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Kommunstyrelsen

Närvarolista

Ledamöter

Roger Fredriksson (M), Ordförande
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande
Åsa Evaldsson (M)
Magnus Persson (M)
Tim Svanberg (C)
Roger Gardell (L)
Tommy Andersson (S)
Malin Månsson (S)
Ola Robertsson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Lova Necksten (MP)
Nicolas Westrup (SD)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Gina Hellberg Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD)
Tony Holgersson (SD) tjänstgör istället för Tim Aulin (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Willy Persson (KD)
Silke Jacob (C)
Catharina Christensson (S)
Annette Rydell (S)

Tjänstemän

Johan Sjögren, ekonomichef
Christoffer Svensson, kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

§ 107

Dnr 2021-000001 101

Val av justerare
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Beslut
Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
________________
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Kommunstyrelsen

§ 108

Dnr 2021-000075 040

Sammanfattning
Framläggande av årsredovisning för 2020 omfattande Ronneby kommun,
dess helägda bolag och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge (kommunkoncernen).
De kommunala bolagen och Räddningstjänsten Östra Blekinge lägger fram
egna årsredovisningar till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ger i sin
tur ger direktiv till utsedda ombud inför kommande ordinarie
bolagsstämmor/årsstämmor. Direktiven hanteras i ett separat ärende.
Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för
2020 i särskilda bokslutsgenomgångar inför
budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar
årsredovisning och direktiv.
Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt KL 5 kap. 24 §.
I kommunens resultatutjämningsreserv (en uppmärkt del av kommunens
egna kapital) finns 13 867 tkr. Föreslås att ytterligare 56 000 tkr reserveras,
innebärande totalt 69 867 tkr i resultatutjämningsreserv. Enligt kommunens
riktlinjer får reserven uppgå till maximalt 4 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag, m.m., vilket för närvarande motsvarar ca 77 mkr.
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning
för 2020 och överlämnar densamma till revisorerna och
Kommunfullmäktige.
Bilagda dokument Folkhälsobokslut 2020, Miljöbokslut 2020 samt
uppföljning av Uppdrag till verksamheten 2020, noteras till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S),
Ola Robertsson (S), Nicolas Westrup (SD), Annette Rydell (S) och Lova
Necksten (M).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att vårdoch omsorgsnämnden kompenseras för det underskott om 13 655 000 kronor
som nämnden redovisar.
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget och
avslag på Magnus Petterssons (S) tilläggsförslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Magnus
Petterssons (S) tilläggsförslag, bifall mot avslag, och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla tilläggsförslaget röstar ja.
De som önskar avslå tilläggsförslaget röstar nej.
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Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om
reservering av 56 000 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till
kommunens resultatutjämningsreserv.
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Kommunstyrelsen

Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges sex (6) ja-röster och
elva (11) nej-röster varefter ordförande finner att kommunstyrelsen avslår
Magnus Petterssons (S) tilläggsförslag.
Ja

Nej

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Magnus Persson (M)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Tim Svanberg (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Magnus Pettersson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Malin Månsson (S)

X

Ola Robertsson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Lova Necksten (MP)

X

Nicolas Westrup (SD)

X

Bengt Sven Åke Johansson (SD)

X

Anders Oddsheden (SD)*

X

Gina Hellberg Johansson (SD)

X

Tony Holgersson (SD)*

X

Totalt

6

11

Avstår
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Namn

0

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om
reservering av 56 000 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till
kommunens resultatutjämningsreserv.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning
för 2020 och överlämnar densamma till revisorerna och
Kommunfullmäktige.
Bilagda dokument Folkhälsobokslut 2020, Miljöbokslut 2020 samt
uppföljning av Uppdrag till verksamheten 2020, noteras till protokollet.
________________
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Exp:
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten, Johans Sjögren
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Kommunstyrelsen

§ 109

Dnr 2021-000092 040

Sammanfattning
Av 6 kap. 1§ kommunallagen (2017:725) 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 6 kap. 9 §
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. 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.
I ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag” anges
att varje bolag i förvaltningsberättelsen ska redovisa hur verksamheten
bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det som anges i bolagsordningen
och i ägardirektiv. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till
grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen.
Bedömning
Bolagen har i sina förvaltningsberättelser i varierande grad redovisat hur
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det som anges i
bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsens bedömning grundas
därför även på annan skriftlig och muntlig information som kommit
kommunstyrelsen till del direkt eller indirekt via kommunstyrelsens
arbetsutskott vid behandling av olika ärenden som berört bolagen.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har frö de helägda bolagen även bedrivit sin uppsikt under
2020 genom formella uppföljningar:
Tertial 1. Bolagen lämnade en kortfattad skriftlig sammanställning över
verksamhet och ekonomi.
Tertial 2. Bolagen lämnade en skriftlig delårsrapport över verksamhet och
ekonomi per 31 augusti. Delårsrapporten föredrogs inför
budgetberedningen/kommunstyrelsen.
Uppföljning av bokslut. Årsredovisningar, inklusive revisionsberättelse,
fastställda i respektive bolags styrelse, skriftligen och muntligen föredragna
av respektive bolags VD/styrelseordföranden vid styrelsemöte i AB Ronneby
Helsobrunn (koncernmoderbolag), där kommunstyrelsen var inbjuden att
delta under föredragningarna.
Bolagsstyrelsernas presidier och VD:ar har medverkat vid dialogmöten
tillsammans med bland annat KSAU och nämndsordföranden, samt
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 på både politisk nivå och
tjänstemannanivå.
Bolagen blir i kommunens budget tilldelade uppdrag via ägardirektiv som
återrapporteras till kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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Utöver de helägda kommunala bolagen är kommunen minoritetsägare i
bland annat Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Från detta bolag har
styrelsen lämnat ett uttalande om sin verksamhet till grund för
kommunstyrelsens bedömning.
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Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen bedömer, att nedanstående 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 tillika verksamhetsåret 2020:

Ronneby Brunn AB
AB Ronnebyhus
Ronnebyhus Holding AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
AB Ronneby Helsobrunn
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen bedömer, att nedanstående 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 tillika verksamhetsåret 2020:
AB Ronneby Industrifastigheter
Visma Addo ID-nummer : 43fc451d-5259-4937-bb3e-0e0bc3d9af94

Ronneby Brunn AB
AB Ronnebyhus
Ronnebyhus Holding AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
AB Ronneby Helsobrunn
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
________________
Exp:
Ekonomienheten, Johan Sjögren
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Brunn AB
AB Ronnebyhus
Ronnebyhus Holding AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
AB Ronneby Helsobrunn
Kommunassurans Syd Försäkrings AB.
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Kommunstyrelsen

§ 110

Dnr 2021-000093 040

Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB har framlagt
årsredovisningar/ förvaltningsberättelser för 2020.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag” skall kommunfullmäktige styra bolagen genom att ge direktiv till
kommunens ombud på bolagsstämmorna.
Bedömning
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2020
redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud, för hur ombudet ska agera vid ovan
nämnda bolags årsstämmor som hålls under maj 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

1. Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
2. val av ordförande vid stämman
3. godkännande av röstlängd
4. val av justeringsman
5. prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2020 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
1. fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
2. fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
3. bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
Vidare skall ombudet:
1. besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt
löpande räkningsregler
2. i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant
(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda
revisorers förslag
3. besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
4. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
godkända drift- och investeringsbudgetar
5. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding
AB:
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6. i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige
beslutade ägardirektiv.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag
till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på
tjänsteförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Kommunstyrelsen

1. Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
2. val av ordförande vid stämman
3. godkännande av röstlängd
4. val av justeringsman
5. prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2020 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
1. fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
2. fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
3. bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
Vidare skall ombudet:
1. besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt
löpande räkningsregler
2. i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant
(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda
revisorers förslag
3. besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens
ersättningsreglemente
4. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
godkända drift- och investeringsbudgetar
5. i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram)

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus
Holding AB:

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-03-16

17(17)

Kommunstyrelsen

6. i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige
beslutade ägardirektiv.
________________
Exp:
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Kommunfullmäktige
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Kommunsekreterare
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skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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2021-03-25 11:19 Underskriftsprocessen har startat
2021-03-25 11:19 En avisering har skickats till Roger Fredriksson (M)
2021-03-25 11:19 En avisering har skickats till Magnus Pettersson (S)
2021-03-25 11:19 En avisering har skickats till Christoffer Svensson
2021-03-25 11:32 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christoffer Svensson
2021-03-25 11:32 Doie Robert Christoffer Svensson har signerat dokumentet Protokoll extra kommunstyrelsen 2021-03-16.pdf via BankID
Sverige (Unikt ID: 1dN5nMijEFqr7oE+VL7g/g)
2021-03-25 11:32 Alla dokument har undertecknats av Christoffer Svensson
2021-03-25 16:33 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Roger Fredriksson (M)
2021-03-25 16:33 Per Roger Fredriksson har signerat dokumentet Protokoll extra kommunstyrelsen 2021-03-16.pdf via BankID Sverige (Unikt
ID: lKDQE2Y33axNQx2r+48iqw)
2021-03-25 16:33 Alla dokument har undertecknats av Roger Fredriksson (M)
2021-03-25 17:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Magnus Pettersson (S)
2021-03-25 17:25 MAGNUS PETTERSSON har signerat dokumentet Protokoll extra kommunstyrelsen 2021-03-16.pdf via BankID Sverige (Unikt
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2021-03-25 17:26 Alla dokument har undertecknats av Magnus Pettersson (S)
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