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§ 103

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare och justering av dagordningen
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till
justerare för dagens protokoll samt att lyfta punkten Information från
näringslivschefen från dagordningen.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare för dagens
protokoll samt att ta bort punkten Information från näringslivschefen från
dagordningen.
________________
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§ 104

Dnr 2017-000004 101

Information från näringslivschefen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ta bort punkten från dagens agenda.
________________
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§ 105

Dnr 2016-000291 611

Lokalutredning 2015 - framtida skolorganisation i
Ronneby tätort
Sammanfattning
Lokalutredning 2015 behandlades i Utbildningsnämnden flera gånger under
hösten 2015. Vid nämndsmötet 2016-05-19 (Dnr 2016- 000144 678) tog
Utbildningsnämnden beslut om det alternativ som i utredningen kallas 3A vilket i korthet innebär skapandet av två likvärdiga 4-9 skolor, samt att
övriga skolor i tätorten blir F-3 skolor. Ärendet behandlades i
Kommunstyrelsen 2016-05 -3 1. Beslutet blev en åter-remiss till
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). 2016-11-03 gav
kommundirektören undertecknad i uppdrag att utreda och bereda inför
förnyad dragning i KSAU senast 2017-03-01.

Bedömning
Yttrande
Utbildningsnämnden har, flera gånger under 2016, diskuterat situationen for
grundskoleeleverna som inte har en permanent skolplacering. Situationen för
eleverna är inte optimal även om den är den bästa möjliga i en bristsituation.
Förvaltningsledningens och nämndens bedömning är att det brådskar med
beslut och verkställande. Två likvärdiga 4-9 skolor skulle förbättra
möjligheterna till integration avsevärt. Det skulle även gynna den
pedagogiska utvecklingen i kommunen.
Utökning av förskolekapaciteten i tätorten och i Saxemara, skulle medföra
att vi kan avveckla tillfälliga lösningar, vilket även ger driftsekonomiska
fördelar.
Ombyggnader och eventuell nybyggnation bör komma igång under 2017.
Det kan vara bättre att ha kortare ombyggnadstid sett till helhetslösningen,
om det är möjligt att få fram evakueringsmöjligheter. Den mycket viktiga
förankringsprocessen bör också sättas igång snarast möjligt efter beslut.
Det är viktigt att vid sidan om Tekniska förvaltningens projektledare, även
ha en verksamhetsanknuten projektledare, som kan samverka med
verksamheterna, Tekniska förvaltningen och de entreprenörer som blir
kontrakterade.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av
Snäckebacksskolan enligt redovisat alternativ 2 till 4-9-skola för 700
elever.

Kommunstyrelsen beslutar:
-

att tillsätta projektgrupp för verksamhetsdialog under ledning av
Kommundirektören samt med representanter från
Utbildningsförvaltningen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen,
Kostenheten, CEF UR, Enheten för samordning och sekretariat samt
Ekonomienheten.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtlig
elevomflyttning till temporära alternativa lokaliseringar.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja tomtmark för nya
Skogsgårdsskolan, ny förskola i södra Kallinge, samt ny förskola i
Risatorp till upphandlad vinnare av hyresupphandling.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och
Espedalsskolan med omställningen av de sistnämnda till F -3-skolor.

Kommunfullmäktige beslutar:

Justerandes sign

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av
om- och tillbyggnation av Snäckebacksskolan enligt redovisat
alternativ 2 till 4-9- skola för 700 elever. Medelsfördelning 2017: 10
mkr, 2018: 120 mkr samt 2019: 60 mkr.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen tillkommande driftmedel, exkl.
kapitaltjänstkostnader, om 1.25 mkr/år för nya Snäckebacksskolan
med start från augusti 2019.

-

att reducera Tekniska förvaltningens budgetram om 0.5 mkr/år för
utebliven befintlig Skogsgårdsskola med start från 2018.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att via extern aktör ta fram
funktionsprogram inför hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan
till 4-9-skola för 600 elever samt tillkommande särskoleverksamhet.
Medelstilldelning hyra från 2020.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen 3 mkr 2018 för flytt och
anpassning av befintliga paviljonger vid Skogsgårdsskolan till av
Utbildningsnämnden anvisad ny placering.

Utdragsbestyrkande
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-

- att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del
av stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation
av ny förskola i södra Kallinge.

-

att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för ny förskola inom Risatorpsområdet.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att via extern aktör ta fram
funktionsprogram inför hyresupphandling av ny förskola (10 avd.) i
södra Kallinge samt ny förskola (10 avd.) i Risatorp.
Medelstilldelning hyra, Södra Kallinge från 2019, Risatorp från
2020.

-

att tilldela Utbildningsnämnden 1 mkr 2017 för upphandling av
funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan, ny förskola i södra
Kallinge samt ny förskola i Risatorp.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen 0.3 mkr 2017 för
miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för
infrastrukturåtgärder kring respektive fram till tomt för ny förskola i
södra Kallinge.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr
2019 samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan till F -3-skolor samt
Saxemaraskolan till F-3 samt förskola.

-

att tilldela Utbildningsnämnden 23.1 mkr/år för temporära
elevlokaliseringar (hyreskostnader, matkostnader etc.) samt därtill
hörande flyttar från december 2017 till december 20 l 9.

-

att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplaneändring för möjliggörande av tillbyggnad av ny idrottshall
vid Ronneby sporthall.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 22 mkr samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för tillbyggnad av ny
idrottshall vid Ronneby sporthall. Medelsfördelning 2018: 2 mkr,
2019: 20 mkr.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen driftsmedel, exkl.
kapitaltjänstkostnader, om 0.3 mkr/år för ny idrottshall vid Ronneby
sporthall med start från 2020.

Utdragsbestyrkande
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-

att tilldela Fritid- och kulturförvaltningen driftsmedel, exkl.
kapitaltjänstkostnader, om 0.5 mkr/år för ny idrottshall vid Ronneby
sporthall med start från 2020.

-

att tilldela Utbildningsnämnden tillkommande driftmedel om 48.2
mkr/år för utökade kostnader avseende personal, kostverksamhet,
städning etc. för samtliga verksamhetsförändringar från 2019 - 2020.
Se särskild specifikation.

-

att tilldela Utbildningsnämnden investeringsmedel om 55 mkr samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för inköp och hantering av
möbler, inventarier, IT-lösningar etc. för ny omfattning av
verksamhet, i stort allt utbytt två 4-9 skolor, två 10 avd förskolor
(Cradle to Cradle) Medelsfördelning 2017: 2 mkr, 2018: 8 mkr, 2019:
45 mkr.

-

att avsätta medel till verksamhetsanknuten projektledare Kostnad/år,
875 tkr fram t.o.m. 2020.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth
Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP), Malin Månsson
(S), Nicolas Westrup (SD), ersättare Nils Ingmar Thorell (L) och Margareta
Yngvesson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på
att återremittera att-satserna
-

att tilldela tekniska förvaltningen 3 mkr 2018 för flytt och anpassning
av befintliga paviljonger vid Skogsgårdsskolan till av
utbildningsnämnden anvisad ny placering.

-

att tilldela utbildningsnämnden 23.1 mkr/år för temporära
elevlokaliseringar (hyreskostnader, matkostnader etc.) samt därtill
hörande flyttar från december 2017 till december 2019.

att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:

Justerandes sign

-

att tillsätta projektgrupp för verksamhetsdialog under ledning av
Kommundirektören samt med representanter från
Utbildningsförvaltningen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen,
Kostenheten, CEFUR, Enheten för samordning och sekretariat samt
Ekonomienheten.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtlig
elevomflyttning till temporära alternativa lokaliseringar.

Utdragsbestyrkande
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-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av
om- och tillbyggnation av Snäckebacksskolan enligt redovisat
alternativ 2 till 4-9-skola för 700 elever. Medelsfördelning 2017: 10
mkr, 2018: 120 mkr samt 2019: 60 mkr.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja tomtmark för nya
Skogsgårdsskolan under förutsättning att beslut om hyresupphandling
slutförs.

-

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en
hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att göra en beräkning
avseende byggnation av nya Skogsgårdsskolan i egen regi. Syftet är
att kunna jämföra inkomna anbud vid en hyresupphandling.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och
Espedalsskolan med omställningen av de sistnämnda till F-3-skolor.

-

att reducera Tekniska förvaltningens budgetram om 0.5 mkr/år för
utebliven befintlig Skogsgårdsskola med start från 2020.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att, med stöd av Tekniska
förvaltningen och Enheten för samordning, utveckling och
sekretariat, via extern aktör ta fram funktionsprogram inför
hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan till 4-9 skola för 600
elever samt tillkommande särskoleverksamhet. Medelstilldelning från
2020.

-

att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av
stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av
ny förskola i södra Kallinge.

-

att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för ny förskola inom Södra Ronneby.

-

att tilldela Utbildningsnämnden 0,8 mkr 2017 för upphandling av
funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen 0,3 mkr 2017 för
miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för
infrastrukturåtgärder kring respektive fram till tomt för ny förskola i
södra Kallinge.

Utdragsbestyrkande
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-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr
2020 samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan till F-3-skolor samt
Saxemaraskolan till F-3 samt förskola.

-

att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplaneändring för möjliggörande av tillbyggnad av ny idrottshall
vid Ronneby sporthall.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en ny
behovsbedömning avseende inventarier.

-

att avsätta medel till utbildningsnämnden för verksamhetsanknuten
projektledare. Kostnad/år, 875 tkr fram t.o.m. 2020. Finansieras vi
balanskonto för flyktingmottagning.

-

att genomförandetiden förlängs med 18 månader, beräknad byggstart
sommaren 2018.

-

att finansiering av investeringar ska ske genom extern
kapitalanskaffning.

-

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över trafiksituationen
vid Skogsgårdsskolan vid byggnation av ny skogsgårdsskola.

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att följande tre att-satser läggs till förslaget
från ordförande Roger Fredriksson (M).
-

att Kuggebodaskolan iordningsställs för barn med särskilda behov
och som behöver en lugn tillvaro.

-

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka framtida
gymnasieplatsbehov och ställa sig positiva till externa aktörer.

-

att uppdra förvaltningen att återkomma med förslag om hur vi kan
stimulera frivillig återvandring av personer utan skyddsbehov.

Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och
finner bifall för detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Nicolas Westrups
(SD) tilläggsyrkande och finner avslag för detsamma.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för Nicolas Westrups (SD) tilläggsyrkande.
Nej-röst för ordförande Roger Fredrikssons (M) avslagsyrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-03-14

Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, med två (2) Ja-röster och tretton (13) Nej-röster,
beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Roger Fredrikssons (M)
avslagsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera att-satserna
-

att tilldela tekniska förvaltningen 3 mkr 2018 för flytt och anpassning
av befintliga paviljonger vid Skogsgårdsskolan till av
utbildningsnämnden anvisad ny placering.

-

Att tilldela utbildningsnämnden 23.1 mkr/år för temporära
elevlokaliseringar (hyreskostnader, matkostnader etc.) samt därtill
hörande flyttar från december 2017 till december 2019.

samt föreslår kommunfullmäktige:

Justerandes sign

-

att tillsätta projektgrupp för verksamhetsdialog under ledning av
Kommundirektören samt med representanter från
Utbildningsförvaltningen, Miljö- och Byggnadsförvaltningen,
Kostenheten, CEFUR, Enheten för samordning och sekretariat samt
Ekonomienheten.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtlig
elevomflyttning till temporära alternativa lokaliseringar.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av
om- och tillbyggnation av Snäckebacksskolan enligt redovisat
alternativ 2 till 4-9-skola för 700 elever. Medelsfördelning 2017: 10
mkr, 2018: 120 mkr samt 2019: 60 mkr.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att sälja tomtmark för nya
Skogsgårdsskolan under förutsättning att beslut om hyresupphandling
slutförs.

-

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra en
hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att göra en beräkning
avseende byggnation av nya Skogsgårdsskolan i egen regi. Syftet är
att kunna jämföra inkomna anbud vid en hyresupphandling.

-

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och
Espedalsskolan med omställningen av de sistnämnda till F-3-skolor.
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-

att reducera Tekniska förvaltningens budgetram om 0.5 mkr/år för
utebliven befintlig Skogsgårdsskola med start från 2020.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att, med stöd av Tekniska
förvaltningen och Enheten för samordning, utveckling och
sekretariat, via extern aktör ta fram funktionsprogram inför
hyresupphandling av nya Skogsgårdsskolan till 4-9 skola för 600
elever samt tillkommande särskoleverksamhet. Medelstilldelning från
2020.

-

att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upphäva del av
stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av
ny förskola i södra Kallinge.

-

att ge Miljö- och Byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för ny förskola inom Södra Ronneby.

-

att tilldela Utbildningsnämnden 0,8 mkr 2017 för upphandling av
funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen 0,3 mkr 2017 för
miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018
samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för
infrastrukturåtgärder kring respektive fram till tomt för ny förskola i
södra Kallinge.

-

att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr
2020 samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan till F-3-skolor samt
Saxemaraskolan till F-3 samt förskola.

-

att ge Miljö- och Byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplaneändring för möjliggörande av tillbyggnad av ny idrottshall
vid Ronneby sporthall.

-

att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en ny
behovsbedömning avseende inventarier.

-

att avsätta medel till utbildningsnämnden för verksamhetsanknuten
projektledare. Kostnad/år, 875 tkr fram t.o.m. 2020. Finansieras vi
balanskonto för flyktingmottagning.

-

att genomförandetiden förlängs med 18 månader, beräknad byggstart
sommaren 2018.

-

att finansiering av investeringar ska ske genom extern
kapitalanskaffning.

Utdragsbestyrkande
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-

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över trafiksituationen
vid Skogsgårdsskolan vid byggnation av ny skogsgårdsskola.

________________
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§ 106

Dnr 2017-000032 040

Årsredovisning 2016 för Ronneby kommun samt fråga
om ansvarsfrihet
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.

Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2016 och
överlämnar densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.
Bilagor: Miljöbokslut 2016, Särskilda uppdrag 2016 (redovisning)Dnr:
2017-00003.,
________________
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§ 107

Dnr 2017-000041 040

Ägardirektiv till bolagsstämmor 2017 för kommunens
helägda bolag
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 .
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
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
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-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.
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.
________________
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§ 108

Dnr 2017-000059 040

Årlig prövning för 2016 om de kommunala bolagen har
bedrivits ändamålsenligt och inom ramen för de
kommunala befogenheterna
Sammanfattning
Av 6 kap. 1§ kommunallagen (1991:900) framgår det att kommunstyrelsen
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders samt företags verksamhet.
Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 15
a § pröva om bolagets verksamheter under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att verksamheten har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Detta följer av 6 kap.
1 a § kommunallagen. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär att den måste utövas även om det
inte finns någon konkret anledning till granskning. Uppsiktsplikten handlar
om att göra en övergripande granskning av verksamheternas legalitet,
effektivitet, budgetstyrning och ekonomi i stort, d.v.s. en uppsikt som bör
vara likformig och normalt inte omfatta detaljer.
Bolagen bör åläggas genom ägardirektiv att lämna kommunstyrelsen de
uppgifter den anser sig behöva så att kommunstyrelsen kan fullgöra sin
uppsiktsplikt.
Bedömning
Bolagen har att följa ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess
helägda bolag” (KF § 86/2006), samt de särskilda ägardirektiv som ska
fastställas årligen. Senaste särskilda ägardirektiv beslutades på KF §
49/2012.
I policyn förtydligas roller och ansvar mellan bolag och kommunen.
Ägardirektiv ska beslutas på respektive bolags bolagsstämma.
Kommunstyrelsens uppsikt har under 2016 genomförts på olika sätt vid olika
tillfällen.
Den formella uppföljningen har skett genom:
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Tertial 1. Bolagen lämnade en kortfattad skriftlig sammanställning över
verksamhet och ekonomi vid uppföljning per 30 april 2016.
Tertial 2. Bolagen lämnade en skriftlig delårsrapport över verksamhet och
ekonomi per 31 augusti 2016. Delårsrapporten föredrogs även muntligt den
27 september 2016 inför budgetberedningen/kommunstyrelsen.
Bokslut 2016. Årsredovisningar, inklusive revisionsberättelse, fastställda i
respektive bolags styrelse skriftligen och muntligen föredragna av
VD/styrelseordföranden vid styrelsemöte den 14 mars 2016 i AB Ronneby
Helsobrunn (koncernmoderbolag), vars styrelse består av
budgetberedningen/kommunstyrelsen.
Vid budgetberedningens möte 27 september 2016 redogjorde bolagen för
innevarande års verksamhet men också vad man i bolagsledningen ser för de
kommande årens verksamhet, både vad gäller drift och investeringar.
Formellt överlämnas årlig investeringsbudget till kommunfullmäktige för
ställningstagande. Driftbudget bifogas ärendet som information.
Därutöver har bolagen enskilt kallats till KSAU respektive KS vid ett flertal
tillfällen under 2016 i olika ärenden, samt varit remissinstans i vissa frågor.
Bolagsstyrelsernas presidier och VD:ar har medverkat på dialogdagar ihop
med politiker (KSAU och nämndsordförandena) och tjänstemän från
kommunen där frågor som rör både kommun och bolag har diskuterats.
Syftet har varit att skapa en informell dialog i frågor där både bolag och
kommunen berörs. På detta sätt skapas en samsyn mellan kommunledning
och bolagsledningar.
Bolagen blir i kommunens budget tilldelade särskilda uppdrag och
indikatorer inom strategiska målområden att återrapportera till
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, att följande bolag har bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten
och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller för
verksamheten under kalenderåret 2016:
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Brunn AB
AB Ronnebyhus
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
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AB Ronneby Helsobrunn
Deltar i debatten
Ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, att följande bolag har bedrivit sin verksamhet på
ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för verksamheten
och i enlighet med de kommunala befogenheterna som gäller för
verksamheten under kalenderåret 2016:
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Brunn AB
AB Ronnebyhus
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
AB Ronneby Helsobrunn
________________
Exp:
Kommunfullmäktiges stämmoombud Nils-Ingmar Thorell
Ekonomienheten
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Brunn AB
AB Ronnebyhus
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
AB Ronneby Helsobrunn
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