat- och energistrategin för Blekinge. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun ställer sig bakom 

Klimat- och energistrategin för Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och energirådet, Sofie Samuelsson  

Länsstyrelsen Blekinge 
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§ 262 Dnr 2020-000452 4003 

Förlängning av Miljöprogrammet 

 

Sammanfattning  

Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-2020 går ut 2020. Efter ett beslut 

av Koncernchefsgruppen 2020-02-21 har Strategisk utvecklingsenhet 

påbörjat ett uppdrag med att ta fram ett styrdokument för hållbarhet som ska 

ersätta Miljöprogrammet. Styrdokumentet för hållbarhet ska enligt 

tidsplanen vara fastställt av kommunfullmäktige under hösten 2021. Om 

Miljöprogrammet förlängs så att det gäller 2021 så behöver inte tid eller 

resurser användas för att ta fram ett nytt Miljöprogram för 2021.  

Bedömning 

Det är ett ökat fokus på hållbarhet och Agenda 2030 såväl politiskt som i den 

kommunala verksamheten. 

 

Miljöprogrammets fokus ligger i den ekologiska aspekten av 

hållbarhetsbegreppets tre delar (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) 

och tar ansvar för den delen av kommunens hållbarhetsarbete.  

 

Syftet med uppdraget beskrivet ovan är att ta fram ett kommunövergripande 

styrdokument för hållbarhet. Effektmål med styrdokumentet är att få ett 

samlat hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och uppnå synergier mellan de 

tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  

 

Flera styrdokument i kommunen behöver revideras och en önskan om att 

effektivisera genom att minimera antalet styrdokument gör det lämpligt att ta 

fram ett samlat styrdokument för hållbarhet. Att samla hållbarhet kan ge 

synergieffekter för kommunen. Det kan också bidra till en tydlighet i 

kommunikation i kommunens prioriteringar såväl externt som internt. Ett 

samlat övergripande styrdokument är en del i att arbeta för tillitsbaserad 

ledning och styrning. 

 

Om Miljöprogrammet förlängs så att det gäller 2021 behöver inte tid eller 

resurser användas för att ta fram ett nytt Miljöprogram för 2021. Tidsplanen 

för uppdraget att ta fram ett styrdokument för hållbarhet har blivit ändrad 

sedan presentationen för KCG på grund av arbete med covid-19. Uppdraget 

bedöms ändå hinna bli klart 2021.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-

2020 till och med 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga Miljöprogram 

för Ronneby kommun 2017-2020 till och med 2021. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige förlänger Miljöprogram för Ronneby kommun 2017-

2020 till och med 2021. 

________________ 

Exp: 

Strategiska utvecklingsenheten, Martina Adelholm  
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§ 263 Dnr 2020-000210 250 

Förstudie för byggnation av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

En förstudie kring ny idrottshall i Listerby har genomförts under sommaren. 

Förstudien har tittat på kostnader, förutsättningar, alternativ utformning av 

hallar och lämplig fysisk placering. Förstudierapporten visar på ett behov av 

ny idrottshall i Listerby. Platsen som pekas ut är centrumtomten (vid gamla 

affären) i Listerby. Medborgardialog har skett genom samtal med bland 

annat föreningar och en öppen enkät på nätet. Förstudien är gjord enligt 

Ronneby kommuns projektmodell och förstudien visar att de kostnader som 

bygget innebär är acceptabla mot den nytta som skapas och därför bör man 

gå vidare med projektet.  

Bedömning 

En idrottshall i Listerby var ett vallöfte från Ronnebyalliansens inför valet 

2018. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen erhöll ett särskilt uppdrag från 

kommunfullmäktige i budgeten 2019 om att ta fram ett förslag på 

projektplan för uppförande av en idrottshall i Listerby med redovisning till 

kommunstyrelsen i juni 2019. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 att 

godkänna den föreslagna projektplanen. Projektplanen innebar att arbetet 

skulle startas upp med en förstudie där bland annat en dialogfas med boende 

och föreningar ska ske för att fånga upp önskemål och synpunkter till 

projektet. Mark- och exploateringsenheten fick i uppdrag att samordna en 

projektledare och genomföra en förstudie. 

 

Under sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog på nätet genom en 

enkät med ett antal frågor (se bilagor) samt ett antal samtal med olika 

föreningar och intresserade i Listerbyområdet. Studiebesök till allhallen i 

Holmsjö genomfördes för att hämta information kring hur en allhall är 

uppbyggd och även få med sig lärdomar ifrån det projektet.  

 

Flera placeringar har diskuterats och kommit upp i medborgardialogen. 

Bland annat centrumtomten vid gamla affären och åkern bredvid förskolan 

Backsippan. Förstudien pekar ut centrumtomten som det bästa alternativet. 

Det krävs dock att pingislokalen rivs och det i sig innebär att möjlighet för 

pingisverksamheten måste kunna erbjudas i den nya hallen.  
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Kostnader för att uppföra en hall beror på den omfattning av hall som man 

beslutar om. Detaljplan kommer att krävas och bör snarast ges som uppdrag 

till miljö- och byggnadsförvaltningen för att en detaljplan ska stå klar när 

projektering kan vara klar om sådant beslut tas. Driftskostanden beror på 

vilken hall som uppförs men som jämförelse kan tas Ronneby Sporthall där 

driftskostnaden är ca 2, 8 miljoner/år. 

 

Förstudien har genomförts enligt beslutat projektmodell för Ronneby 

Kommun. Det innebär att förstudien ska leda till beslut om fortsättande eller 

inte. Förstudien som gjorts visar på behov av att fortsätta med projektet. 

Listerbyskolan är trångbodd och samhället Listerby växer. Nyttan med att 

genomföra projektet är rimlig i förhållande till de kostnader som projektet 

medför. 

 

Tidsplan för projektet skulle kunna se ut som följande (och är under 

förutsättning att allt flyter på, politiska beslut tas och finansiering finns): 

Hösten/vintern 2020 – Förstudien avrapporteras och godkänns politiskt. I 

samband med detta ges uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden att starta 

detaljplan. 

- Vinter/Vår 2021 – Uppstart av detaljplanearbetet. 

- Hösten 2021 – Projektering av området och utemiljön. 

- Våren 2022 – Antagande av detaljplan. 

- Sommaren 2022 – Byggprocessen startar. 

- Hösten/Vintern 2023 – Idrottshallen klar för att tas i bruk och 

utemiljön färdigställd. 

 

För att projektet ska kunna fortsätta efter förstudiearbetet krävs dels beslut 

om detaljplan dels beslut om uppstart av projektgrupp och beslut om 

finansiering. Byggprojektledare finns hos Mark- och exploateringsenheten 

och uppdraget ska riktas till den enheten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättad förstudie för 

idrottshall i Listerby.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad 

förstudie för idrottshall i Listerby.  
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Deltar i debatten  

I debatten deltar Sune Håkansson (RP). 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad förstudie för en idrottshall i 

Listerby.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson  
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§ 264 Dnr 2020-000242 006 

Tolkning av arvodesbestämmelser- Förtroendevald 
som erhåller begränsat årsarvode (kap. 2 i 
bestämmelse om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda).  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från personalutskottet 2020-05-05 § 9 

Personalutskottet beslutade vid möte 2020-04-20 om följande tolkning vad 

avser förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda som erhåller begränsat 

årsarvode (2 kap. 3 §, bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda): 

- Förlorad arbetsförtjänst ska endast ges för nämndssammanträde och 

förrättning.  Innebärande att förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för 

möten av förberedande art, tillexempel olika beredningar och 

arbetsutskott. Ej heller för budgetberedningar. 

Vidare beslutade personalutskottet att ge personalenheten i uppdrag att 

utifrån utskottets tolkning återkomma med en bedömning och analys av 

eventuella konsekvenser av denna tolkning. 

 

Personalenheten går igenom de felaktigt utbetalade arvodena..  

Personalutskottets beslut 2020-05-05  

1. Personalutskottet står fast vid sin tolkning att förlorad arbetsförtjänst 

endast ska ges för nämndssammanträde och förrättning.  Detta 

innebär att förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för möten av 

förberedande art, tillexempel olika beredningar och arbetsutskott. Ej 

heller för budgetberedningar. 

2. Personalutskottet förtydligar att alla årsplanerade aktiviteter i form av 

beredningar, arbetsutskott och nämndssammanträden ingår i det fasta 

arvodet för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode enligt 2 

kap. bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. 

Förlorad arbetsförtjänst lämnas enbart för förrättning och 

nämndssammanträde. För förrättning utgår även arvode utöver det 

fasta. Arvode och förlorad arbetsförtjänst lämnas inte för deltagande i 

budgetberedningar.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

73(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

3. Personalutskottet beslutar utifrån tolkning i detta beslut att de som 

inte ansökt om förlorad arbetsförtjänst för åren 2019 och 2020 men 

har rätt till det ges möjlighet att ansöka om detta retroaktivt.  

4. Personalutskottet beslutar utifrån tolkningen i detta beslut att de 

arvoden och förlorad arbetsförtjänst som felaktigt utbetalats för åren 

2019 och 2020 ska rättas och återbetalas.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Fastställa personalutskottets tolkning om att förlorad arbetsförtjänst 

endast ska ges för nämndssammanträde och förrättning.  Detta 

innebär att förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för möten av 

förberedande art, tillexempel olika beredningar och arbetsutskott. Ej 

heller för budgetberedningar. 

2. Fastställa personalutskottets förtydligande om att alla årsplanerade 

aktiviteter i form av beredningar, arbetsutskott och 

nämndssammanträden ingår i det fasta arvodet för förtroendevalda 

som erhåller begränsat årsarvode enligt 2 kap. bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Förlorad arbetsförtjänst 

lämnas enbart för förrättning och nämndssammanträde. För 

förrättning utgår även arvode utöver det fasta. Arvode och förlorad 

arbetsförtjänst lämnas inte för deltagande i budgetberedningar. 

3. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de som inte ansökt om 

förlorad arbetsförtjänst för åren 2019 och 2020 men har rätt till det 

ges möjlighet att ansöka om detta retroaktivt.  

4. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de arvoden och förlorad 

arbetsförtjänst som felaktigt utbetalats för åren 2019 och 2020 ska 

rättas och återbetalas.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att stryka punkt tre och fyra i 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

tillägget att det i första punkten förtydligas att det är förtroendevalda som 

erhåller begränsat årsarvode enligt 2 kap. bestämmelser om ekonomiska 

förmåner för förtroendevalda som avses.       
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Propositionsordning 1  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på punkterna ett och 

två i kommunstyrelsens förslag, bifall mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) förslag om att stryka punkter tre och fyra, bifall mot avslag och finner 

att kommunfullmäktige avslår detsamma.  

Propositionsordning 3 

Ordförande Lennart Förberg (M) ställer proposition på Roger Fredrikssons 

(M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa personalutskottets tolkning om att förlorad arbetsförtjänst 

för förtroendevalda som erhåller begränsat årsarvode enligt 2 kap. 

bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda endast 

ska ges för nämndssammanträde och förrättning.  Detta innebär att 

förlorad arbetsförtjänst inte betalas ut för möten av förberedande art, 

tillexempel olika beredningar och arbetsutskott. Ej heller för 

budgetberedningar. 

2. Fastställa personalutskottets förtydligande om att alla årsplanerade 

aktiviteter i form av beredningar, arbetsutskott och 

nämndssammanträden ingår i det fasta arvodet för förtroendevalda 

som erhåller begränsat årsarvode enligt 2 kap. bestämmelser om 

ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Förlorad arbetsförtjänst 

lämnas enbart för förrättning och nämndssammanträde. För 

förrättning utgår även arvode utöver det fasta. Arvode och förlorad 

arbetsförtjänst lämnas inte för deltagande i budgetberedningar. 

3. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de som inte ansökt om 

förlorad arbetsförtjänst för åren 2019 och 2020 men har rätt till det 

ges möjlighet att ansöka om detta retroaktivt.  

4. Utifrån tolkningen i detta beslut fastställa att de arvoden och förlorad 

arbetsförtjänst som felaktigt utbetalats för åren 2019 och 2020 ska 

rättas och återbetalas.  

________________ 

Exp: 

Personalenheten  

Personalutskottet  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

75(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 265 Dnr 2020-000267 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2020 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-08-25 § 92 

En skriftlig redovisning av Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 

kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för andra 

kvartalet 2020, redovisas för Socialnämnden.  

Socialnämndens beslut 2020-08-25 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 266 Dnr 2020-000276 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år, i juni och oktober. Från och med 

februari i år sker arbetet med medborgarförslag enligt en ny rutin. Den 

innebär bl. a. att kommunfullmäktige i större utsträckning använder sig av 

möjligheten i § 31 Arbetsordning för kommunfullmäktige att i vissa fall 

överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.  Sedan 

redovisningen i juni har 18 stycken medborgarförslag, av de som då fanns på 

listan, beslutats av kommunfullmäktige eller nämnd/kommunstyrelse. Det 

hade varit något mer förlag som kunnat behandlas om kommunfullmäktige 

möte i augusti inte hade blivit inställt. Det har också inneburit att det finns en 

stor mängd medborgarförslag som inte blir anmälda till kommunfullmäktige 

förrän i september. Totalt har det i år fram till och med juni månads 

kommunfullmäktige inkommit och anmälts 24 medborgarförslag. Fram till 

2020-09-15 har det dessutom tillkommit ytterligare 16 som anmäls vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i september. Sju stycken 

medborgarförslag är äldre än 12 månader. 

I samband med förra rapporteringen framkom önskemål om att de 

medborgarförslag som har besvarats sedan senaste rapporteringen finns med 

i redovisningen. Redovisningen har därför kompletterats med detta.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 
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________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 267 Dnr 2020-000277 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år, i juni och oktober. Sedan redovisningen i juni 2020 har en motion 

tillkommit. Inga motioner har varit upp i kommunfullmäktige för beslut 

sedan den sk borgfreden slöts. Det finns nu nio obesvarade anmälda 

motioner men för sex av dessa finns tjänsteskrivelser gjorda med förslag till 

beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 268 Dnr 2020-000061 041 

Redovisning av kommunalt partistöd 2019 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 226 att godkänna samtliga 

partiers redovisningar utom Vänsterpartiet. Vänsterpartiet gavs till 

sammanträdet i november att återkomma med en reviderad redovisning där 

hela det kommunala partistödet redovisas. 

 

Vänsterpartiet har till dagens sammanträde lämnat in en nya redovisning.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M), Kenneth 

Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att kommunfullmäktige begär att 

Vänsterpartiets revisorer intygar det utbetalda beloppet.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att Vänsterpartiet igen ges till november att 

komplettera redovisningen så att hela det kommunala partistödet redovisas.        

Propositionsordning 1  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) förslag, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Roger Fredrikssons 

(M) förslag, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Vänsterpartiet senast vid sammanträdet i 

november ska lämna en ny reviderad redovisning där hela det kommunala 

partistödet framgår.  

________________ 

Exp: 

Vänsterpartiet, Peter Bowin  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

80(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 269 Dnr 2020-000213 001 

Återrapportering från krisledningsnämnden 2020 

 

Sammanfattning  

Krisledningsnämnden återrapporterar följande: 

- Protokoll med beslut från 2020-10-06 §§ 34-36.      

Yrkanden 

Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar på att kommunfullmäktige noterar 

återrapporteringen från krisledningsnämnden till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen från krisledningsnämnden 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 270 Dnr 2019-000129 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om ett 
rökfritt center i Ronneby centrum 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget om ett rökfritt centrum, 

vilket beskrivs som Ronneby torg, gågata och övriga delar som det som är 

klassificerat som centrum. Detta för att bidra till ett attraktivare Ronneby och 

främja miljö- och hälsomedvetenhet. 

 

Medborgarförslaget har skickats på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden, 

Teknik-fritid - och kulturnämnden och Näringslivsenheten. 

 

Från om med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lag (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär bland annat att Sverige 

fått fler rökfria miljöer. Rökförbud har utvidgas till att omfatta vissa platser 

utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra 

utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är 

avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes 

kollektivtrafik, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning 

och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Syftet med de rökfria 

miljöerna är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för 

tobaksrök. Kommunen har tillsynsansvaret över de rökfria miljöerna. 

 

I samband med den nya tobakslagen har kommunen aktivt arbetat med att 

skylta de nya miljöerna som kommunen ansvara för och genomfört 

kommunikationsinsatser till ansvariga verksamheter för rökfria miljöer. Från 

och med sommaren 2020 deltar Ronneby kommun i folkhälsomyndighetens 

informationskampanj till allmänheten för att påminna de rökfria miljöerna 

och dess syfte.  

 

Samtliga remissinstanser har i sin yttrande hänvisat till den nya tobakslagen.  

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden lyfter i sitt yttrande att intentionen med 

ett utökat rökförbud i grunden är god, men att det finns svårigheter att 
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säkerställa efterlevnaden. Nämnde ser med hänvisning till den nya lagen 

ingen anledning till att skapa ett utökat rökförbud i centrum.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beskriver i sitt yttrande att de saknar möjlighet 

att bedriva tillsyn på andra utomhusmiljöer än de som finns i lag 

(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Nämnden hänvisar även till 

en dom från Förvaltningsrätten där ett beslut i Umeå kommun om en rökfri 

zon i centrum upphävts med bedömningen att det inte följer tobakslagen.  

 

Näringslivsenheten beskriver i sitt yttrande att modellen och arbetssättet för 

samverkan som används i BID – processen (kommun, fastighetsägare och 

näringsidkare) även kan användas för att skapa rökfria miljöer i Ronneby 

centrum. 

Bedömning 

 Den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud vid exempelvis entréer och 

uteserveringar bedöms bidra till förslagsställarens intentioner med 

medborgarförslaget.  

 

Ett rökfritt centrum enligt medborgarförslaget bedöms dock inte 

genomförbart utifrån hur nuvarande tobakslag är utformad. Som beskrivs i 

yttrandet från Miljö- och byggnadsnämnden och Teknik- fritid och 

kulturnämnden blir det svårt att säkerställa efterlevnaden.  

 

Det är däremot viktigt att se till att tobakslagen efterlevs genom tillsyn och 

kommunikationsinsatser i samverkan mellan de olika aktörerna kommun, 

fastighetsägare och näringsidkare.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget med hänvisningen 

till att den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud bedöms bidra till 

förslagsställarens intentioner och att det blir problematiskt att säkerställa 

efterlevnaden.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med hänvisningen till att den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud 

bedöms bidra till förslagsställarens intentioner och att det blir problematiskt 

att säkerställa efterlevnaden. 
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Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisningen till att 

den nya tobakslagen med ett utökat rökförbud bedöms bidra till 

förslagsställarens intentioner och att det blir problematiskt att säkerställa 

efterlevnaden. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

84(85) 
2020-10-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 271 Dnr 2020-000489 192 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående hall i Listerby 

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion med anledning av en hall i 

Listerby: 

Sammanfattning  

Det finns tankar om att bygga en ”hall” i Listerby. Frågan är mest: Skall det 

byggas en idrottshall eller en allhall? Båda begreppen är förvisso något 

oklara. Dock torde en allhall vara större, inte minst därför att den skall kunna 

rymma fler aktiviteter. 

Även en idrottshall kostar en del miljoner kronor, en allhall ytterligare 

miljoner. Ekonomiska begränsningar kan göra det svårt att bygga en allhall i 

närtid. 

Samtidigt är det viktigt att möjliggöra att det på något längre sikt kan skapas 

en allhall. Om en idrottshall byggs, bör detta ske så att en vidareutveckling 

till en allhall är möjlig. 

Tankegångarna om en allhall kan påverka idrottshallens placering. 

 

Jag föreslår att: 

Ronneby kommun vid byggnation i Listerby planerar så att en allhall blir 

möjlig att bygga. 

Yrkanden 

Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar på att kommunfullmäktige 

bordlägger ärendet. Detta med anledning av att Sune Håkansson (RP) avvikit 

tidigare från mötet.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

________________ 
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§ 272 Dnr 2020-000011 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att inga ytterligare motioner 

lämnats in.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

 



Bilaga +
Artikeln skapades 21 oktober 2020

2O2O-10 -29 k[. 18:00 i Ronnebysalen
Kungörelse: Kommunful.l.mäktige i Ronneby sammanträder på torsdag 2O2O-1O-29 kL.

18:00 i Ronnebysalen

Kommunful.Lmäktige sammanträder torsdagen den 29 oktober 2O2O, kl.. 18:00 i

Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby för behandling av följande ärenden:

Klicka här för att komma titl websändningen av kommunfullmäktige.

Kungörelse: Kommunfullmäktige i

Ronneby sammanträder på torsdag

1

2

3

4

5

6

7

8

VaL av justerare
Dnr 2020-000015

Aktuetl.t från Revisorerna 2O2O
Dnr 2020-000001

Anhål.tan om enttedigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden, I

Bowin (V)
Dnr 2020-000478

Fytlnadsval efter entledigande från uppdraget som ersättare i mil.jö- och
byggnadsnämnden, Johannes Thernström (nll)
Dnr 2O2O-000385

Fyllnadsval efter entledigande från uppdrag som God man i

Lantmäteriförrättningar, Monia Svensson (Rp)
Dnr 2O2O-000345

Medborgarförslag
Dnr 2020-000013

Fråga från Sune Håkansson (PR) stäl.td til.t vård- och omsorgsnämndens orc
Anders Lund (M) angående hyreskontrakt för Åtycke
Dnr 2O2O-000469

Frågor
Dnr 2020-000012
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

21

I
Besvarande av interpetlation från Peter Bowin (V) stätl.d titL ordförande i vår
omsorgsnämnden Anders Lund (M)
Dnr 2020-000344

Besvarande av interpellation från Peter Bowin (V) stäl.l.d til.l. social.nämndenr
ordförande Therese Åberg (M) angående försörjningsstöd och bi[innehav.
Dnr 2020-000364

Besvarande av interpeltation från Peter Bowin (V) stäl.l.d titl' Teknik- fritid or
kutturnämndens ordförande Anders Bromöe angående
Nyttjan d e rättso bje ktl M i n n essake rn a i Si lve rfo rse n s kaffestu ga
Dnr 2O2O-OOO424

lnterpetlationer
Dnr 202O-000014

Delårsrapport 2O2O-08-31 för Ronneby kommun
Dnr 2020-000436

lnformation om kommunens krediter 2020-08-31
Dnr 2020-000437

Årsredovisning Sydarkive ra 2019
Dnr 2O2O-000402

Visit Bl.ekinge AB, framtida ägarförhåLl.ande och finansiering frän 2021-01-01
Dnr 2020-000451

Utredning överförmyndarnämnden
Dnr 2020-000039

Lokaler för gemensamt överförmyndarkansli för Karlshamn, Karlskrona och
Ronneby.
Dnr 2020-000488

Bildande av en inköpsenhet
Dnr 2020-000201

20. Utökning av verksamhetsområde för Kalteberga 8:267
Dnr 2020-000425

Utökning av verksamhetsområde för del av Droppemål.a 1:87
Dnr 2O2O-OOO244
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27

22.

23.

24.

25.

26.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Fastighetsfö rsä[jn i n g Ki [e n
Dnr 2019-000148

K[imat- och energistrategi för Btekinge
Dnr 2019-000313

Förtängning av M il.jöprogrammet
Dnr 2O2O-000452

Förstudie för byggnation av idrottshaLl. i Listerby
Dnr 2020-000210

Tol.kning av arvodesbestämmetser- Förtroendevald som erhålter begränsat
årsarvode (kap. 2 i bestämmetse om ekonomiska förmåner til.t förtroendevi
Dnr 2O2O-OOO242

Socialnämndens ej verkställda beslut entigt 95 och rapportering enLigt Za f
om stöd och service til.L vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 I och rappor'
entigt 16 kap 6 5 socialtjänsten 2O2O
Dnr 2O2O-000267

Redovisning av beredningstäget för ej slutbehandtade medborgarförslag
Dnr 2020-A00276

Redovisning av beredningstäget för ej slutbehandtade motioner
Dnr 2O2O-OOO277

Redovisning av kommunalt partistöd 2019
Dnr 2O2O-000061

Äterrapportering från krisl.edningsnämnden 2O2O
Dnr 2O2O-000213

Besvarande av medborgarförstag - Förslag om ett rökfritt center i Ronneby
Dnr 2019-000129

Anmälan av motiion från kommunful.l.mäktigeledamot Sune Håkansson (RP)
angående hail" i Listerby
Dnr 2020-000489

.1,^ Anmälan av motioner
Dnr 2O2O-000011

U ppdatera d: 2O2O -1O -21
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Omröstningslista nr. 1

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2020 klockan 20:54:39.
13. De rt 2020-08-31 för Ronn kommun

X

Frånv

X

X

20

X
X
X

X

X
X

X

Ledamöter Pa{i Kret Ersätrare Ja Nei Avst
Roqer Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla
Anders Bromöe (M) Alla X
Lennarth Förbero (M) Alla X
Kaisa Svensson (M) Alla X
Helene Foqelbero (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberq (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla

(c)Kenneth Michaelsson Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanbero (c) Alla X
Silke iacob (c) Alla
Roqer Gardell (L) Alla X
Nils lnqmar Thorell (L) Alla Lena Mahrle X
Willv 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 X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell (s) Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla
Monika Lindqvist (s) Alla
Stefan Österhof (s) Alla
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 X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Benqt Johansson (SD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (SD) Alla X
Sandra Berqkvist (SD) Alla X
Benqt Johansson (SD) Alla X
Tim Aulin (sD) Alla
Tomas Lund (SD) Alla X
Mattias Ronnestad
Carina Aulin

lqq
(SD)

Alla
Alla

Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberg (SD) Alla X
Yvonne Olsson (SD) Alla X
Johan Grönblad (SD) Alla X
Anna Carlbrant G) Alla

XSune Håkansson

SUMMA:

I Alla 
Il(

25 4 0
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Omröstningslista nr.2
Ronneby kommunfullmåktiges sammanträde den 29 oktober 2020 klockan 20:56:01
13 2020-08-31 för Ron kommun

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

X
X

Ledamöter Parti Krct Ercåttare Ja NeI Avst Frånv
Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberq (M) Alla X
Kajsa Svensson (M) Alla
Helene Foqelberq (M) Alla
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberq (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanberq (c) Alla
Silke jacob (c) Alla X
Roqer Gardell (L) Alla X
Nils lngmar Thorell (L) Alla Lena Mahrle X
Willy Persson (KD) Alla X
Magnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommv Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell (s) Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla
Monika Lindqvist (s) Alla X
Stefan Osterhof (s) Alla
lnqrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallqren (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla
Peter Bowin ff) Alla X
Omid Hassib M) Alla
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (SD) Alla X
Sandra Berqkvist (SD) Alla
Benqt Johansson (sD) Alla X
Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund (SD) Alla X

XMattias Ronnestad
Carina Aulin

(SD)
(SD)

Alla
Alla X

Anders Oddsheden (sD) Alla X
Haide Friberq (sD) Alla X
Yvonne Olsson (SD) Alla X
Johan Grönblad (SD) Alla
Anna Carlbrant G) Alla

X

SUMMA:

Sune
I

Ala I

14 15 0
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REGION BLEKINGE

KARLSKRONA KOMMUN

RONNEBY KOMMUN

KARLSHAMNS KOMMUN

OLOFSTRÖMS KOMMUN

ocH

SÖrvesBoRGS KoMMUN

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE VISIT BLEKINGE AB

2021-01-01
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AKTIEAGARAVTAL AVSEENDE VISIT BLEKINGE AB

Detta avtal ("Avtalet") har denna dag träffats mellan

(A) Region Blekinge, org.nr 232100-0081,

(B) Karlskrona Kommun, org.nr 2120004829,

(C) Ronneby Kommun org.nr 2120004837,

(D) Karlshamns Kommun, org.nr 2120004845,

(E) Olofströms Kommun, org. nr 212000-0811,

(F) Sölvesborgs Kommun, org.nr 2120004852.

1 Bakgrund och syfte

1.1 Parterna har överenskommit att samverka som aktieägare i Visit Blekinge AB, org. nr
556975-8344 (nedan kallat "Bolaget").

l.2Parterna ska med iakttagande av sina ekonomiska intressen gemensamt främja och
utveckla Bolagets verksamhet samt värna om dess fortsatta bestånd. Parterna ska lojalt
verka för Bolagets bästa.

1.3 Parterna önskar nu reglera sina mellanhavanden med anledning av sina respektive
aktieinnehav i Bolaget i enlighet med detta aktieägaravtal.

1.4 Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2 Bolaget och dess verksamhet

2.1 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla marknadsföring av länet för fler
invånare, besökare och företag

2.2
Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som
framgår av 2kap kommunallagen.

ZSå11'li*c'
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2.3
Bolaget verksamhet innebär att Bolaget bl.a. ska

(a) vara ett marknadsföringsbolag iförhållande till parterna.
(b) Tilläggsuppdrag enligt överenskommelse med part eller parterna

3 Bolagsordning

3.1
Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 1 .1 härtill

4 Styrelsen

4.1
Bolagets styrelse ska bestå av elva till tretton (1 1-13) ordinarie ledamöter och tre (3)
suppleanter.

4.2
Region Blekinge tillsammans med Blekinges kommuner ska utse tio (10) ordinarie ledamöter
och två (2) suppleanter. Av 10 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter så ska 5+1 utses av
Region Blekinge respektive 5+1 av Blekinges kommuner där var ägarkommun utser en plats i

styrelsen. Ledamöter och suppleanter utses i kretsen av politiker i ledande ställning som har
mandat att företräda Regionen respektive kommunerna i för bolaget relevanta frågor.
Kommunernas suppleant utses av Karlskrona kommun.

4.3
Privata näringslivet ska utse en till tre (1-3) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant.

4.4
Styrelsens ordförande föreslås av Region Blekinge på stämman. Vice ordförande utses av
styrelsen inom kretsen för kommunernas ordinarie ledamöter.

4.5
Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst tre gånger per år. På begäran av
styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska schemaläggas årsvis.

4.6
Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna
i god tid före styrelsemöte.

4.7
Ersättare har alltid rätt att närvara på sammanträde. Om styrelseledamöterna är eniga därom,
kan dessa tillåta annan än styrelseledamot eller ersättare att närvara vid
styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att yttra sig men
ska aldrig ha rätt att rösta.

zs REGION

BLEKINGE
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4.8
Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å

ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga
instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens
bedömning av Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till

styrelsen.

5 Verkställande direktör

5.1
Verkställande direktör utses av styrelsen. Region Blekinge ska efter dialog i Samverkansrådet
foreslå namn på verkställande direktör som kan väljas.

5.2
Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen beslutar om
annat. Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de ärenden som ska tas
upp vid styrelsemötet.

6 Bolagsstämma

6.1
Bolagsstämma ska hållas på aktieägares begäran och i övrigt då så krävs enligt lag eller enligt
Bolagets bolagsordning.

6.2

Ordförande på bolagsstämma ska utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver

7 lnsyn i Bolagets verksamhet

7.1
Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om Bolaget
som part har tillgång till.

7.2
Part får när som helst få ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas av
Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller annan
person utsedd av part.

t{"Wffi



Btlaga2 zs REGION

BLEKINGE

8 Enighet ivissa beslut

8.1
För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen eller
bolagsordningen stadgar - enighet föreligga mellan parterna.

(a) Andring av bolagsordningen.

(b) Ändring av Bolagets aktiekapital.

(c) Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag eller detta
avtal.

(d) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.

(e) Bildande eller nedläggning av dotterföretag.

(f) Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets
verksamhet.

8.2

Förekommer vid bolagsstämma sådan fråga som anges i punkt 8.1 ska
stämmoordföranden inte ha utslagsröst. Stämmoordföranden har dock kvar sin
utslagsröst i frågor enligt 8.3 nedan som på grund av lag eller föreskrift av
myndighet kräver beslut.

8.3

Förekommer till behandling vid styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan
fråga som enligt punkt 8.1 kräver enighet och kan sådan enighet inte uppnås ska
frågan avföras från dagordningen. Parterna ska därefter förhandlingsvägen söka
nå en lösning av frågan. Går det inte att med förhandling lösa frågan ska beslut i

frågan inte fattas. Kräver emellertid lag eller myndighet beslut ifrågan, ska frågan
återupptas och beslut fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

9 Revisor

9.1
Revisor utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver

9.2
För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig ska en (1)
lekmannarevisor utses.
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10 Firmateckning

10.1
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i forening samt av
styrelseledamot i förening med verkställande direktören.

10.2
Verkställande direktören ska teckna firman rörande löpande förvaltningsåtgärder

11 Finansiering

11.1
Bolagets verksamhet ska finansieras genom aktiekapital, eget kapital (ägartillskott) och genom
årligt driftbidrag från offentliga parter samt i övrigt av internt genererade medel och/eller
upplåning.
Aktiekapitalets storlek skall vara 50 000 kronor
Ägartillskott ska genomföras med 1000 000 kronor vid övertagande av aktier per datum 2021-
01-01
Aktiekapital, ägartillskott och driftbidrag/grunduppdrag fordelas mellan ägarna utifrån ägarandel.
Tilläggsuppdrag finansieras av köpande part.

11.2
Offentliga parter åtar sig att tillskjuta driftbidrag för bolagets löpande finansiering. Artigt
driftbidrag av grunduppdrag skall särskilt beslutas mellan parterna vid styrelsemöte senast i

augusti året före nästkommande verksamhetsåret.

11.3

Part som överlåter verksamhet till bolaget utöver grunduppdrag i aktieägaravtal
skall särskild överenskommelse och träffas för denna verksamhet.

1 2 Särski lda överenskommelser

12.1

De uppgifter som Parterna samarbetar om och överlämnar till Bolaget framgår av

samarbetsavtalet och den preciserade forteckningen i Underbilaga 1.1.

12.2
För Parternas beslut i frågor som rör förvaltningen av uppgifter som överlämnats till Bolaget
enligt Underbilaga 1 .1 ska följande ordning gälla för beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte
Beslut i frågor som berör hela Visit Blekinges verksamhet, ska representanter från alla Parter
deltaga i.

Frågor som endast berör vissa delar av verksamheten, dår parterna fattat särskilda
överenskommelser med bolaget, ska Parter som direkt berörs av dessa delar av
verksamheten (Berörda Parter) först ha ett samråd om innan beslut tas.
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13 överlåtelse av avtal

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan
samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga parters skriftliga
godkännande.

14 Utträde samt ny part

14.1
Part som upphör att vara aktieägare i Bolaget ska träda ut ur detta avtal. Tidpunkten för sådant
utträde ska vara då parten avhänder sig sina aktier.

14.2
Vid utträde i samband med överlåtelse av aktier i Bolaget till person som inte tidigare är
aktieägare ska överlåtaren tillse att förvärvaren förbinder sig att iaktta bestämmelserna i detta
avtal genom att underteckna detsamma.

15 Avtalets upphörande

15.1
Detta avtal gäller för part så länge denne är aktieägare i Bolaget.

15.2

Parterna ska senast året före avisering om översyn eller uppsägning av avtal
påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte

16 övriga bestämmelser

16.1
Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen undertecknade av
samtliga parter.

16.2
Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter alla
tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar och
överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.

16.3

För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av
de villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa
något ekonomiskt anspråk på den andre parten
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17 Tvistlösning

17.1
Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur härflytande
rättsförhållanden ska iförsta hand försöka avgöras genom förhandling mellan parterna som i

god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna tvisten.

17.2
För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän domstol med
Karlskrona tingsrätt som första instans.
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BOI.AGSORDNING
Organisationsnummer: 556975-8344
Antagen av bolagsstämma 2021 -01 -xx

$ 1 Firma

Bolagets firma är Visit Blekinge AB (svb)

$ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Karlshamn

$ 3 Särskild vinstutdelningsbegränsning
Bolaget är ett bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt 32kap.
aktiebolagslagen (2005:55 1 )

$ 4 Ändamålet
Bolaget ändamål är att arbeta för att stärka Blekinges konkurrenskraft genom att
marknadsföra Blekinge och därmed förenlig verksamhet med iakttagande av de
kommunalrättsliga principerna

I samverkan med aktörer i Blekinge ska bolaget arbeta för att stärka kännedomen
om Blekinge och därmed öka antalet besökare, talanger till näringslivet och övriga
arbetsgivare samt bidra till fler etableringar och investeringar. En viktig del i

bolagets arbete är att stärka Blekinges konkurrenskraft genom nationell och
internationell marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter.

$ 5 Aktiekapital
Aktiekapital utgör lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor

$ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara mins 500 och högst 2 000 stycken

$ 7 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 8-13 ledamöter med högst 5 suppleanter
Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter

$ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före
stämman genom brev med posten eller e-post.
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$ 9 Poströster

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare före stämman ska
kunna utöva sin rösträtt per post.

S 10 Rätt att samla in fullmakt
Styrelsen äger rätt att samla in fullmakt inför stämman enligt det förfarande som

anges i Aktiebolagslagens 7 kapitel 4 $ 2 stycket.

$ 11 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och

leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

$ 12 Arsstämman
Arsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång
På årsstämman skall följande ärenden förekomma

1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller två justeringsmän

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i

förekom mande fall, koncern redovisning och koncernrevisionsberättelse

7) Beslut
a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i

förekom mande fal I koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) Om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda

balansråkningen
c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när

sådan förekommer
8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter

'10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordning

$ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 - 1231

ZS å11"{i*c.

tf, Wfficl



Brlaga 3 ZSåL"å"li*c'

$ 14 Förköpsförbehåll
Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte
är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda
övriga aktieägare att köpa aktien. Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för
förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat
från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet.

Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad
begär det, av notariuspublicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är
möjligt, fordelas i proportion tilltidigare innehav mellan dem som framställt
förköpsanspråk.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som
ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Qo ,,,Å4 ffi*



Bilaga 4 Ägardirektiv VisitBlekinge AB (svb)

Ägardirektiv till VisitBlekinge AB (svb), org.nr. 556975-8344

Region Blekinge och Blekinges kommuner (i direktivet kallat Agarna) äger till 100 o/o VisitBlekinge
AB (svb), (i direktivet kallat Bolaget). Detta ägardirektiv har till syfte att tydliggöra ägarnas
utgångspunkter och inriktning för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska antas på årsstämma i

Bolaget. Det blir därmed bindande för Bolagets styrelse och andra företrädare som har att följa
direktivet.

lnom ramen för vad som följer i ägardirektivet är det Bolagets styrelse som ansvarar för att
Bolaget utvecklas på bästa sätt.

Bolagets verksam hetsid6

Bolagets grunduppdrag är att marknadsföra Blekinge till utsedda målgrupper för att få fler
besökare, talanger till näringslivet och övriga arbetsgivare samt bidra till fler etableringar och
investeringar

Bolaget har till uppdrag att öka kännedomen om Blekinge. Detta ska bidra till att Blekinge attraherar
fler talanger och stödjer arbetsgivares kompetensförsörjning, får fler besökare samt bidia till att öka
antalet etableringar och investeringar. Sammantaget ska detta marknadsföringsuppdrag bidra till en
ökad inflyttning till Blekinge och ekonomisk tillväxt.

Bolaget ska jobba med marknadföring mot följande målgrupper.

Besökare

Etablerare/Företag

lnflyttare

Led n i n gsförhål landen och i nformationsskyldighet

Ledningsansvaret för Bolaget utövas dels genom beslut om ägardirektiv och dels på
bolagsstämma. Ägarna äger rätt att ta del av information och handlingar rörande Bolaget och
dess verksamhet. Bolaget ska hålla Ägarna väl informerad om sin verksamhet. Det åligger
Bolaget att till ägarna så snart som möjligt översända:

o Protokoll från styrelsesammanträden och årsstämma.

. Bolagets verksamhetsplan och budget.

. Bolagetsårsredovisningochdelårsrapporter.

r Revisionsberättelse.

r Annan information som är relevant och av betydelse.

. Bolagets styrelse ska i forvaltningsberättelsen, utöver vad årsredovisningslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats.

2020-l l-05 w WW+



2

Bolagets ska årligen genom behörig företrädare vid lämpligt tillfälle informera om och besvara
samverkansrådets frågor om bolagets verksamhet.

Arvode

Arvoden till styrelseledamöter och ersättare utgår inte.

lnstruktion för verkställande direktör

Bolagets styrelse har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhanvande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska se till att
instruktionen regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna
erfarenheter.

Al lmän na d irektiv för verksam hetens inri ktn i ng

Grunduppdraget ska som helhet utgå från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Blekinge och
övrigt redan framtagna strategier inom grunduppdraget. Marknadsforingen av Blekinge har sin
utgångspunkt i befintliga varumärkesplattformar. Eventuellt behov av nya strategier för ett nytt
varumärkesarbete tas av ägarna

Bolaget ska aktivt genomföra omvärldsanalyser inom sitt grunduppdrag för att effektivt kunna
genomföra sitt uppdrag. Kunskapsöverföring av omvärldsanalyser ska proaktivt göras till
kommuner och Region Blekinge

Besökare - Enligt befintligt uppdrag att marknadsföra Blekinge innanför och utanför
Blekinges gränser samt internationellt via marknadsföringsaktiviteter

Kompetens och talangattraktion - Bygga på genomfört projekt inom Region Blekinge
och TechTank. Viktigt att inkludera BTH, Science parks samt stora och växande
arbetsgivare.

Etablering/lnvestering "Platser som attraherar människor attraherar även investeringar."
- Bolaget genomfor vid behov marknadsinsatser utifrån beslut av region och
kommunerna. I grunduppdraget ingår framtagning och underhåll av generellt
marknadsföringsmaterial via en gemensamt framtagen marknadsplan

Bolaget ska verka for en ökad samverkan och fler samarbetsinitiativ inom o utanför länet
som stödjer grunduppdrag och tilläggsuppdrag

Bolaget ska ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka
för och initiera genomforandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera och
underlätta drift och utveckling av olika typer av näringsverksamhet,

Bolaget ska omvärldsbevaka och genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka
näringsverksamheter samt att öka Blekinge läns attraktionskraft som besöksmål och som
ett län för etablering och utveckling av företag och näringsverksamhet.
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Baserat på detta direktiv ska bolaget varje år fastställa en verksamhetsplan och budget för
närmaste räkenskapsåret senast under kvartaltvå (2).

Finansiering

Bolaget finansieras enligt proportionerligt efter ägarandel i bolaget för grunduppdraget.
Tilläggsuppdrag finansieras av beställare. Därutöver ska Bolaget finansieras genom
aktivitetsbaserade intäkter från samarbetsprojekt med näringslivet. Dessutom ska Bolaget ta
tillvara de möjligheter till kompletterande finansiering av sin verksamhet som står till buds genom
t.ex. EU och nationella aktörer.

Antagen av bolagsstämma 2021-01 -xx
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trRONNEBY
KOMMUN

xöpnroNTRAKr rön KILEN 7

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel l/l
Stadshuset, 372 80 RONNEBY

0457 6t 80 00

212000-0837

Parter

Säljare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Köpare:

Adress:

Org nr:

AB Ronnebyhus, nedan kallad köparen. Andel l/1

Box264,37221Ronneby

5565 1 8-3943

I Överlåtelseftirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter och ftirsäljer härmed till köparen fastigheten Kilen 7 om totalt
7349 kvm som markerats med blått på kartan (bilaga 1).

2 Köpeskilling
2.1 Köpeskillingen på 918 625 kronor (niohundraartontusensexhundratjugofemkronor) skall

erläggas kontant på tillträdesdagen.

2.2 Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. Nåir köpeskillingen
är betalad, ska Kommunen omgående överliimna kvitterat köpebrev.

2.3 Kommunen ska till Köparen överlåimna kommunen tillhöriga kartor och andra
handlingar jml4 kap 20 $ JB.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tillträde till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Kommunen särskilt

överenskommer, dock senast den 1 januari202l.

3.2 Parterna är överens om att äganderätten övergår till Köparna på tillträdesdagen enligt I
st under ftirutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet.
Faran ftir fastigheten går över på tillträdesdagen.

4 Fastighetens skick
4.1 Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon

form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form.

4.2 Säljaren garanterar att fastigheten är marksanerad enligt gällande krav ftjr att uppnå
kåinslig markanvåindning. Godkiind slutbesiktning finns som köparen tagit del av,
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5 Fördelning av utgifter mm
5.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftlre tilltradesdagen ska bäras av

Kommunen.

5.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska båiras av
Köparen.

6 Inskrivningsåtgärder mm
6.1 Köparen ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6.2 Om Köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i deffa avtal alltjämt ska gälla mot den
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begliran av Kommunen till
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen.

7 Tvist
7.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

8 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
8.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunstyrelse

godkiinner det. Om Kommunstyrelsen godkåinner avtalet efter att det undertecknats, ska
avtalet, under ftirutsättning att Kommunstyrelsens godkännande är lagakraftvunnet,
anses ingånget från och med dagen ftir underskrift.

8.2 Om ftirutsättningarna enligt 9.1 inte uppfylls iir avtalet utan verkan, dock ska gälla att
vardera part ska stå sin kostnad. Återställning ska ske av marken på Köparens
bekostnad.

9 Anslutningsavgifter
9.I Avgifter ftlr anslutning till el, fiber, avlopp och fiärrviirme ingår ej i köpeskillingen och

skall erläggas i såirskild ordning enligt taxor.

10 Avtalsexemplar
10.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka partema tagit varsitt.

Säljaren

Ronneby den

f, wd?
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Roger Fredriksson

Anna Hinseåing

Sälj arens egenhändi ga namnteckningar bevittnas :

AB Ronnebyhus
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Bilaga 1

Fastigheten Kilen 7 är markerad på karta nedan med blått.
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