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Sammanträdesdatum

2017-04-27
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00-21:20, ajournering 20:20-20:30, ajournering 21:00-21:05

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2017-04-19
och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 2017-04-19 varjämte
tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges
Dagblad 2017-04-19 samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats 2017-04-20.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Sune Håkansson (RP), Erik Ohlsson (V)
§ 126 delvis
§ 126 delvis
§ 126 delvis
§ 126 delvis

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Ronneby, vigselrummet, onsdagen 2017-05-03 kl. 17:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 122-138

Christoffer Svensson

Ordförande
Bo Johansson (S)
§ 126 delvis

Christoffer Stenström (M)

Justerare
Malin Norfall (S),

Kenneth Michaelsson (C)

Sune Håkansson (RP), Erik Ohlsson (V)
§ 126 delvis
§ 126 delvis

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-04-27

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-05

Datum då anslaget tas ner

2017-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Christoffer Svensson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Christoffer Stenström (M), 1:e vice *
ordförande
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande**
Åsa Evaldsson (M) **
Anders Bromée (M) **
Lennarth Förberg (M) **
Birgitta Lagerlund (M) *
Christer Stenström (M) *
Kenneth Michaelsson (C) **
Tim Svanberg (C) **
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C) **
Roger Gardell (L) **
Willy Persson (KD) **
Malin Norfall (S) **
Malin Månsson (S) **
Tommy Andersson (S) **
Mikael Karlsson (S) *
Annette Rydell (S) **

Ola Robertsson (S) **
Monika Lindqvist (S) §§ 122-127 **
Jan-Eric Wildros (S) **
Stefan Österhof (S) **
Thomas Svensson (S) **
Marie Olsson (S) *
Magnus Pettersson (S) *
Kranislav Miletic (S) *
Lindis Ohlsson (S) *
Peter Bowin (V) **
Angela Leyton (V)
Erik Ohlson (V) *
Lova Necksten (MP) §§ 122-132**
Christer Leksell (SD) **
Tomas Lund (SD) **
Rose-Marie Leksell (SD) §§ 127-138
Ylva Olsson (SD) **
Sune Håkansson (RP) *
Anna Carlbrant (RP) §§ 122-132**
* Ej § 126 delvis
** Ej §§ 126 samt 127 delvis

Tjänstgörande ersättare

* Kenth Carlsson (M) tjänstgör istället för Roger Fredriksson (M)
* Helene Fogelberg (M) tjänstgör istället för Susanne Lundgren (M)
* Lars Saager (M) tjänstgör istället för Anders Lund (M)
* Kerstin Haraldsson (C) tjänstgör istället för Hillevi Andersson (C)
* Lena Mahrle (L) tjänstgör istället för Nils Ingmar Thorell (L)
* Nils Nilsson (S) tjänstgör istället för Amani El-Ali (S)
* Magnus Johannesson (S) tjänstgör istället för Ingrid Karlsson (S)
Haide Friberg (SD) tjänstgör istället för Nicolas Westrup (SD)
* Thomas Lähdet (MP) tjänstgör istället för Helena Augustsson (MP)
* Ej § 126 delvis
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Övriga närvarande
Ersättare

Johannes Chen (-), tjänstgörande § 126 delvis
Rune Kronkvist (S), tjänstgörande § 126 delvis, tjänstgörande §§ 128-138
Margareta Yngveson (S), tjänstgörande § 127

Tjänstemän
Christoffer Svensson, nämndsekreterare

Övriga
JanAnders Palmquist (S), revisionens ordförande
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Ärendelista
§ 122 Dnr 2017-000002 101

Val av justerare ................................................................................................... 6
§ 123 Dnr 2017-000011 101

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 7
§ 124 Dnr 2017-000007 101

Frågor ................................................................................................................. 8
§ 125 Dnr 2017-000009 101

Interpellationer .................................................................................................... 9
§ 126 Dnr 2017-000032 040

Årsredovisning 2016 för Ronneby kommun samt fråga om
ansvarsfrihet ..................................................................................................... 10
§ 127 Dnr 2017-000041 040

Ägardirektiv till bolagsstämmor 2017 för kommunens helägda bolag ................ 17
§ 128 Dnr 2016-000528 001

Komplettering - ny grafisk profil i Ronneby Kommun (organisation) .................. 25
§ 129 Dnr 2013-000301 236

Förslag till beslut - rivning Aspan....................................................................... 34
§ 130 Dnr 2017-000120 001

Konsekvensanalys avseende centralisering av
vaktmästarorganisationen ................................................................................. 36
§ 131 Dnr 2016-000749 806

Taxa uppställningsplats Aspan.......................................................................... 38
§ 132 Dnr 2017-000036 040

Överlåtelseavtal aktier i Ronnebyhus AB .......................................................... 41
§ 133 Dnr 2016-000145 310

Servicetaxa för hantering av stolpar avseende uteserveringar på
allmän plats....................................................................................................... 42
§ 134 Dnr 2016-000331 101

Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare Rune Kronkvist
(S) angående ombyggnad av duscharna i lokaler som används av
skolorna i Ronneby kommun ............................................................................. 44
§ 135 Dnr 2014-000331 109

Besvarande av medborgarförslag gällande anpassning av lekplatsen
på Ekbacksvägen i Ronneby ............................................................................. 46
§ 136 Dnr 2017-000166 678

Ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten
Start Soft (Hallabro, Eringsboda) ...................................................................... 48
§ 137 Dnr 2017-000317 219

Motion gällande Ronneby stadsmiljö och utformning från
kommunfullmäktigeledamot Nils Ingmar Thorell (L). .......................................... 50
§ 138 Dnr 2017-000008 101
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Anmälan av motioner ........................................................................................ 54
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§ 122

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Sammanfattning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) uppmärksammar ledamöterna
på att en bilaga tillhörande ärende tolv på dagens föredragningslista delats ut
vid sittande sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen samt att utse Malin
Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C) till att justera dagens protokoll.
________________
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§ 123

Dnr 2017-000011 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga frågor
lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 124

Dnr 2017-000007 101

Frågor
Sammanfattning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att det inte ställts
några frågor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 125

Dnr 2017-000009 101

Interpellationer
Sammanfattning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga
interpellationer lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 126

Dnr 2017-000032 040

Årsredovisning 2016 för Ronneby kommun samt fråga
om ansvarsfrihet
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Framläggande av årsredovisning för 2016 omfattande Ronneby kommun,
dess bolag och kommunalförbund (kommunkoncernen).
De kommunala bolagen och Räddningstjänsten lägger fram egna
årsredovisningar till kommunfullmäktige, som i sin tur ger direktiv till
utsett/utsedda ombud inför kommande ordinarie bolagsstämmor. Direktiven
hanteras i ett separat ärende.
Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för
2016 i särskilda bokslutsgenomgångar inför
budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar
årsredovisning och direktiv.
Fråga om ansvarsfrihet prövas i kommunfullmäktige efter revisorernas
yttrande, innan godkännande av årsredovisningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2016 och
överlämnar densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.
Bilagda dokument; Miljöbokslut och Särskilda uppdrag 2016, noteras till
protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-14
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2016 och
överlämnar densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.
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Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist (S) lämnar följande
redogörelse.
Revisionsberättelse för år 2016
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet
som bedrivits av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, fritids- och
kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, äldrenämnden,
socialnämnden och överförmyndarnämnden. Vidare har vi, genom att vara
utsedda lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby
Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljö Teknik Energi AB och AB Ronnebyhus
under 2016.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar också for att det finns
tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen till kommunfullmäktige
av hur de fullgjort uppdraget.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och
redovisning och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag
från kommunfullmäktige.
Revisionen har under 2016 granskat utbildningsnämndens verksamhet for
nyanlända elever samt nämndens styrning och ledning. Sammantaget visar
granskningen att nämnden uppvisat passivitet och ohörsamhet till vissa
regler och riktlinjer som gäller för verksamheten. Vidare bedömer vi att
nämnden brister i sitt uppdrag att styra, leda, följa upp och kontrollera
verksamheten.
Trots tidigare påpekanden har kommunstyrelsen ännu inte tillsett att
bolagsordning och ägardirektiv for de kommunala bolagen uppfyller kraven i
lagstiftningen.
Komponentavskrivningar skulle enligt rekommendation från Rådet for
kommunal redovisning (RKR) tillämpas från och med 2014 men enbart en
komponent-uppdelning har skett. Vi bedömer att kommunstyrelsen for att
leva upp till god redovisningssed måste tillämpa komponentavskrivningen
fullt ut under 2017.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun har
bedrivit verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi har noterat
att överförmyndarnämndens kostnader och intäkter för ensamkommande
barn har bokförts på socialnämnden.
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Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.
Vi bedömer att två av tre finansiella mål som fullmäktige ställt upp uppnås.
Vi bedömer att av de övergripande verksamhetsmålen är endast tre av sju
mål delvis uppfyllda och resterande fem uppfylls ej. Endast sju av 28
indikatorer bedöms vara uppfyllda. Vår bedömning är att detta är en låg
måluppfyllelse.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2016 godkänns.
Vi riktar anmärkning mot utbildningsnämnden för ohörsamhet
gentemot gällande regelverk samt bristande styrning, ledning,
uppföljning och kontroll.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter.
Birger Petersson har på grund av jäv inte deltagit i granskningen av
utbildningsnämnden. Thomas Håkansson har avvikande mening vad gäller
anmärkning avseende utbildningsnämnden och riktar ingen anmärkning.
I beslutet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund
av jäv
Kommunstyrelsen
Ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Lennart Förberg (M), Kenneth
Michaelsson (C), Tim Svanberg (C), Roger Gardell (L), Willy Persson (KD),
Malin Norfall (S), Malin Månsson (S), Tommy Andersson (S), Ola
Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP)
och Tomas Lund (SD).
Ersättarna Monika Lindquist (S), Anders Bromée (M), Christer Leksell (SD),
Bo Johansson (S), Anette Rydell (S), Stefan Österhof (S) och Anna
Carlbrant (RP).
Tillkommer Ylva Olsson (SD).
Överförmyndarnämnden
Ledamöterna Peter Bowin (V), Kenth Carlsson (M) och Stefan Österhof (S).
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Socialnämnden
Ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Birgitta Lagerlund (M), Kerstin
Haraldsson (C), Malin Månsson (S), Thomas Svensson (S) och Ylva Olsson
(SD).
Ersättarna Anette Rydell (S) och Nils Nilsson (S).
Äldrenämnden
Ledamöterna Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S), Lindis Olsson (S),
Monika Lindquist (S) och Tomas Lund (S).
Tillkommer Ylva Olsson (SD) och Anette Rydell (S).
Utbildningsnämnden
Ledamöterna Lennart Förberg (M), Lars Saager (M), Tim Svanberg (C), Erik
Ohlsson (V), Christer Stenström (M), Jan-Eric Wildros (S), Stefan Österhof
(S), Marie Olsson (S), Rune Kronkvist (S) och Lova Necksten (MP).
Ersättaren Helen Fogelberg (M).
Tillkommer Ylva Olsson (SD) och Christoffer Stenström (M).
Fritid- och kulturnämnden
Ledamöterna Lena Mahrle (L), Christer Stenström (M), Mikael Karlsson (S),
Kranislav Miletic (S) och Tomas Lund (SD).
Ersättarna Christer Leksell (SD), Thomas Lähdet (MP) och Thomas
Svensson (S).
Tillkommer Christoffer Stenström (M) och Malin Månsson (S).
Miljö- och byggnadsnämnden
Ledamöterna Willy Persson (KD), Magnus Petersson (S), Ola Robertsson
(S) och Lars Saager (M).
Tillkommer Christoffer Stenström (M).
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Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M), 2:e vice
ordförande Bo Johansson (S), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Tim Svanberg (C), Tommy Andersson (S), Lena Mahrle
(L), Anna Carlbrant (RP), Erik Ohlson (V), Peter Bowin (V) samt Christer
Leksell (SD).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att notera revisionsberättelse för år
2016 till protokollet.
2. Sune Håkansson (RP) och Erik Ohlson (V) utses att justera punkten
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, i vilken Malin Norfall (S) och
Kenneth Michaelsson (C) anmält jäv.
3. Bifall till revisorernas tillstyrkan att kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i
dessa organ.
Propositionsordning 1
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på yrkande
om att notera revisionsberättelse för år 2016 till protokollet och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på yrkande
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess förtroendevalda och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 3
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på yrkande
om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess förtroendevalda och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Propositionsordning 4
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på yrkande
om ansvarsfrihet för socialnämnden och dess förtroendevalda och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 5
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på yrkande
om ansvarsfrihet för äldrenämnden och dess förtroendevalda och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 6
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) ställer proposition på yrkande om
ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess förtroendevalda och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 7
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) ställer proposition på yrkande om
ansvarsfrihet för fritid- och kulturnämnden och dess förtroendevalda och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 8
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) ställer proposition på yrkande om
ansvarsfrihet för Miljö- och byggnadsnämnden och dess förtroendevalda och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 9
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
yrkandet om att utse Sune Håkansson (RP) och Erik Ohlson (V) till att
justera punkten om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera revisionsberättelsen för år 2016 till protokollet.
2. Utse Sune Håkansson (RP) och Erik Ohlson (V) till att justera att
punkten om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
3. Bevilja ansvarsfrihet för ovan nämnda styrelser och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
4. Godkänna årsredovisningen för år 2016, till detta protokoll bifogad
bilaga 1.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Revisionen
Ekonomienheten
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§ 127

Dnr 2017-000041 040

Ägardirektiv till bolagsstämmor 2017 för kommunens
helägda bolag
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus har framlagt
årsredovisningar/förvaltningsberättelser för 2016.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag” skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför
bolagsstämmorna för kommunens direktägda bolag och dess dotter/dotterdotterbolag.
Bedömning
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2016
redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud, för hur denne ska agera vid ovan nämnda
bolags årsstämmor (ordinarie bolagsstämmor) som hålls under maj 2017.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
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-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv .
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-13
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna
följande direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby
Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
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Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv.
I beslutet i sin helhet deltar inte följande ledamöter och ersättare
på grund av jäv
Ledamot Ola Robertsson (S).
I den del av beslutet som rör kommunfullmäktiges instruktion till
kommunens bolagsstämmoombud om att bevilja styrelsernas
ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2016 års
verksamhet deltar inte följande ledamöter och ersättare på
grund av jäv
AB Ronneby Helsobrunn
Ledamöterna Åsa Evaldsson (M), Lennart Förberg (M), Kenneth
Michaelsson (C), Tim Svanberg (C), Roger Gardell (L), Willy Persson (KD),
Malin Norfall (S), Malin Månsson (S), Tommy Andersson (S), Ola
Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP)
och Tomas Lund (SD).
Ersättarna Monika Lindquist (S), Anders Bromée (M), Christer Leksell (SD),
Bo Johansson (S), Anette Rydell (S), Stefan Österhof (S) och Anna
Carlbrant (RP).
Tillkommer Ylva Olsson (SD).
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AB Ronnebyhus
Ledamöterna Anders Bromée (M), Mats Paulsson (C) och Tomas Lund
(SD).
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ledamöterna Christer Leksell (SD) och Thomas Svensson (S).
Ronneby Miljöteknik Energi AB
Ledamöterna Christer Leksell (SD) och Thomas Svensson (S).
AB Ronneby industrifastigheter
Ledamöterna Anders Bromée (M), Tomas Lund (SD) och Ylva Olsson (SD).
Ronneby Brunn AB
Ledamöterna Anders Bromée (M), Tomas Lund (SD) och Ylva Olsson (SD).
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M), revisionens
ordförande JanAnders Palmquist (S), ledamöterna Sune Håkansson (RP),
Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter
Bowin (V), Erik Ohlson (V), Anna Carlbrant (RP), Christer Leksell (SD) och
Ylva Olsson (SD).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar på att:
1. Samtliga ledamöter i bolagsstyrelserna, som även är ledamöter av
kommunfullmäktige, förklaras jäviga i hela ärendet.
2. Årsredovisningarna för AB Ronneby Helsobrunn, Ronneby
Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och Teknik AB
återremitteras i enlighet med de skriftliga skäl som anges i bilaga 2
till detta protokoll.
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1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att:
1. Ledamöterna i bolagsstyrelserna enbart förklaras jäviga i den del av
beslutet som rör kommunfullmäktiges instruktion till
bolagsstämmoombudet om att bevilja styrelsernas ledamöter och
verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
2. Årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och
Ronneby Miljö och Teknik AB återremitteras för undertecknande av
rätt verkställande direktör.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 2:a punkten i 1:e vice ordförande
Christoffer Stenströms (M) yrkande.
Malin Norfall (S) yrkar på att ärendet återremitteras i enlighet med nedan:
1. Årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och
Ronneby Miljö och Teknik AB återremitteras för undertecknade rätt
verkställande direktör.
2. Styrelserna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö
och Teknik AB redovisar de olika synsätt, och vilka som har dessa
synsätt, som har medfört entledigandet av företagens verkställande
direktör.
3. Bolagens totala kostnader för entledigande av VD:n redovisas.
Ylva Olsson (SD) yrkar bifall till Sune Håkansson (RP) yrkande i sin helhet.
Propositionsordning 1
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på Sune
Håkanssons (RP) yrkande om att samtliga ledamöter i bolagsstyrelserna, som
även är ledamöter i kommunfullmäktige, förklaras jäviga i hela ärendet, och
eget yrkande om att ledamöterna i bolagsstyrelserna enbart är att anse som
jäviga i de frågor som rör ansvarsprövningen, och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 1:e vice ordförandens eget
yrkande.
Propositionsordning 2
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på om
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
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kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet om direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö & Teknik AB och
Ronneby Miljöteknik Energi AB.
Propositionsordning 3
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på Sune
Håkanssons (RP), Malin Norfalls (S) och eget yrkande om syftet med
återremissen och finner bifall för eget yrkande.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
JA-röst för bifall 1:e vice ordförandens eget yrkande.
NEJ-röst för bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
Propositionsordning 4
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer kontraproposition på
Sune Håkansson (RP) och Malin Norfalls (S) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att utse Malin Norfalls (S) yrkande som
motförslag till 1:e vice ordförandens eget yrkande.
Omröstningsresultat 1
Omröstningen som begärdes under propositionsordning 3 ska nu
genomföras.
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll bifogad bilaga B, sexton
(16) JA-röster, tjugonio (29) NEJ-röster och fyra (4) är frånvarande, varefter
ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet om
direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö & Teknik
AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB, i enlighet med Malin Norfalls (S)
yrkande.
Propositionsordning 5
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition
kommunstyrelsens förslag om att lämna ovanstående direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby Industrifastigheter och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Propositionsordning 6
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag om lämna ovanstående direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronnebyhus och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ledamöterna i bolagsstyrelserna som även är ledamöter av
kommunfullmäktige är att anse som jäviga i de frågor som rör
ansvarsprövningen för respektive bolag.
2. Återremittera årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi
AB och Ronneby Miljö och Teknik AB i enlighet med nedanstående
direktiv:
-

Årsredovisningarna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och
Ronneby Miljö och Teknik AB återremitteras för undertecknade rätt
verkställande direktör.

-

Styrelserna för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö
och Teknik AB skall redovisa de olika synsätt, och vilka som har
dessa synsätt, som har medfört entledigandet av företagens
verkställande direktör.

-

Bolagens totala kostnader för entledigandet av företagens VD
redovisas.

3. Lämna nedanstående direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i
AB Ronneby Industrifastigheter och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2016 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
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-fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
-fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
-bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.
Vidare skall ombudet
-besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande
räkningsregler
-i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade
revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag
-besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
-i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda
reviderade bolagsordningar
-i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade
ägardirektiv.
________________
Exp:
Kommunfullmäktiges stämmoombud Nils-Ingmar Thorell
Styrelsen för Ronneby Miljöteknik Energi AB och Ronneby Miljö och
Teknik AB
Ekonomienheten
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§ 128

Dnr 2016-000528 001

Komplettering - ny grafisk profil i Ronneby Kommun
(organisation)
Sammanfattning
Enligt beslut i KSAU den 2016-11-07 (§ 430) har nämnder och kommunala
förvaltningar inkommit med remissvar angående den sjätte att-satsen. Sjätte
att-satsen lyder som följer:
”- att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att kommunala verksamheter
som använder en egen logotyp går över till att enbart använda Ronneby
kommuns nya logotyp inom två år, dock senast 2019-01-01.”
Remissvaren från socialnämnden, äldrenämnden, utbildningsnämnden, fritidoch kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska förvaltning och
Kunskapskällan & Cela sammanställs som underlag till detta förslag.
Förslaget är i övrigt som tidigare presenterat vid KSAU den 2016-11-07.
För att kunna använda den nya grafiska profilen har informationsenheten
efter beslut i kommunfullmäktige den
25 februari 2016 (§ 63/2016) arbetat fram praktiska tillämpningar.
Informationsenheten presenterar därför en grafisk manual som innehåller
användningsexempel och riktlinjer för de tre beslutade elementen. De
beslutade elementen är typsnitt, färg och logotyp.
Riktlinjerna behövs för att skapa tydlighet och kvalitetssäkra Ronneby
kommuns grafiska produktion som till exempel skyltar, trycksaker,
blanketter, annonser, profilprodukter, bilder och i vår digitala
kommunikation.
På grund av ekonomiska skäl presenterar informationsenheten ett annat
typsnitt som dock uppfyller samma krav utifrån tillgänglighet och profil.
För att kunna använda Ronneby kommuns logotyp i alla sammanhang
presenterar informationsenheten även en liggande variant.
Den grafiska manualen är kommunikatörernas verktygslåda. När våra
målgrupper använder nya kommunikationsmöjligheter behöver
informationsenheten snabbt kunna fylla på med relevanta riktlinjer och
användningsexempel
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Bedömning
Den grafiska manualen är en riktlinje och innehåller fler än de tre
grundläggande elementen som beslutades av kommunfullmäktige (§
63/2016) under beslutspunkt 2. Enligt ”Ronneby kommuns riktlinjer för
styrdokument avseende kvalitet och utveckling” ska en riktlinje
kvalitetssäkra och beskrivs som en slags handbok.
Den grafiska manualen faller inom ramen av ovan beskrivning för riktlinjer
då den syftar till att kvalitetssäkra och förtydliga Ronneby kommuns grafiska
produktion.
Varumärkesplattformen är det mest grundläggande dokumentet i frågor om
grafisk utformning, marknadsföring och kommunikation. Plattformen
fungerar som en strategi enligt beskrivningen i ”Ronneby kommuns riktlinjer
för styrdokument avseende kvalitet och utveckling” och beslutas av
kommunfullmäktige.
Den grafiska profilen som beslutades tillsammans med
varumärkesplattformen innehåller tre grundläggande grafiska element,
logotyp, typsnitt och färger.
Informationsenheten har arbetat fram praktiska tillämpningar och
användningsexempel som samlas i manualen. Under arbetets gång har flera
yttre skäl påverkat logotypen och typsnitten.
Nedan följer en presentation av materialet och en kort redovisning varför
anpassningar varit nödvändiga.
Förvaltingschefsgruppen under ledning av kommundirektören ställer sig
bakom det presenterade materialet och beslutsförslagen.
Redovisning typsnitt
De beslutade typsnitten Berling och Berthold Akzidenz Grotesk kostar cirka
5 tkr per användare i licensieringskostnad. Enligt nuvarande arbetssätt för
grafisk produktion behövs licenserna för cirka 14 kommunanställda. Dessa
användare har tillgång till särskilda program för grafisk produktion (Adobepaket) och den beräknade totalkostnaden på 70 tkr budgeterades inom
informationsenhetens budget för 2016.
Inom ramen av utvecklingsarbetet i informationsenheten har ett nytt
arbetssätt presenterats. Arbetssättet bygger på mallösningar för dokument
och enkla trycksaker. Mallarna gör det möjligt att alla kommunanställda kan
skapa sina egna trycksaker, som till exempel affischer, visitkort,
inbjudningar mm. Totalkostnaden för inköp av typsnitten Berling och
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Berthold Akzidenz Grotesk för alla kommunanställda beräknas till cirka
11 500 tkr.
Bland annat arbetar Borås stad, Region Dalarna och Bromölla kommun
framgångsrikt enligt det nya arbetssättet som innebär att flaskhalsar i
organisationen försvinner. Dessutom sparar verksamheterna tid. Mallarna
garanterar en kvalitetssäkring utifrån riktlinjerna för Ronneby kommuns
grafiska produktion.
På grund av effektivitetsvinsterna i kombination med den höga
inköpskostnaden föreslår informationsenheten att ändra typsnitten till
kostnadsfria Googlefonts Work Sans, Lora och Lobster i den externa och
profilerande kommunikationen. Informationsenheten föreslår vidare att hålla
fast vid typsnittet Berling i Ronneby kommuns logotyp.
I myndighetskommunikation som till exempel tjänsteskrivelser, blanketter
och fakturor påverkar även krav som SIS-standard och krav från flera av
Ronneby kommuns verksamhetssystem. I dessa fall föreslår
informationsenheten att bibehålla nuvarande typsnitt Arial och Times New
Roman. Det är standardtypsnitt och finns installerade på alla datorer.
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Redovisning färger
De beslutade färgerna är målvärden. Betraktaren ska få känslan av respektive
färg. Känslan påverkas av produktens material och andra grafiska element
som till exempel bakgrundsfärgen. Ronneby kommuns huvudfärg är blå.
Exakta färgbeskrivningar finns i den grafiska manualen och anges för olika
material. Dessa beskrivningar fungerar som riktlinjer.
I ett första steg presenterar informationsenheten grundfärgen blå och nyanser
av samma färg. Variationen inom samma färg skapar känslan av målvärdets
färg – blå. Nyanserna används i till exempel trycksaksproduktion där
variationer inom samma färg upplevs som omväxlande och höjer läsvärdet.
Komplementfärger införs i ett senare skede på samma sätt, där målvärdet är
beskrivet i kommunfullmäktiges beslut. Den exakta beskrivningen av färgen
utifrån olika materialen ingår senare i manualen som då fungerar som
riktlinje för grafisk produktion och därför beslutas av kommundirektören.
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Redovisning logotyp
Ronneby kommuns logotyp består av två centrala element. Det mest synliga
elementet är det heraldiska vapnet. Kommunvapnet är registrerat hos Patentoch registreringsverket sedan 1974 och används även i den nya logotypen i
samma form. Det andra elementet är texten ”Ronneby kommun”. Ordet
”Ronneby” skrivs enligt kommunfullmäktiges beslut med gemener, medan
ordet ”kommun” skrivs med versaler.
För att den nya logotypen ska kunna användas i alla sammanhang krävs en
stående och en liggande variant, som dock för övrigt innehåller samma
centrala element – kommunvapen och text ”Ronneby kommun”.
Den stående varianten beslutades av kommunfullmäktige den
25 februari 2016 (§ 63/2016). Det är vår profilbärande logotyp som syns på
till exempel annonser, affischer, skyltar eller vår digitala kommunikation.
Den liggande varianten arbetades fram av informationsenheten för att möta
formella krav från till exempel olika verksamhetssystem som utgår från SISstandard. Här begränsas utrymmet i höjd, se bild nedan ”Praktiskt
tillämpning logotyp”. Därför används den liggande varianten när logotypen
placeras i sidhuvudet som avsändarinformation. Flertalet av våra
officedokument och annan myndighetskommunikation använder den
liggande varianten.
Bilaga 2 visar exempel på produkter där den liggande varianten behöver
användas. I ett jämförande syfte visas samma produkter även med den
stående logotypen.
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Ronneby kommuns logotyp ska användas av alla kommunala förvaltningar
och verksamheter.
I vissa fall kan verksamhetsnamn behöva anges. I så fall skrivs det utanför
logotypens frizon och följer typsnittsreglerna enligt riktlinjerna för grafisk
produktion i Ronneby kommun.
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Logotyp och verksamhetsnamn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
att föreslå till Kommunstyrelsen att anta kompletteringar gällande typsnitt.
Det innebär att ändra typsnitten till Googlefonts Work Sans, Lora och
Lobster i den externa och profilerande kommunikationen. I
myndighetskommunikation ändras det till typsnitten Arial och Times New
Roman.
att föreslå till Kommunstyrelsen att anta kompletteringar gällande färger där
nyanser av de presenterade grundfärgerna ingår.
att föreslå till Kommunstyrelsen att anta kompletteringar gällande Ronneby
kommuns logotyp. Det innebär att även en liggande variant av logotypen får
användas.
att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att alla kommunala verksamheter
och förvaltningar ska använda Ronneby kommuns nya logotyp.
att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att i fall ett verksamhetsnamn
behöver anges så skrivs det utanför logotypens frizon.
att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att kommunala verksamheter
som använder en egen logotyp går över till att enbart använda Ronneby
kommuns nya logotyp inom två år, dock senast
2019-01-01.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04
Kommunstyrelsen beslutar att:
 föreslå till kommunfullmäktige att anta kompletteringar
gällande typsnitt. Det innebär att ändra typsnitten till
Googlefonts Work Sans, Lora och Lobster i den externa och
profilerande kommunikationen. I myndighetskommunikation
ändras det till typsnitten Arial och Times New Roman.
 föreslå till kommunfullmäktige att anta kompletteringar
gällande färger där nyanser av de presenterade grundfärgerna
ingår.
 föreslå till kommunfullmäktige att anta kompletteringar
gällande Ronneby kommuns logotyp. Det innebär att även en
liggande variant av logotypen får användas.
 föreslå till kommunfullmäktige att besluta att i fall ett
verksamhetsnamn behöver anges så skrivs det utanför
logotypens frizon.
 föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunala
verksamheter som använder egen logotype ska tillse att den
alltid används tillsammans med Ronneby kommuns logotype.
 att genomförandetiden är ett år från och med att beslut fattas i
kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt
tjänstgörande ersättare Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) och Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta kompletteringar gällande typsnitt. Det innebär att ändra
typsnitten till Googlefonts Work Sans, Lora och Lobster i den
externa och profilerande kommunikationen. I
myndighetskommunikation ändras det till typsnitten Arial och Times
New Roman.
2. Anta kompletteringar gällande färger där nyanser av de presenterade
grundfärgerna ingår.
3. Anta kompletteringar gällande Ronneby kommuns logotyp. Det
innebär att även en liggande variant av logotypen får användas.
4. I fall ett verksamhetsnamn behöver anges så skrivs det utanför
logotypens frizon.
5. Kommunala verksamheter som använder egen logotype ska tillse att
den alltid används tillsammans med Ronneby kommuns logotype.
6. Genomförandetiden är ett år från och med att beslut fattas i
kommunfullmäktige.
________________
Exp:
Kommunikationsenheten
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§ 129

Dnr 2013-000301 236

Förslag till beslut - rivning Aspan
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
I Aspanområdet finns fastigheten Leråkra 3:30 som idag används bland
annat som husvagnsuppställning säsongsvis. På fastigheten finns en byggnad
(fritidshus) som har hyrts ut säsongsvis, hyresgästen har avflyttat och
byggnaden står tom.
För hela Aspanområdet finns en lagakraftvunnen detaljplan (2013). I den
planen tas denna del av Leråkra 3:30 upp som friluftsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-21 § 368 återremittera
ärendet för utredning av kostnader för renovering samt om kostnadstäckning
kan ske genom hyresintäkter i stället för rivning av rubricerad fastighet.
Någon sådan utredning har inte genomförts. Byggnaden har angripits av
mögelskador på väggar och i tak, fukten har kommit både från marken och
genom läckage i tak.
Bedömning
En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att stugan på
Leråkra 3:30, är i så dåligt skick att den bör rivas snarast.
Bilder och karta av byggnaden och området framgår av bilaga 2 och 3.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
föreslå Kommunstyrelsen att tillstyrka en rivning samt beslutar föreslå
Kommunfullmäktige att stugan på Leråkra 3:30 rivs och att rivningen
finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka en rivning samt beslutar föreslå
kommunfullmäktige att stugan på Leråkra 3:30 rivs och att rivningen
finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M).
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Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att stugan på Leråkra 3:30 rivs och att
rivningen finansieras av intäkter från fastighetsförsäljning.
________________
Exp:
Per Engkvist, tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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§ 130

Dnr 2017-000120 001

Konsekvensanalys avseende centralisering av
vaktmästarorganisationen
Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad lämnar följande
beslutsförslag.
Sammanfattning
Vid KF 2016-03-31 §136 beslutades i samband med att beslut fattades kring
centralisering av vaktmästarorganisationen även att:
-Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att senast i februari 2016 redovisa en
utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet
motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017
- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med årsredovisningen
2016.
Bedömning
Bilagd konsekvensanalys behandlar båda av Kommunfullmäktiges
frågeställningar.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner upprättad
konsekvensanalys.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera upprättad
konsekvensanalys.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Malin Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med
följande tillägg:
1. Att en uppföljning av upprättad konsekvensanalys delges
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen år 2017.
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Propositionsordning1
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på Malin
Norfalls (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Notera upprättad konsekvensanalys till protokollet.
2. Uppdra tekniska förvaltningen att i samband med årsredovisningen
för år 2017 återkomma med en uppföljning av upprättad
konsekvensanalys.
________________
Exp:
Magnus Graad, tekniska förvaltningen

Justerandes sign
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§ 131

Dnr 2016-000749 806

Taxa uppställningsplats Aspan
Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson
lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Ärendet om uppställningsplats för husvagnar skickades på återremiss från
KS/AU då mer information efterfrågandes. Taxan har enligt praxis legat på 3
000 kr per säsong jämfört med 5 O00 kr för Saxemara. En otydlighet i
författningssamlingen för taxor och avgifter har inneburit att detta inte
tydligt framkommit. Situationen uppdagades när beslutsprocessen om 2017
års taxor hanterades,
Prisskillnaden motiveras av skillnad i standard: Saxemara har 24 platser.
2016 var 15 platser uthyrda varav tre hyrdes av gäster utanför kommunen.
Tillgång till två toaletter, ett duschrum, vattentag, gråvattentömning samt el
finns samt att städning utförs av Saxemara IF
Aspan 12 platser varav samtliga hyrdes av Ronnebybor 2016. Här finns en
toalett, vattentag samt gråvattentömning. El och städning saknas.
Bedömning
Det föreligger en standardskillnad mellan Aspan och Saxemara. Argumentet
att locka turister genom en lägre taxa verkar inte hålla med tanke på att
övervägande i stort sett alla platser hyrs av Ronnebybor. Oavsett vilken taxa
som beslutas ligger en bra bit under de taxor som gäller på
husvagnsuppställningsplatser i annan regi.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-02-16
Fritid— och kulturnämnden beslutar att vidhålla att taxan för Aspan ska
Vara 3 000 kr/säsong, notera redovisningen till dagens protokoll samt
översända densamma till kommunstyrelsen arbetsutskott.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att taxan för
de båda uppställningsplatserna ska vara 5000 kr per säsong men att ett påslag
ska ske för el på Saxemara uppställningsplats.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Malin Norfall (S),
Thomas Svensson (S), Erik Ohlson (V), Christer Leksell (SD) samt
tjänstgörande ersättare Lena Mahrle (L)
Yrkanden
Jan- Eric Wildros (S) yrkar på att taxan för Aspan beslutas vara 3 000
kronor/säsong.
Erik Ohlson (V) yrkar bifall till Jan-Eric Wildros (S) yrkande.
Lena Mahrle (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Leksell (SD) yrkar på att taxan för Saxemara beslutas vara 5 000
kronor/säsong samt att taxan för Aspan beslutas vara 4 000 kronor/säsong.
Propositionsordning 1
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på samtliga
av de tre framförda yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs.
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Jan-Eric Wildros (S) yrkande.
Propositionsordning 2
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer kontraproposition på
Jan- Eric Wildros (S) och Christer Leksells (SD) yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar att Jan-Eric Wildros (S) förslag utgör
motförslag till kommunstyrelsens.
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Omröstningsresultat 1
Omröstningen som begärdes under propositionsordning 1 ska nu
genomföras.
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll bifogad bilaga C,
tjugotre (23) JA-röster, tjugoen (21) NEJ-röster och fem (5) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för de båda uppställningsplatserna
ska vara 5000 kr per säsong men att ett påslag ska ske för el på Saxemara
uppställningsplats.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet De
Gröna reserverar sig till förmån för Jan-Eric Wildros (S) yrkande.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
Thomas Andersson, fritid- och kulturförvaltningen
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§ 132

Dnr 2017-000036 040

Överlåtelseavtal aktier i Ronnebyhus AB
Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 62 att samtliga aktier i
Ronnebyhus AB skulle överlåtas från Ronneby kommun till AB Ronneby
Helsobrunn för en köpeskilling om 4 mkr. Överlåtelsen verkställdes inte
under 2016 utan planeras nu våren 2017, då det kan förväntas kunna ske utan
negativa skattemässiga konsekvenser.
Till kommande bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn har ombudet sedan
tidigare i uppdrag att rösta för ett förvärv av samtliga aktier.
Till kommunfullmäktige överlämnas nu överlåtelseavtalet för
ställningstagande innan stämma hålls och beslutet verkställs.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det föreslagna överlåtelseavtalet
avseende samtliga aktier i Ronnebyhus AB.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna det
föreslagna överlåtelseavtalet avseende samtliga aktier i Ronnebyhus AB.
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det föreslagna överlåtelseavtalet,
till detta protokoll bifogad bilaga 3, avseende samtliga aktier i Ronnebyhus
AB.
________________
Exp:
AB Ronnebyhus
AB Ronneby Helsobrunn
Ekonomienheten, Johan Sjögren
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§ 133

Dnr 2016-000145 310

Servicetaxa för hantering av stolpar avseende
uteserveringar på allmän plats
Gatu- och/parkchef Patrik Hellsberg lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 §124 att
Tillägg i beslut till Tekniska förvaltningen att lägga fram ett beslutsförslag
till kommunstyrelsen rörande en rimlig taxa för stolparna, fundamentsättning
med mera senast i oktober 2015.
KSAU beslutade 2016-11-07 §434 att
Remittera ärendet till handelsföreningen i Ronneby för yttrande.
Bedömning
Handelsförening har nu inkommit med sitt yttrande. Ärendet har nu varit på
remiss för yttrande hos alla berörda parter varför tillräckligt beslutsmaterial
är inhämtat.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att.
-att KSAU föreslår KS att föreslå Komunnfullmäktige besluta att
”Servicetaxa för hantering av stolpar avseende uteserveringar på allmän
plats” skall ske i enlighet med av tekniska förvaltningen redovisat förslag
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Servicetaxa för
hantering av stolpar avseende uteserveringar på allmän plats” skall ske i
enlighet med av tekniska förvaltningen redovisat förslag.
Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Servicetaxa för hantering av stolpar
avseende uteserveringar på allmän plats” skall ske i enlighet med av tekniska
förvaltningen redovisat förslag, till detta protokoll bifogad bilaga 4.
________________
Exp:
Patrik Hellsberg, tekniska förvaltningen
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§ 134

Dnr 2016-000331 101

Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare
Rune Kronkvist (S) angående ombyggnad av
duscharna i lokaler som används av skolorna i
Ronneby kommun
Sammanfattning
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge berörd
verksamhet i uppdrag att utreda, planera och genomföra en ombyggnad av
duscharna i de lokaler som används av skolorna i Ronneby kommun. Det
förekommer att elever ej duschar efter idrottslektioner på grund av rädsla för
att visa sig eller bli fotograferade. Eleverna bör kunna duscha utan insyn,
vilket kan åtgärdas med någon form av avskärmning.
Bedömning
Remiss har skickats till Utbildningsförvaltningen och Tekniska
förvaltningen.
Efter utredning på Utbildningsförvaltningen ställer sig Utbildningsnämnden
bakom följande förslag:
Duschar byggs om i de lokaler förvaltningen har hyreskontrakt med genom
lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen
Takten av dessa ombyggnader följer investeringsplan för 2017, 2018 och
2019.
Tekniska förvaltningen presenterar två möjliga lösningar:
Skärmvägg mellan varje duschmunstycke
Bås med möjlighet till omklädning
Kostnad för montering av duschväggar beräknas grovt räknat till cirka
50 000 kr per duschutrymme som har 3-4 duschmunstycken. Kostnad för
underhåll för monterade väggar måste även räknas upp.
Det är ett problem att allt fler elever upplever obehag att duscha inför andra
och att det kan bidra till hygienkonsekvens eller att elever avstår från att
delta i idrottslektioner. Målsättningen bör vara att elever får möjlighet att
duscha enskilt utan insyn.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att ge Tekniska förvaltningen i samarbete med
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en kostnads- och
genomförandeplan i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad samt uppdra tekniska
förvaltningen att till budgetberedningen återkomma med kostnader och
genomförandeplan
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
bifallen samt uppdra tekniska förvaltningen att till budgetberedningen
återkomma med kostnader och genomförandeplan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Lennart Förberg (M) samt tjänstgörande ersättare
Rune Kronkvist (S).
Yrkanden
Rune Kronkvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen bifallen samt uppdra tekniska
förvaltningen att till budgetberedningen återkomma med kostnader och
genomförandeplan.
________________
Exp:
Rune Kronkvist
Jannike Jonasson, kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
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§ 135

Dnr 2014-000331 109

Besvarande av medborgarförslag gällande anpassning
av lekplatsen på Ekbacksvägen i Ronneby
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att kommunstyrelsens beslut om lekplatsutredning
rivs upp och återremitteras för komplettering.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-01 § 336 att återremittera ärendet för
att se över möjligheten med att utöka antal lekredskap och anpassa
lekplatsen efter behov utan att göra om den till områdeslekplats.
Bedömning
Avseende önskemålet om att uppgradera lekplatsen vid Ekbacksvägen i
Ronneby anser Tekniska förvaltningen att dess status i utredningen som
närlekplats är fortsatt relevant. Om lekplatsen utrustas med fler lekredskap
faller klassificeringen som närlekplats och hela Lekplatsutredningens
koncept blir förändrat. Det har beslutats att det skall finnas 16 st NLP och 20
OLP.
Att utöka innebär en utökad investeringskostnad om ca 200 tkr och en årlig
ökad driftkostnad om ca 7 tkr enligt de kostnadskalkyler som framtogs i
utredningen 2013. (kostnaderna har uppräknats med KPI 2013 okt – 2016
okt 1,15%)
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att:
-att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Roger Gardell (L), Malin Norfall (S) samt
Christer Leksell (SD).
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Yrkanden
Roger Gardell (L) yrkar på att avslå medborgarförslaget, men att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att utöka lekplatsen med ett par lekredskap utan att
uppgradera den till områdeslekplats.
Christer Leksell (SD) yrkar bifall till Roger Gardells (L) yrkande.
Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning 1
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
kommunstyrelsens och Roger Gardells (L) förslag till beslut, bifall mot
avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs.
JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
NEJ-röst för bifall till Roger Gardells (L) yrkande.
Omröstningsresultat 1
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll bifogad bilaga D, trettio
(30) JA-röster, fjorton (14) NEJ-röster och fem (5) är frånvarande, varefter
ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Per Petersson
Ebon Kaisajuntti, kommunledningsförvaltningen
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§ 136

Dnr 2017-000166 678

Ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga
undervisningsenheten Start Soft (Hallabro, Eringsboda)
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till
ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten på Soft
Center. Placering av en paviljong föreslås i Hallabro, medan mindre
förändringar av befintliga lokaler i Eringsboda gör att platser kan beredas på
Eringsbodaskolan. Förvaltningschefen ref till tidigare nämndsbeslut gällande
placering av paviljong i Backaryd, vilket fått en positiv respons.
Bedömning
Genom dessa åtgärder, förutsatt att inte inflödet av elever fortsätter, beräknas
en avveckling av Start Soft kunna ske i början av augusti 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden beslutar om insatser enligt bilagor
(Hallabro - Eringsboda) samt föreslår Kommunfullmäktige att bevilja både
drifts- och investeringsmedel.
Utbildningsnämndens beslut 2017-02-23
Utbildningsnämnden beslutar om insatser enligt bilagor (Hallabro Eringsboda) samt föreslår Kommunfullmäktige att bevilja både drifts- och
investeringsmedel.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-07
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige auu bevilja
utbildningsnämnden 1 450 000 kr i investeringsanslag (1 150 tkr + 300 tkr)
som finanserias genom extern upplåning samt 1 490 000 kr (990 tkr + 500
tkr) i driftsmedel för 2017 som finanserias via kommunalfullmäktiges konto
för oförutsedda utgifter. Fortsatt behov av driftmedel överlämnas till
budgetberedningen.
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Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-30
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utbildningsnämnden 1 450 000 kr i
investeringsanslag (1 150 tkr + 300 tkr) som finanserias genom extern
upplåning samt 1 490 000 kr (990 tkr + 500 tkr) i driftsmedel för 2017 som
finanserias via kommunalfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.
Fortsatt behov av driftmedel överlämnas till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-04
Kommunstyrelsen beslutar bevilja tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag
på 400 000 kr för lekredskap och finansiera detta genom extern upplåning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar bevilja
tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag på 300 000 kr och finansiera detta
genom extern upplåning.
Erik Ohlson (V) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på
kommunstyrelsens och Kenneth Michaelsson (C) förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kenneth Michaelsson
(C) förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja tekniska förvaltningen ett
tilläggsanslag på 300 000 kronor och finansiera detta genom extern
upplåning.
________________
Exp:
Ekonomienheten
Tekniska förvaltningen
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§ 137

Dnr 2017-000317 219

Motion gällande Ronneby stadsmiljö och utformning
från kommunfullmäktigeledamot Nils Ingmar Thorell
(L).
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) lämnar följande motion.
Sammanfattning
Ronneby är en stad med fantastiska möjligheter som vilar mycket på sina
vackra omgivningar samt med stadens största attraktion Ronneby
Brunnspark. Ronneby innerstad är tyvärr en upplevelse med få ljusglimtar
förutom kyrkan och Bergslags området.
Centrala staden är i behov av uppryckning. Det krävs krafttag och nya
tankar!
För mycket sten och för lite grönska.
Smutsigt och slitet.
Frågor man bör ställa sig är:
-

Vad får oss att trivas som turist samt att vilja återvända och sprida
mun mot mun reklam?

-

Vad får människor att vilja bosätta sig i en ny stad som Ronneby?

-

Vad får affärskedjor att vilja etablera sig i en ny stad?

Det är smutsigt och grått av sten med för lite grönska. På Kungsgatan i
Ronneby passerar mellan 5000 - 6000 bilar varje dygn och gatan är ett
skyltfönster för Ronneby. Inte ens på sommaren finns här några planteringar
eller sommarblommor.
Trafiksituationen är inte speciellt genomtänkt då man inte byggt klart enligt
beslutade trafikomläggningen 2006 ännu! Trafikskyltning med över 30
skyltar med olika utformning på 3 kvarter. Detta förekommer inte ens i en
storstad av dignitet. I "Gestaltningsprogrammet" sid 37 talar vi om att antalet
skyltar ska begränsas.
Ett gestaltnings program antogs av kommunalfullmäktige 2012-09-27.
Mycket av detta är bra men fä saker uppfylls av det som står i programmet.
Det tycks har blivit en hyllvärmare. Nedan ett antal exempel som inte
uppfylls. Bifogat samtliga punkter från gestaltnings programmet i som
antogs 2012 i numerisk ordning:
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1. Mötesplatser samt god skötsel . Sid. 7
2. Hänvisning om hur fasader bör målas etc Sid. 16
3. "Trottoarer skall beläggas med ett plant underlag. Storgatsten samt
kullersten bör undvikas. (Kungsgatan tex)" Högra sidan från Willys
mot Stadshuset hela trottoaren belagd med kullersten. Sid.17
4. "Ronnebygrönt används som standardfärg där identitet ska skapas.
Det används t.ex. på stativ, bänkar , plank samt papperskorgar och
belysningsstolpar. Som accentfärg används den mörkröda kulören
”engelsk röd som är upptagen i Brunnsparken". Vart finns detta?
Sid.19
5. "Bänkar och soffor är en mycket viktig del av stadsmiljön. Besökare i
staden måste kunna sätta sig ned och vila benen, betrakta
omgivningarna och människorna. Med fler bänkar stannar folk längre
i staden"." Längs strandpromenaden vid ån finns för få bänkar".
Sid.20
6. Sittytor bör oljas in varje år. Askkoppar bör placeras tillsammans
med papperskorgar eller väggfasta samt försedda med regntak. Sid.
22
7. Skyltar/trafikskyltars utformning
8. Text gällande utförande av planteringskärl. Sid. 32
9. Text angående näringsidkares utformning av skyltar, markiser etc.
Sid.42
Vi menar att programmet inte följs på ovanstående punkter. Hade detta gjorts
hade situationen redan idag sett mycket bättre ut för stadsmiljön. Dessutom
bör man sätta ribban ännu högre att lyfta in den vackra Brunnsparken i
stadsmiljön med all sin grönska, trädgårdskänsla "Hjärtat i Sveriges
trädgård". Parkkänsla med anknytning till Brunnsparken med mycket grönt,
blommor, planteringar en känsla som ska finnas i staden som inte finns pâ
något annat ställe i Sverige hade blivit något som folk hade vallfärdat till.
Detta tillsammans med Brunnsparken hade blivit en fantastisk kombination
som drar turister. Det får folk att vilja bo här och de som bor här bli stolta
över sin vackra stad. Detta är något som det kommer att stå om i
guideböcker och som rimmar med "Ronneby den Moderna kurorten" samt
den gamla sloganen "Ronneby Hjärtat i Sveriges trädgård". Detta blir en
investering som kommer att betala sig ur många aspekter, ökad kommers,
inflyttningsattraktivitet samt kraftigt ökad turism!
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Det hade varit trevligt att slippa läsa i internationella guideböcker att
"Ronneby är en sönderbyggd stad där inte mycket finns att se utan passera",
åk vidare till Karlskrona. (Källa internationell guidebok om Sverige och
Ronneby)
Ronneby skall vara en grön liten mysig stad som folk älskar att bo i och där
invånarna blir goda ambassadörer för sin stad.
Denna motion kräver att följande ska genomföras:


Trafikomläggningen som beslutade år 2006 slutförs med det snaraste.



En genomgång sker av dagens stadsmiljö kontra
gestaltningsprogrammet från 2012 och att de beslut som fattades
2012-09-27 följs.



En kompletterande gestaltningsplan tas fram för att sätta varumärket"
Ronneby den moderna kurorten" med förslagsvis park-,
trädgårdskänsla flyttar in i stadskärnan med mycket mera grönska
och blommor.



En underhållsplan tas fram med ansvar och utförande av underhåll
såsom parkbänkar soptunnor etc. med klargjorda ansvarsområden av
utförare samt intervall.



Att renhållningen utökas och att speciella event tas i beaktande och
renhållning i anknytning till dessa utökas.

Att samtliga trafikdelare förses med konstgräs istället för med asfalt eller
grus (se östra infarten Hulta rondellen) ”En rondell, refug eller mittremsa
med grönt och vackert gräs är betydligt mer tilltalande än en grå och trist
asfalterad sådan, det är Vi nog alla överens om. Men att lägga gräs i
dessa trafikmiljöer är verkligen inte problemfritt och det är framför allt
gräsklippning som ställer till bekymmer. ”Se länk!
http://www.nordicsurface.se/sv/konstgras/offentlig-milio,
http://www.nordicsurface.se/sv/konstgras/trafikmilio.
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Att skyltsituationen samt utformning av dessa ses över , förskönas
samt reduceras till antal. 37 skyltar i 3 kvarter pä Kungsgatan!



Att Ronneby senast är 2020 ställer upp i tävlingen " Årets
Stadskärna" med ambition att vinna!



När staden uppfyller ovanstående förses samtliga infarter med
välkomnade skyltar "VÄLKOMMEN till Ronneby den Moderna
Kurorten" ev. med tilläggstexten Hjärtat i Sveriges trädgård.
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Kommunikation/information startar mellan kommunen och
fastighetsägare om uppryckningen och att det beslutade
gestaltningsprogrammet efterlevs . Om inte ges vitesföreläggande.



Att Cityföreningens medlemmar informeras om detsamma och följer
upp det beslutade gestaltningsprogrammet. Om inte utges
vitesföreläggande.

Yrkanden
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar på att motionen
remitteras till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Roger Gardell
Kommunstyrelsen
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§ 138

Dnr 2017-000008 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga ytterligare
motioner lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset,
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Ronneby

för behandling av följ ande ärenden:

1.

2.

Val av justerare

Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den
som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast
10 minuter före sammanträdets start
Frågor
Interpellationer

Årsredovisning 2016 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet
Ägardirektiv

§°9°.\'$3\$^.4>P°

till

Komplettering
Förslag

till

-

bolagsstämmor 2017 for kommunens helägda bolag

ny grafisk profil i Ronneby Kommun (organisation)

beslut

-

rivning

Aspan

Konsekvensanalys avseende centralisering av vaktmästarorganisationen
10.

Taxa uppställningsplats Aspan

ll. Överlåtelseavtal aktier

i

Ronnebyhus

12. Servicetaxa för hantering
13.

14.

AB

av stolpar avseende uteserveringar på allmän plats

Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare Rune Kronkvist (S) angående
ombyggnad av duscharna i lokaler som används av skolorna i Ronneby kommun
Besvarande av medborgarförslag gällande anpassning av lekplatsen på Ekbacksvägen

i

Ronneby
15. Ersättningslokaler for att ersätta

den tillfälliga undervisningsenheten

Start Soft (Hallabro,

Eringsboda)
16. Anmälan av motioner
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6.

Âgardirektiv

till

Ledamôter
Roger Fredriksson

Åsa Evaldsson
Anders Bromée

Lennarth Förberg
Christoffer Stenström
Birgitta Lagerlund

Susanne Lundgren
Anders Lund
Christer Stenström

Kenneth Michaelsson
Tim Svanberg
Hillevi Andersson
Kristina Valtersson

Mats Paulsson
Roger Gardell
Nils Ingmar Thorell
Willy Persson

bolagsstämmor 2017

fôr

Parti

Krets Ersättare

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Alla

(C)

Alla

Alla
Alla
Alla

(C)

Alla
Alla

(C)

Alla

(C)

Alla

(L)

Alla
Alla

Malin Norfall

Alla

(S)

Alla

Malin

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

Monika Lindqvist
Jan—Eric Wildros
lngrid Karlsson
Stefan Österhof
Marie Olsson
Magnus Pettersson

Thomas Svensson
Kranislav Miletic
Lindis

Olsson

Peter Bowin
Angela Leyton

(S)

Alla

(S)

Alla
Alla
Alla

(s)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(V)

Alla

Alla

Erik

(V)
(V)

Alla

Christer Leksell

(MP)
(MP)
(SD)

Alla

Ohlson
Lova Necksten
Helena Augustsson

Tomas Lund

Nicolas Westrup

Ros-Marie Leksell
Ylva Olsson
LTherese Lagerkvist

Magnus

Stridh

Sandra Bergkvist

Sune Håkansson
Anna Carlbrant

(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(RP)
(RP)

Helen Fogelberg
Lars Saager

Alla

(C)

(S)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alla

(L)

Mikael Karlsson
Annette Rydell

Ja

Kenth Carlsson

Alla

Alla

Alla

2017 klockan 20:32:39.

bolag

Alla

(KD)

Bo Johansson
Månsson
Tommy Andersson
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~

april

Kerstin Haraldsson

Lena Mahrle

Tomas Lähdet

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Haide Friberg

X
X

Nils Nilsson
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Magnus Johannesson

Alla

Alla
Alla

Nej

Avst
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X

3

X

Alla

X

Alla
Alla

X
X
X

Alla
Alla
Alla
Alla
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10.

Taxa

uppställningsplats

Aspan

Ledamöter

Parti

Roger Fredriksson

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Åsa Evaldsson
Anders Bromée

Lennarth Förberg
Christoffer Stenström
Birgitta Lagerlund

Susanne Lundgren
Anders Lund
Christer Stenström
Kenneth Michaelsson
Tim Svanberg
Hillevi Andersson
Kristina Valtersson

Mats Paulsson
Roger Gardell
Nils Ingmar Thorell
Willy Persson
Malin Norfall

Bo Johansson

Malin

Månsson

Tommy Andersson

Amani

EI Ali

Mikael Karlsson
Annette Rydell
Ola Robertsson
'

'

'

'

Krets

Ersättare

Alla

Kenth Carlsson

Alla
Alla

Alla
Alla

Alla

(C)
(C)

Alla

(C)

Alla

(C)

Alla

(C)

Alla

(L)

Alla

(L)

Alla

(KD)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

Alla

(S)

Alla

Kranislav Miletic

(S)

Alla

(S)

Alla

Christer Leksell

Nicolas

Westrup

Ros-Marie Leksell
Ylva Olsson
Therese Lagerkvist

Magnus

Stridh

Sandra Bergkvist
Sune Håkansson

Anna

Carlbrant

(S)

Alla

(S)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

(MP)
(MP)

Alla

(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(RP)
(RP)

Lars Saager

Alla

Alla

Tomas Lund

Helen Fogelberg

Alla

(S)

Olsson
Peter Bowin
Angela Leyton
Erik Ohlson
Lova Necksten
Helena Augustsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alla

(S)

Lindis

Ja

Alla

Jan-Eric Wildros
Ingrid Karlsson
Stefan Osterhof
Marie Olsson
Magnus Pettersson

Thomas Svensson
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Alla

Kerstin Haraldsson

Lena Mahrle

Nils Nilsson
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Magnus Johannesson

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
Tomas Lähdet

X
X
X
X
X

Alla
Alla
Alla

Nej

Haide Friberg

Alla
Alla

X

X

X
X
X

Alla
Alla
Alla

X

Alla
Alla
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Lennarth Fôrberg
Christoffer Stenström
Birgitta Lagerlund

j

Susanne Lundgren
Anders Lund
LChrister Stenström
~ ¡‘Kenneth Michaelsson
~ Tim Svanberg

j

jÎIeviAndersson

j

j

Kristina Valtersson

Paulsson
IE5
Roger Gardell

I

j

ﬁ

Annette Rydell
Robertsson

Mm

Christer Leksell

Tomas Lund

~

Nicolas Westrup
Ros-Marie Leksell
Ylva Olsson

Therese Lagerkvist

LMagnus

~~~~

LSandra Bergkvist
Håkansson

[Eme
Anna

~

Stridh

I:

Carlbrant

(C)
(C)
(C)

I

Alla

j

Alla

j

Alla
Alla

I

Helen Fogelberg

Lars Saager

Alla

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kerstin Haraldsson

Alla

(C)

j

I

j

I

I

Alla

I

Alla

I

Alla

I

Alla

(S)

I

(S)

I

(S)

I

j

I

I

I

Alla
Alla

I

Nils Nilsson

Alla

(s)

Alla
Alla

j

(S)

‘Rune kronlw

A"?

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

(S)

Alla

I

I

I

.‘>’r
I

Magnus Johannesson

I

I

I

I

I

I

I

Alla

(S)
(S)

I

Alla

(V)

Alla

(V)

Alla

I

Alla

(V)

(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)

I

Alla

Tomas Lähdet

Alla

I

Î
j

I

;J
I

I

I

j

Alla
Alla

Haide Friberg

Alla

I

I

I

Alla

(s)

X
X
X
X
X
X
X

j

I

Alla

X
x
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I

I

Alla
I

I

I

Lena Mahrle

Alla
I

Alla
Alla

X
X
X
X
X
X

j

Alla

I

Alla

I

Alla

X
X
X

I

I

X

I

I
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Alla

I

Frånv

î

j

Alla

(C)

(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(RP)
(RP)

j

Avst

Nej

Alla

j

I

I

I

j

j

(S)

Jan-Eric Wildros
Karlsson
Stefan Osterhof
Marie Olsson
Magnus Pettersson

~

Alla

(S)

Amani EI Ali
jËkael Karlsson

Olsson
Peter Bowin
Iﬂigela Leyton
Erik Ohlson
Lova Necksten
Helena Augustsson

Alla

(S)

~ LMalin Månsson
Œmmy Andersson

Kranislav Miletic

Alla

(KD)

Bo Johansson

Lindis

Alla

(L)

Malin Norfall

Ja

Kenth Carlsson

Alla

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

(L)

Ingmar Thorell
Willy Persson
Nils

Thomas Svensson

Krets Ersättare

Parti

Roger Fredriksson
Åsa Evaldsson
Anders Bromée

~
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