Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(61)

Sammanträdesdatum

2015-10-29
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00 – 19.10

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2015-10-13 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2015-10-21 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2015-10-22 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2015-10-22.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Jan-Eric Wildros (S) och Christer Leksell (SD)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Ronneby, 2015-11-05, kl.15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 249-287

Joakim Karlsson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (FP)

Justerare

Christer Leksell (SD)

Jan-Eric Wildros (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-10-29

Datum då anslaget sätts upp

2015-11-05

Datum då anslaget tas ner

2015-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Joakim Karlsson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-29

Kommunfullmäktige

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (FP), Ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromée (M)
Lennarth Förberg (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Anders Lund (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C)
Roger Gardell (FP)
Willy Persson (KD)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S)
Annette Rydell (S)
Ola Robertsson (S)

Monika Lindqvist (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid K Karlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Marie Olsson (S)
Magnus Pettersson (S)
Tina Lindqvist (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V)
Angela Leyton (V)
Erik Ohlson (V) §§ 279-287
Lova Necksten (MP)
Helena Augustsson (MP)
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Svensson (S) tjänstgörande ersättare för Malin Norfall (S)
Nils Nilsson (S) tjänstgörande ersättare för Bo Johansson (S)
Rune Kronkvist (S) tjänstgörande ersättare för Mikael Karlsson (S)
Therese Lagerkvist (SD) tjänstgörande ersättare för Ylva Olsson (SD)
Haide Friberg (SD) tjänstgörande ersättare för Liz Stridh (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Johannes Chen (KD)
Thomas Lähdet (MP)

Tjänstemän

Magnus Widén Anna-Clara Eriksson
Joakim Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(61)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-29

3(61)

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 249 Dnr 2015-000005 101

Justering av dagordningen .................................................................................. 6
§ 250 Dnr 2015-000035 101

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 7
§ 251 Dnr 2015-000219 100

Finansdepartementets begäran om remissyttrande gällande en
kommunallag för framtiden .................................................................................. 8
§ 252 Dnr 2015-000550 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Fritid- och
kulturnämnden, Elsa Widerstrand (SD), samt fyllnadsval .................................... 9
§ 253 Dnr 2015-000558 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge
samt ledamot i Socialnämnden, Sarah Bengtsson (S)....................................... 10
§ 254 Dnr 2015-000538 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden och ersättare i Kommunfullmäktige, Timmie
Hansson (S) ...................................................................................................... 11
§ 255 Dnr 2015-000494 109

Anmälan av medborgarförslag från Anna Lennartsson angående
belysning i Brunnsparken vintertid, samt skottning av elljusspår ....................... 12
§ 256 Dnr 2015-000493 109

Anmälan av medborgarförslag från Lars Saager och Lennart
Gustafsson om Ronneby Stads utveckling 2016-2030 ...................................... 13
§ 257 Dnr 2015-000533 109

Anmälan av medborgarförslag från Hans Hedström angående
utvecklingsplan av Karön-Ekenäs-Brunnsskogsområdet ................................... 17
§ 258 Dnr 2015-000531 109

Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson - "Skydda Karön" ................ 18
§ 259 Dnr 2015-000529 109

Anmälan av medborgarförslag från Nils Olofsson angående förslag
om att flygbussarna ska stanna på resecentrum i Ronneby .............................. 19
§ 260 Dnr 2015-000528 109

Anmälan av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt angående förslag på
ett utryckningscentrum i Sörby .......................................................................... 20
§ 261 Dnr 2015-000546 109

Anmälan av medborgarförslag från Håkan Blom angående
gatubelysning på Reddvägen ............................................................................ 22
§ 262 Dnr 2015-000544 109

Anmälan av medborgarförslag från Ann-Christin Fyhr angående
placering av "Gribshunden" i Ronneby .............................................................. 23
§ 263 Dnr 2015-000036 109

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-29

4(61)

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag .............................................................................................. 24
§ 264 Dnr 2015-000548 101

Anmälan av interpellation ställd till gruppledare för Miljöpartiet från
Sverigedemokraterna angående beskattning som drabbar främst
landsbygden ..................................................................................................... 25
§ 265 Dnr 2015-000561 101

Anmälan av interpellation ställd till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande Knut Svensson (C) från gruppledare Nicolas Westrup
(SD), "Vem bryr sig om de boende vid vindkraftverket i Kullaryd?".................... 27
§ 266 Dnr 2015-000037 101

Interpellationer .................................................................................................. 30
§ 267 Dnr 2015-000562 101

Fråga ställd till fritids- och kulturnämndens ordförande Lena Marhle
(FP) från gruppledare Willy Persson (KD) angående Turistbyråns
placering ........................................................................................................... 31
§ 268 Dnr 2015-000038 101

Frågor ............................................................................................................... 32
§ 269 Dnr 2015-000508 007

Anhållan om entledigande från uppdrag som revisor i Ronneby
kommun, Henrick Gyllberg (RP), samt fyllnadsval ............................................. 33
§ 270 Dnr 2015-000420 376

Fjärrvärmetaxa för 2016 .................................................................................... 34
§ 271 Dnr 2015-000447 214

Översiktsplan .................................................................................................... 35
§ 272 Dnr 2014-000463 109

Besvarande av medborgarförslag från Morgan Karlsson angående
cykelpumpstationer i Ronneby kommun ............................................................ 38
§ 273 Dnr 2014-000464 109

Besvarande av medborgarförslag från Sanela Kazma angående fler
cykelpumpstationer i Ronneby kommun ............................................................ 39
§ 274 Dnr 2015-000009 109

Besvarande av medborgarförslag från Bo Robertsson gällande att
vägvisare från E 22 och väg 27 till rastplats Viggen i Sörby borde
uppföras ............................................................................................................ 40
§ 275 Dnr 2014-000375 109

Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson om att Informera
om Psykiatrireformen 1995, en okänd reform .................................................... 41
§ 276 Dnr 2014-000604 011

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun ............................ 42
§ 277 Dnr 2015-000299 8052

Revidering av bidragsbestämmelse för föreningar och studieförbund i
Ronneby kommun ............................................................................................. 46
§ 278 Dnr 2015-000465 049

Delårsrapport 2015-08-31 ................................................................................. 48
§ 279 Dnr 2015-000213 732

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-29

5(61)

Kommunfullmäktige

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och
rapportering enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen, äldrenämnden ..................... 50
§ 280 Dnr 2015-000468 101

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2016 .................................................. 51
§ 281 Dnr 2015-000230 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
2015.................................................................................................................. 52
§ 282 Dnr 2015-000454 049

Anhållan om kompensation avseende lönekostnader........................................ 53
§ 283 Dnr 2015-000536 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Christer
Leksell (SD) och Nicolas Westrup (SD) angående Tjärö ................................... 55
§ 284 Dnr 2015-000039 101

Anmälan av motioner ........................................................................................ 56
§ 285 Dnr 2015-000482 012

Verksamhetsetablering Viggenområdet ............................................................ 57
§ 286 Dnr 2015-000464 049

Information om kommunens krediter 2015-08-31 .............................................. 58
§ 287 Dnr 2015-000556 049

Ronneby Miljöteknik Energi AB ändring av bolagsordning ................................ 60

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-29

Kommunfullmäktige

§ 249

Dnr 2015-000005 101

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) meddelar
följande ändringar i dagordningen.
Ärende 21 ” Finansdepartementets begäran om remissyttrande gällande en
kommunallag för framtiden” flyttas upp och läggs mellan punkt 2 och 3,
med anledningen att paragrafen omedelbart ska justeras.
Tre nya ärenden avseende avsägelser från Elsa Widerstrand (SD), Timmie
Hansson (S) och Sarah Bengtsson (S) läggs till innan punkt 4 i
föredragningslistan.
Ytterligare tre ärenden, punkt 29 ” Verksamhetsetablering Viggenområdet”,
punkt 30 ” Information om kommunens krediter 2015-08-31” och punkt 31 ”
Ronneby Miljöteknik Energi AB ändring av bolagsordning” läggs till i slutet
på föredragningslistan.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen.
________________
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§ 250

Dnr 2015-000035 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga frågor ställts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 251

Dnr 2015-000219 100

Finansdepartementets begäran om remissyttrande
gällande en kommunallag för framtiden
Sammanfattning
Finansdepartementet har bjudit in Ronneby kommun att lämna synpunkter
på ett betänkande med förslag till ny kommunallag, SOU 2015:24 En
kommunallag för framtiden. Förslag till remissvar bifogas.
Gruppledarna för partierna i kommunfullmäktige har vid möte den 8
september 2015 fått en muntlig information om betänkandet och därvid
lämnat synpunkter på detsamma. En sammanfattning av betänkandet har
remitterats till kommunens revisorer för yttrande. Svar på remissen har inte
inkommit.
Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen
förslås besluta att kommunfullmäktige föreslås avge remissvar i enlighet
med upprättat förslag
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avge remissvar i
enlighet med upprättat förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta avge remissvar i
enlighet med upprättat förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avge remissvar i enlighet med upprättat
förslag (se bilaga B).
Denna paragraf justeras omedelbart
________________
Exp: Anna-Clara Eriksson
Finansdepartementet
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§ 252

Dnr 2015-000550 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Fritid- och kulturnämnden, Elsa Widerstrand (SD), samt
fyllnadsval
Sammanfattning
Elsa Widerstrand (SD) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag
som ersättare i fritid- och kulturnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Elsa Widerstrand (SD) som ersättare
i fritid- och kulturnämnden, samt utse Carina Karlsson (SD) till ny ersättare.
________________
Exp: Elsa Widerstrand
Carina Karlsson
Fritid- och kulturnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 253

Dnr 2015-000558 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare i Räddningstjänsten
Östra Blekinge samt ledamot i Socialnämnden, Sarah
Bengtsson (S)
Sammanfattning
Sarah Bengtsson anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge
samt ledamot i Socialnämnden
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Sarah Bengtsson som ersättare i
kommunfullmäktige, ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge, samt
ledamot i Socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar därtill utse Martin Moberg (S) till ny ledamot i
Socialnämnden, Nils Nilsson (S) till ny ersättare i socialnämnden, samt utse
Kranislav Miletic (S) till ny ersättare i Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för
utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
________________
Exp: Sarah Bengtsson
Länsstyrelsen Blekinge
Martin Moberg
Socialnämnden
Nils Nilsson
Kranislav Miletic
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 254

Dnr 2015-000538 119

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden och ersättare i
Kommunfullmäktige, Timmie Hansson (S)
Sammanfattning
Timmie Hansson (S) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag som
ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Timmie Hansson (S) från uppdrag
som ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige, samt
utse Tina Lindqvist (S) till ny ledamot i utbildningsnämnden och Sven-Olof
Lindström (S) till ny ersättare i utbildningsnämnden.
Protokoll insändes till Länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för
utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige.
________________
Exp: Timmie Hansson
Länsstyrelsen Blekinge
Tina Lindqvist
Sven-Olof Lindström
Utbildningsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Joakim Karlsson
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§ 255

Dnr 2015-000494 109

Anmälan av medborgarförslag från Anna Lennartsson
angående belysning i Brunnsparken vintertid, samt
skottning av elljusspår
Anna Lennartsson har lämnat in följande medborgarförslag angående
belysning i Brunnsparken vintertid, samt skottning av elljusspår.
Sammanfattning
Inför vintern nu så vill vi komma med ett förslag om belysning i
Brunnsskogen. Kan man sätta belysning på någon utav de stora grusvägarna
som går genom Brunnsskogen. Tex den som går från starten av Elljusspåret,
upp bredvid Doftträdgárden och förbi Japanska Trädgården, Trollsjön och
ner m.ot Direktörsvillan. Denna väg är alltid väldigt fin och väl skottad på
vintern. Alla stora vägar i Brunnsskogen är alltid fina, jämnt underlag och
vid snö alltid skottade men tyvärr ingen belysning.
Ett annat alternativ är att om det kommer snö på vintern skotta elljusspåret.
Vi är ett stort gäng som tränar regelbundet i Brunnsskogen (flera gånger i
veckan) och när det nu blir mörkt tidigt så är det bara Elljusspåret som kan
användas. Detta går inte om det kommer snö för Elljusspåret skottas inte.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till tekniska
förvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
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§ 256

Dnr 2015-000493 109

Anmälan av medborgarförslag från Lars Saager och
Lennart Gustafsson om Ronneby Stads utveckling
2016-2030
Lars Saager och Lennart Gustafsson har lämnat in följande medborgarförslag
angående Ronneby stads utveckling 2016-2030.
Sammanfattning
Ronneby Kommun står inför stora beslut som rör centralortens framtid och
utveckling. Det är därför av största vikt att rätt beslut fattas som gynnar och
befäster Ronneby som en framåt och välkomnande kommun. Med den vilja
och framåtanda som genomsyrat Ronneby under de senaste åren med
omorganisation, utveckling, förändringar och framtidstro, är det viktigt att
rätt beslut tas där helheten beaktas och tas till vara.
Vi måste skapa en boendemiljö som passar alla. Allt från små billiga
hyresrätter via egna villor till en attraktiv bostadsrätt vid havet. Om
arbetsplatsen finns i Ronneby, skall man vilja och kunna bo kvar i
kommunen i bra boende. När man blir äldre skall det finnas möjlighet till
centralt trygghetsboende med närhet till butiker, vård, transporter och
rekreation.
Det är viktigt att avsatta medel för planerade behov och byggen utnyttjas rätt
och att det blir en helhet som håller långt in på 2000-talet.
Därför vill vi att nedanstående förslag skall beaktas och om möjligt inarbetas
i framtida planer för Ronneby Kommun. Vi önskar inte att nedanstående
synpunkter besvaras av Ronneby Kommun, utan använd ev. svarstiden till att
utveckla Ronneby till en Framtidskommun med fortsatt stor framåtanda och
ambition.
1. Kvarteret Kilen
Vi föreslår att här byggs Ronneby Kommuns centralskola för För- och
Grundskola.
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Motivering:
Ytan ligger strategiskt i Ronneby, med bra och störningsfria tillfartsvägar för
bussar och bilar.
Närheten till Järnvägsstationen och busstrafiken.
Skolverksamheten skulle störa omgivningen mindre där än på andra platser.
Ytans storlek
Möjlighet att bygga studentbostäder på den del som eventuellt inte behövs
för skolan.
Röda Ladan skulle kunna bli samlingslokal, lektionssalar, mm.
Bygga skateboardanläggning som inte skulle störa omgivningen.
Bygga Ronnebys nya lekplats i Kv Kilen.
Bygga en ”Stadsmarina” för mindre båtar som skapar möjligheten att binda
ihop staden med havet. Skapa goda möjligheter för småbåtar att besöka
Ekenäs/Karön/Hamnen/Marinan/ Staden.
2. Snäckebacken/Snäckebacksskolan/Kockumsvillan och Ronneby Hamn.
Behovet att bostäder i Centralorten och kustnära är stort.
Vi föreslår därför att, när skolan på Kilen är byggd, så skall området där
Snäckebackskolan och angränsande tomter utnyttjas till bostäder.
Där skulle kunna byggas äldreboende, seniorboende, vanliga bostäder i en
lämplig blandning.
Även samlingslokaler och matsal för äldre.
Fördelen här är närheten till Snäckebackens strövområde, närheten till
staden, närheten till Vårdcentralen, närheten till apotek.
En annan fördel är att man slipper bo nära järnvägsbullret (som i Kv Kilen),
utan området är tyst.
Hela området skulle med rätt arkitektur och eventuellt bevarande av den
gamla skolbyggnaden, kunna bli ett attraktiv och trevlig bostadsområde.
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3. Torget/ Söderbro
Museum för ”Gripshunden”, ”Vånggubbarna”, delar av Kockums
Järnverkssamlingar mm tycker vi, skall om möjligt vara placerade centralt i
Ronneby. Detta för att koppla ihop Brunnsparken, Naturum, framtida
Gripshundsmuseet, Mor Oliviagården, Kyrkan, Torget, Kulturcentrum,
hamnen och Karön.
Därför skulle ett museum i speciell stil kunna byggas parallellt med
Söderbro och över Ronnebyån, hängande över vattnet.
Man skulle även kunna bygga små ”sjöbodar” parallellt med järnvägen på
åns västra sida, för Turistbyrå, servering och souvenirförsäljning mm. På så
sätt skulle järnvägen delvis kunna döljas.
Köp in gamla ”Kajsa-Lisas” korvkioskbyggnad (idag pizzeria). Riv denna
och bygg upp någon form. Av saluhall i modern gammal stil. Detta skulle
kunna ge nuvarande torghandel en bättre arbetsmiljö och ge staden ett
betydligt bättre utseende och torghandel.
På torget skulle man från Ronnebyåns högre nivå kunna leda vatten ut på
torget för att få vattenfall och vattenflöde över torget.
Detta i samspel med den eventuella ombyggnad av hela Ronneby Torg där
Museet i ”Gripshunden” är ögonstenen tillsammans med ny ”saluhall” och
nytt Torg.
4. Ronneby Hamn
Östra kajen i Ronneby Hamn kan anses vara Ronnebys mest attraktiva
markområde för en ny stadsdel ”Ronneby Sjöstad”. Här vill vi bygga
bostadsrätter och hyresrätter nära havet och skapa en levande hamn med
möjligheter för fritidsbåtsägande, rekreation och bad. Vi vill utveckla
Angelskogs Marina med fler bryggor och bättre möjligheter till service och
uppläggning.
5. Ronnebyån och Rönninge
För att öka tillgängligheten för mindre båtar ta sig mellan centrum och
hamnen föreslås att ett projekt med målet att göra flertalet broar
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öppningsbara där så är möjligt. Än ska åter bli en naturlig färdväg för turister
med skärgårdsbåt som anknyter till tiden då Brunnen/Karön och Ekenäs var
Sveriges naturliga mötesplats för rekreation och kurortsvistelse.
Avsaknaden av en större centrumnära campingplats med hög servicenivå är
påtalad. Rönninge är strategiskt helt rätt område som ger turisterna närhet så
väl till golfbanan som Brunnsbadet och centrum med sina affärer och
restauranger. Allt inom gångavstånd och med möjlighet att ta skärgårdsbåten
ut till Ekenäs och Karön för bad och rekreation.
Vi vill att fler ska komma till Ronneby och bli kvar där.
Ronneby - en stad för alla.
Ronneby - en skärgårdskommun som har allt.
Det skall vi ta vara på!
6. Avslut
Vårt önskemål med denna skrivelse är att Kommunen skall titta på helheten
och göra en övergripande och samordnad bedömning för Ronnebys bästa
2016-2030.
Osa anhålls inte.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp: Kommunstyrelsen
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§ 257

Dnr 2015-000533 109

Anmälan av medborgarförslag från Hans Hedström
angående utvecklingsplan av Karön-EkenäsBrunnsskogsområdet
Hans Hedström har lämnat in följande medborgarförslag angående
utvecklingsplan av Karön-Ekenäs-Brunnsskogsområdet.
Sammanfattning
Ekenäs villaförening har med intresse följt utveckling av området runt Karön
och Ekenäs. Under senare år har ett antal åtgärder utförts som förbättrat
områdets utseende och upplevelse. I flera frågor har föreningen haft
synpunkter som framförts. Dock verkar det handla mycket om
brandkårsutryckningar utan lånsiktlig plan för genomförda åtgärder.
För några år sedan protokollfördes att det skall göras en utvecklingsplan för
området. Föreningen har inte noterat att något sådant arbete påbörjats.
Ekenäs villaförening efterlyser nu att denna utvecklingsplan genomförs i
syfte att ta fram en mångårig plan för utveckling av området och dess
närområde gällande nöje, Upplevelse, rekreation, kommunikation och natur.
Denna plan kan sedan ligga till grund för framtida diskussion om utveckling
och investeringsbeslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till tekniska
förvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
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§ 258

Dnr 2015-000531 109

Anmälan av medborgarförslag från Mats Karlsson "Skydda Karön"
Mats Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag, ”Skydda Karön”.
Sammanfattning
Så vitt jag förstår finns inget bra skydd av Karön inför framtiden. För att
säkerställa ön borde den i vart fall få samma skydd som Brunnsparken har.
Inte minst eftersom de båda är så tätt förknippade.
Kanske Karön kan införlivas i samma skydd?
Man bör också se till att sätta upp en bra informationsskylt om ön, kanske
lite historik också. Vad som också ska markeras ut på tavlan är det
stigsystem som finns på Karön.
Kort och gott en välkomnande tavla.
Ser man sedan till att få upp informationstavlor om fastighetsbeståndet på
ön, typ de som finns om Brunnsparkens fastigheter, vore det ett extra plus i
kanten.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till tekniska
förvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
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§ 259

Dnr 2015-000529 109

Anmälan av medborgarförslag från Nils Olofsson
angående förslag om att flygbussarna ska stanna på
resecentrum i Ronneby
Nils Olofsson har lämnat in följande medborgarförslag angående förslag om
att flygbussarna ska stanna på resecentrum i Ronneby.
Sammanfattning
Jag föreslår att Flygbussarna som trafikerar linjen Karlskrona - Kallinge Karlskrona också skall göra uppehåll och betjäna flygresenär som önskar
resa från och till resecentrum i Ronneby.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till enheten för
samordning, utveckling och sekretariat för vidare hantering.
________________
Exp: Enheten för samordning, utveckling och sekretariat (SUS)
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§ 260

Dnr 2015-000528 109

Anmälan av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt
angående förslag på ett utryckningscentrum i Sörby
Ulf Ahlstedt har lämnat in följande medborgarförslag angående förslag på ett
utryckningscentrum i Sörby.
Sammanfattning
Jag har i tidningarna erfarit att intresset ökat för Sörby. Det senaste jag sett
är att posthanteringen ar intresserade av att etablera sig där, just för att
området ligger bra till logistiskt när det gäller transporter i öst-väst och
nordlig riktning. Jag instämmer i denna inställning och vill med detta brev
åberopa ett brev som jag skrev till kommunpolitiker 2012-07-17 och nu vill
upphöja till medborgarförslag vilket jag inte gjorde vid det tidigare tillfället.
Brevet är därför säkert inte diariefört och registrerat på rätt sätt. Jag anser
frågan fortfarande är lika aktuell. Helikopterplatsen skulle även kunna
användas av Sjöfartsverkets helikoptrar om de inte tycker att F17 är lämplig
plats för dessas placering om de inte bör ha direkt beröring med
försvarsmakten men ändå ha nära till service i F17: s verkstäder. Tänk över
detta inlägg innan det är försent!
Utryckningscentrum i Sörbv (2012-07-17)
Ronneby kan som en av de få städer i Sverige skaffa sig ett
"utryckningscenter" utanför staden Vad innebär ett "utryckningscenter"? Det
är en samlad plats för polis brandkår, ambulanser och en mindre sjukstuga.
Vid platsen finns även en helikoperlandningsplats för snabba transporter
mm.
Idag är det otidsenligt att ha utryckningsfordon förlagda till centrum av
städer. Utryckningstiden förlängs på grund av olika farthinder som rondeller,
fartbulor och extrasvängar, inre trafik och gående. Förr i tiden när
brandkåren var utrustad med hästfordon eller att brandutrustningen släpades
fram med handkraft var det kanske nödvändigt med brandstationer förlagda
till tätorterna. Samma kan gälla ambulanser. Polisen var oftast patrullerande
inom centralorten utan behov av motorfordon.
Tiderna har förändrats l Idag skall alla dessa på kort varsel kunna serva ett
mycket stort område. Då krävs en placering så man så snabbt som möjligt
kan tjäna hela kommunen. Ofta krävs också snabba transporter av sjuka eller
skadade till specialvård på större lasarett.
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Av denna anledning bör detta center anläggas i anslutning till
Sörbyrondellen där två större och viktiga vägar korsar varandra och man
snabbt kan vara på väg i rätt riktning och spara många viktiga minuter. (Väg
27 och E22) Utryckningar till Ronneby centralort kommer gå lika snabbt via
denna anläggning då ju utryckningsfordonen kan välja på 3 infarter till
Ronneby utan att nämnvärt påverkas av annan trafik.
Sjukstugan har jag nämnt som ett nödhjälpscentrum och omläggningsplats.
Jag vet att ambulanspersonalen har sjuksköterskeutbildning och alltså kan
göra smärre och omedelbara åtgärder redan i centret innan helikopter
hämtar för vidaretransport Oftast är alla de enheter som jag nämnt samtidigt
involverade i större olyckor. Ett sådant center kan alltså ha en synergistisk
effekt med bättre samverkan och utnyttjande av resurser.
-Vad vinner Ronneby mer på denna åtgärd?
-Man slipper akuttransporter genom staden med risk för olyckstillfällen.
-Brandstationen är gammal och måste snart moderniseras eller byggas om .
Gör detta på ny och bättre plats.
Platsen där brandstationen ligger kan användas att bygga ett parkeringshus
för att få in fler kunder till affärerna och restaurangerna i Ronneby och för att
svälja behovet för parkeringsplatsen vid större evenemang i Stadens
centrum Ambulansernas nuvarande placering är olämplig då det ligger för
nära skolor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till enheten för
samordning, utveckling och sekretariat för vidare hantering.
________________
Exp: Enheten för samordning, utveckling och sekretariat (SUS)
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§ 261

Dnr 2015-000546 109

Anmälan av medborgarförslag från Håkan Blom
angående gatubelysning på Reddvägen
Håkan Blom har lämnat in följande medborgarförslag angående
gatubelysning på Reddvägen.
Sammanfattning
Ge oss gatubelysningen åter på Reddvägen!
Belysningen på cykelbanan räcker absolut inte till för att ge ljus åt
bilkörbanan och den kraftiga stålavskärmningen mot ån. Det är särskilt
besvärligt när sikten är nedsatt av regn eller snö.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till tekniska
förvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp: Tekniska förvaltningen
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§ 262

Dnr 2015-000544 109

Anmälan av medborgarförslag från Ann-Christin Fyhr
angående placering av "Gribshunden" i Ronneby
Ann-Christin Fyhr har lämnat in följande medborgarförslag angående
placering av ”Gribshunden” i Ronneby.
Sammanfattning
Med anledning av diskussion om Galjonsfigurer och Gribshundens ev. plats
här i Ronneby kunde väl "Ladan" vid Kilen vara en utmärkt plats o lokal.
Detta skulle givetvis stärka turismen i Ronneby.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till fritid- och
kulturförvaltningen för vidare hantering.
________________
Exp: Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 263

Dnr 2015-000036 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga ytterligare medborgarförslag har lämnats in under denna period.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 264

Dnr 2015-000548 101

Anmälan av interpellation ställd till gruppledare för
Miljöpartiet från Sverigedemokraterna angående
beskattning som drabbar främst landsbygden
Sverigedemokraterna har lämnat in följande interpellation ställd till
gruppledare för Miljöpartiet angående beskattning som drabbar främst
landsbygden.
Sammanfattning
Miljöpartiet har på riksnivå tagit fram ett förslag att införa en skatt på
bredband.
Detta slår särskilt hårt mot de boende på landsbygden där kostnaderna för
utbyggnad av bredband redan är dyr och tidskrävande. Många som bor på
landsbygden är beroende av ett fungerande bredband för att kunna fortsätta
driva sina företag och bo kvar på där.
Ronneby kommun har som mål att 90 % av Ronnebys invånare skall ha
tillgång till fiberbaserat bredband genom utbyggnad fram till 2020.
Affärsplanen omfattar utbyggnad till 70-75 % av kommunens invånare,
vilket är den kommersiellt gångbara delen. Utbyggnad av de återstående ca
20 % upp till målet kräver uppdaterade ägardirektiv samt ytterligare
investeringar om ca 130 MSK.
Att spä på den redan dyra kostnaden att ansluta sig till bredband genom
beskattning försämrar ytterligare för de som bor på landsbygden! Höjningen
av bensin och dieselskatten drabbar också de boende på landsbygden
hårdast. Där finns ingen tunnelbana och de som bor där är boende är av sina
bilar. Att miljöpartiet vill höja skatten på fossila bränslen är mer förståeligt
även om jag inte delar er uppfattning, men denna beskattning av bredband är
ändå svårare att förstå.
Min fråga är: Tror du Lova Necksten att Miljöpartiets landsbygdsfientliga
politik kommer att hjälpa oss i Ronneby kommun att uppnå målet om att 90
% ska ha tillgång till fiberbaserat bredband och delar du ditt moderpartis
uppfattning i denna fråga?
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och ordförande Nils Ingmar Thorell
(FP).
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att avslå framställan av
interpellationen.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner bifall för detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå framställan av interpellationen.
________________
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§ 265

Dnr 2015-000561 101

Anmälan av interpellation ställd till miljö- och
byggnadsnämndens ordförande Knut Svensson (C)
från gruppledare Nicolas Westrup (SD), "Vem bryr sig
om de boende vid vindkraftverket i Kullaryd?"
Gruppledare Nicolas Westrup (SD) har lämnat in följande interpellation
ställd till miljö- och byggnadsnämndens ordförande Knut Svensson (C).
Sammanfattning
Vindkraftverket i Kulleryd har varit ett sorgebarn ända sedan det byggdes.
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby hävdar att alla regler vid
projektering, byggande och drift av verket har följts.
Denna uppfattning delas inte av Länsstyrelsen som efter de boendes sista
överklagan av bygglovet skriver så här till MBN í Ronneby: Med hänsyn till
att inventeringar avseende fåglar och fladdermöss saknas kan det enligt
Länsstyrelsens bedömning inte avgöras om den valda platsen är mest lämpad
för uppförande av vindkraftverk innan förekomsten av dessa djur i området
utretts. Det överklagade beslutet bör därför upphävas på denna grund, och
ärendet återförvisas till MBN för vidare utredning.
Så vitt jag kan förstå måste detta betyda att bygglovet för vindkraftverket i
Kulleryd är upphävt av Länsstyrelsen.
Om de boende í området har tur så måste kanske vindkraftverket flyttas på
grund av fåglar och fladdermöss.
Trots att Miljö- och byggnadsnämnden säger sig ha skött handläggningen
korrekt kan de boende i området vid vissa vindar varken sova eller sitta ute i
trädgården på grund av buller från vindkraftverket, även skuggeffekt från
vingarna kan vara besvärande.
De största protesterna från de boende handlar förutom bullret om hur
ljudmätningarna har utförts.
Ljudmätningarna har beställts och betalats av vindkraftsägaren vilket innebär
att de som har utfört dessa har varit och är i beroendeställning av
vindkraftsföretaget.
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Mätningarna har enligt de boende utförts under kort tid och under
ogynnsamma förhållande så att korrekta resultat inte har uppnåtts.
Mätningarna utförs inte som man skulle tro vid bostäderna utan mäts vid
vindkraftverket och sedan beräknar man med matematiska modeller ut hur
mycket det låter vid husen. Hur mycket det faktiskt låter vid husen under
längre tid vet man inte och det verkar som om man på pappret alltid uppnår
40 decibel oavsett hur mycket det låter i verkligheten.
Att flytta från Kulleryd för att slippa oljudet torde vara omöjligt eftersom
husen med största sannolikhet inte går att sälja, inte ens till ett mycket starkt
reducerat pris.
Sverigedemokraternas ledamöter i Miljö- och byggnadsnämnden har vid ett
flertal tillfällen och under olika vindförhållande varit i Kulleryd och delar de
boendes åsikter om att verket innebär mycket stora olägenheter oavsett om
reglerna för bygglovshanteringen har följts eller inte.
I Torsås kommun har man likt i Ronneby problem med störande
vindkraftverk. Där har man tagit de boendes problem på största allvar och
genomfört åtgärder som t ex långtidsmätningar av ljud vid husen, stoppat
driften under natten, sänkt högsta värdet för ljud vid husen från 40 till 35
decibel och låter de boende föra störningsdagbok som man sedan jämför
med vindstyrka, vindriktning mm.
Det verkar som MBN i Ronneby är mer intresserad av att visa att
handläggningen gått rätt till än att hjälpa de boende till ett drägligt liv.
Frågor till Miljö och Byggnadsnämndens ordförande.
Är du beredd att låta kommunen betala oberoende ljudmätningar under lång
tid vid husen och göra undersökningar och åtgärder av samma typ som
Torsås kommun genomfört. (se bilaga 1.) Allt i samråd med de boende.
Är du villig att starta en utredning om naturvårdsverkets regler för
vindskyddade lägen/områden med lågt bakgrundsljud skall gälla i Kulleryd.
Länsstyrelsen ställer sig inte avvisande till detta.
Om det till slut visar sig att Kulleryds kraft får rätt att fortsätta driften av
vindkraftverket med nuvarande restriktioner anser du då att kommunen har
en moralisk skyldighet att hjälpa de boende om de upplevda olägenheterna
från vindkraftverket består?
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Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C) och Roger
Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att remittera ärendet till
kommunjuristen för att i samråd med mijö- och byggnadsnämnden
återkomma huruvida ärendet rör myndighetsutövning.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunjuristen för att i
samråd med miljö- och byggnadsnämnden återkomma huruvida ärendet rör
myndighetsutövning.
________________
Exp: Kommunjurist
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 266

Dnr 2015-000037 101

Interpellationer
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga interpellationer har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 267

Dnr 2015-000562 101

Fråga ställd till fritids- och kulturnämndens ordförande
Lena Marhle (FP) från gruppledare Willy Persson (KD)
angående Turistbyråns placering
Gruppledare Willy Persson (KD) har lämnat följande fråga till fritids- och
kulturnämndens ordförande Lena Mahrle (FP) angående Turistbyråns
placering.
Sammanfattning
Alltsedan turistbyrån flyttades från kulturcentrum till Clarbergska
fastigheten vid korsningen Strandgatan-V Torggatan har det varit ett
accepterat och inarbetat läge för både turister och invånare. Sedan
turistbyrån föreslagits flyttas till stadsbiblioteket har det skapat en oro.
Varför skall man flytta turistbyrån när den är placerad på ett bra ställe.
Näringslivsrådet i Ronneby kommun är mycket oroade över fritids-och
kulturnämndens handhavande av denna fråga och anser att turistbyrån skall
vara kvar i nuvarande lokaler i Clarbergska huset.
Vad har man för anledning att flytta turistbyrån?
Är det inte lämpligare att den får stanna kvar i nuvarande lokaler?
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar att frågan ska behandlas som en interpellation.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar omvandla frågan till en interpellation som
besvaras under nästa sammanträde.
________________
Exp: Willy Persson
Lena Mahrle
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§ 268

Dnr 2015-000038 101

Frågor
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga frågor lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 269

Dnr 2015-000508 007

Anhållan om entledigande från uppdrag som revisor i
Ronneby kommun, Henrick Gyllberg (RP), samt
fyllnadsval
Sammanfattning
Henrick Gyllberg (RP) anhåller i skrivelse om entledigande från uppdrag
som revisor i Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anna Carlbrant (RP).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Henrick Gyllberg (RP) från uppdrag
som revisor i Ronneby kommun, samt utse Birger Trellman (RP) till ny
revisor i Ronneby kommun.
________________
Exp: Henrick Gyllberg
Birger Trellman
Joakim Karlsson
Personalenheten
Ekonomienheten
AB Ronnebyhus
Revisionen
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§ 270

Dnr 2015-000420 376

Fjärrvärmetaxa för 2016
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse godkände på styrelsemötet den 3
juni 2015 § 7 föreslagen driftbudget för 2016 for verksamheten fjärrvärme.
(Se bilaga l.) Ronneby Miljö och Teknik AB genomför en taxeutredning
angående fjärrvärmen. Utredningen kommer att vara klar under första halvan
av 2016. Styrelsen beslutar i § 8 att taxan skall Vara oförändrad för
fjärrvärmen för 2016.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande att:
notera informationen om driftbudgeten till protokollet
besluta om oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om
oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar oförändrade fjärrvärmetaxor för 2016.
________________
Exp: Ronneby Miljö och Teknik AB
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§ 271

Dnr 2015-000447 214

Översiktsplan
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny
översiktsplan. Den gällande översiktsplanen är från 2006. Tillägg till
översiktsplanen har gjorts med Vindbruksplan 2012, LIS-plan 2013 samt
pågående arbete med framtagande av grönstrukturplan.
Syftet med översiktsplanen är att tydliggöra kommunens långsiktiga
ambitioner gällande en hållbar samhällsutveckling och god livsmiljö genom
ställningstaganden kring hur mark, vatten och bebyggd miljö ska utvecklas,
bevaras och användas. Översiktsplanen ska vara både strategisk och
vägledande. Den ska dels ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen
av den fysiska miljön, dels vara vägledande i konkreta beslut om bebyggelse,
mark- och vattenanvändningen. Målet med översiktsplanen är att främja en
hållbar och god utveckling i Ronneby kommun som leder till attraktiva livsoch näringslivsmiljöer.
Sedan den gällande översiktsplanen fastställdes har det tillkommit ett antal
nya förutsättningar vad gäller kommunens VA-planering, försvarsmaktens
intresse, behov av skolor och omsorg samt att kunskapen om
klimatförändringar har ökat och överenskommelse om
landskapskonventionen har träffats. Behovet och lokaliseringen av nya
verksamhetsområden behöver också planeras med hänsyn till övriga
intressen. Arbete med översiktsplanen ska dessutom innefatta framtagande
av bostadsförsörjningsprogram. Arbetet med översiktsplanen har påbörjats
genom ta fram en projektplan samt en kommunikationsplan.
Bedömning
Arbetet med översiktsplanen kommer att samordnas av miljö- och
byggnadsförvaltningen, men representanter från övriga förvaltningar
kommer att involveras och spela en stor roll i arbetet bla genom framtagande
av underlagsmaterial och konsekvensbedömning av översiktsplanen. Arbetet
med översiktsplanen föreslås styras av Kommunstyrelsens arbetsutskott som
utökas med en representant vardera från de partier som inte redan är
representerade. Kommunens förvaltningschefsgrupp föreslås vara
ledningsgrupp för arbetet och kommunens rådgivande organ föreslås utgöra
referensgrupp.
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Arbetet med översiktsplanen utgår från de lagkrav som finns i plan- och
bygglagen. I Ronneby kommun föreslås översiktsplanen särskilt fokusera på
boende och livsmiljö, sysselsättning och näringsliv samt infrastruktur och
kommunikation. Fokusområdenas inriktning bör dock vara flexibla och
möjliga att justera alltefter kunskap inhämtas. Mellankommunala och
regionala intressen samt hållbarhet inspirerat av Cradle to Cradle® bör
genomsyra projektet.
Den inledande dialogfasen föreslås utgå från att ”bygga framtidsbilder” för
kommunen med utgångspunkt i fokusområdena. Detta görs både med
politiska grupper och kommunens invånare. I arbetet föreslås prioriterade
grupper sökas upp aktivt som komplement till en bred allmän dialog och till
de kommuninvånare som förväntas nås genom intresse- och
samhällsföreningar.
Arbete med översiktsplanen innefattar framtagande av underlagsmaterial
gällande bostadsförsörjning, attraktiva områden för verksamheter samt
deltagande i interkommunala arbetsgruppen för havsplanering. I arbetet med
översiktsplanen ses även kartläggning av kulturmiljövärdena som ett
prioriterat område. Ett underlag för att värdera, ge riktlinjer om bevarande
och utveckling av kommunens kulturmiljöer bör tas fram inom ramen för
översiktsplanen.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner
att arbetet med översiktsplanen utgår från projektplan och
kommunikationsplan.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
-

godkänna att arbetet med översiktsplanen utgår från projektplan och
kommunikationsplan

-

Telefoni inkluderas som rubrik under teknisk försörjning i
dokumentet Förslag till dokumentstruktur

-

Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag
på hur nämnderna kan involveras i arbetet med översiktsplanen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-
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-

Telefoni inkluderas som rubrik under teknisk försörjning i
dokumentet Förslag till dokumentstruktur

-

Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag
på hur nämnderna kan involveras i arbetet med översiktsplanen

________________
Exp: Miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 272

Dnr 2014-000463 109

Besvarande av medborgarförslag från Morgan Karlsson
angående cykelpumpstationer i Ronneby kommun
Sammanfattning
Morgan Karlsson föreslår att cykelpumpstationer installeras på Ronneby
torg, järnvägsstationen och på Kallinge torg för att underlätta cykling och ett
bra miljötänk.
Bedömning
Miljö- och energirådet delar Morgan Karlssons syn och har redan köpt in och
installerat fyra manuella cykelpumpar på strategiska platser som till stora
delar överensstämmer med Morgans förslag. Platserna som vi valt ut är
järnvägsstationen, Karlshamnsvägen, Kallinge torg och Bräkne-Hoby torg.
Medborgarförslaget anses därmed fått sitt erkännande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses bifallet i och med att fyra
manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget anses vara besvarat i och med att fyra manuella
cykelpumpar har köpts in och installerats.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat i
och med att fyra manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.
________________
Exp: Morgan Karlsson
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§ 273

Dnr 2014-000464 109

Besvarande av medborgarförslag från Sanela Kazma
angående fler cykelpumpstationer i Ronneby kommun
Sammanfattning
Sanela Kazma föreslår att cykelpumpstationer installeras på torget, vid
stadshuset och vid järnvägsstationen. Förslagsställaren tror att detta kan
medföra att fler medborgare kommer att använda sina cyklar och inte behöva
bilen.
Bedömning
Miljö- och energirådet delar Sanelas Kazmas syn och har redan köpt in och
installerat fyra stycken manuella cykelpumpar på strategiska platser som till
stora delar överensstämmer med förslagsställarens. Platserna som valts ut är
järnvägsstationen, Karlshamnsvägen (stadshuset), Kallinge torg och BräkneHoby torg. Medborgarförslaget anses därmed fått sitt erkännande.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget anses vara besvarat i och med att fyra manuella
cykelpumpar har köpts in och installerats.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat i
och med att fyra manuella cykelpumpar har köpts in och installerats.
________________
Exp: Sanela Kazma
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§ 274

Dnr 2015-000009 109

Besvarande av medborgarförslag från Bo Robertsson
gällande att vägvisare från E 22 och väg 27 till rastplats
Viggen i Sörby borde uppföras
Sammanfattning
Bo Robertsson anser att kommunen borde uppföra vägvisare från E22 och
Väg 27 till rastplats Viggen i Sörby för att turister ska hitta dit.
Bedömning
Enligt beslut i ärende med dnr 2014/386 som kommunstyrelsen fattade på
sitt sammanträde 2015-03-03 har tekniska förvaltningen fått i uppgift att
utreda hur rastplatsen Viggen går att skylta i kommunal regi och redovisa
detta för arbetsutskottet. Med anledning av beslut i ärende 2014/386 så pågår
redan utredning om hur kommunens skyltning vid rastplats Viggen kan
utformas och ärendet bör därför inte utredas vidare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat samt ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att redovisa hur platsen går att skylta i
kommunal regi till arbetsutskottet senast 2015-10-31.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
redovisa hur platsen går att skylta i kommunal regi till arbetsutskottet senast
2015-10-31.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat samt ge
tekniska förvaltningen i uppdraget att redovisa hur platsen går att skylta i
kommunal regi till arbetsutskottet senast 2015-10-31.
________________
Exp: Bo Robertsson
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§ 275

Dnr 2014-000375 109

Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson om
att Informera om Psykiatrireformen 1995, en okänd
reform
Sammanfattning
Pär Eliasson har lämnat in ett medborgarförslag med rubriken Information
om psykiatrireformen 1995, en okänd reform. I medborgarförslaget skriver
Pär Eliasson om det olämpliga att stänga alla mentalsjukhus som
avvecklades i samband med Psykiatrireformen 1995. Förslaget till
fullmäktige är att återupprätta mentalsjukhusen.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit remiss till Socialnämnden som lämnat följande
yttrande:
”Kommunerna har tillsammans med Landstingen ett gemensamt ansvar för
att erbjuda psykiskt sjuka människor vård och stöd. Ansvarsfördelningen har
sedan reformen utvecklats till den psykiatrivård som bedrivs idag. De
institutioner som finns idag i landet står under Landstingets och Statens
ansvar. Det är med andra ord inte en kommunal angelägenhet att besluta om
ev mentalsjukhus ska finnas eller inte.”
Med ovanstående förslås medborgarförslaget vara besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat
med ovanstående.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
________________
Exp: Pär Eliasson
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§ 276

Dnr 2014-000604 011

Förslag Funktionshinderpolitiskt program Ronneby
kommun
Sammanfattning
Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Funktionshinderpolitiskt
program. Ställning ska nu tas till om programmet ska antas och hur det
fortsatta arbetet ska samordnas.
Bedömning
Beskrivning
Kommunfullmäktige fastställde i budget 2014-2015 att ett nytt
funktionshinderpolitiskt program ska tas fram. Organisationen för
framtagandet har bestått av en styrgrupp: Kommunens
förvaltningschefsgrupp, en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från
kommunens olika förvaltningar och bolag samt en brukargrupp med
representanter från fyra olika funktionsnedsättningsorganisationer. Förslaget
grundar sig framförallt på ”FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning” och den Svenska regeringens ” Strategi för
genomförande av funktionshinderpolitiken 2011 – 2016” Det är ett
måldokument som anger vad som ska göras för att nå upp till de nationella
målen och FN konventionen. Programmet har utarbetats med syfte att
identifiera och undanröja hinder för funktionsnedsatta och vara ett stöd för
kommunens verksamheter i sitt arbete för denna grupp människor.
Kommunen har valt att fokusera på följande områden Arbete, Utbildning,
Socialt stöd,
Folkhälsa, Fritid och kultur och Ökad tillgänglighet.
Förslaget skickades på remiss under perioden 2015-01-01 till 2015-02-28
och var uppe i KSau i mars som återemitterade ärendet bl a på grund av för
få svaranden. Förslaget skickas åter på remiss under maj och juni till de som
inte svarat. I en samrådsredogörelse bemöts inkomna yttranden och
redovisning av ändringar i dokumentet.
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Den 1 januari 2015 ändrades diskrimineringslagen, som innebär att en ny
form av diskriminering införs: bristande tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning. Ändringen anses viktigt för att ge enskilda ett effektivt
rättsmedel i form av diskrimineringsersättning. Lagen innebär att kommunen
kan bli skyldig att betala ut skadestånd till enskild för kränkning i form av
bristande tillgänglighet som denne utsätts för.
Bedömning
För att programmet ska bli framgångsrikt måste en förbättrad samverkan till,
såväl internt inom kommunkoncernen som med externa organisationer.
En arbetsgrupp bestående av representant från varje förvaltning och
bolag(tjänstemannagruppen) och en representant från brukargruppen
fortsätter att träffas och arbetar fram en förvaltningsövergripande
verksamhetsplan inför nästa verksamhetsår. Nedan föreligger två olika
förslag på hur arbetet ska samordnas.
Förslag 1. En samordnartjänst (50 %) inrättas för att driva
funktionshinderfrågorna i kommunen, implementera programmet i
verksamheterna och genomdriva förbättrad Samverkan såväl internt som
externt. Inga medel finns avsatta till detta i budget 2015. Finansiering sker
genom att 130 tKr avsätts från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda
kostnader för tjänst under 2015. Kostnaden för tjänsten hanteras vidare i
budgetprocessen för 2016-2017.
Förslag 2. Kommundirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får i uppgift att internt samordna arbetet
med funktionshinderpolitiska programmet som en mindre del av sin tjänst.
Utsedd persons uppgift blir att kalla till möten för att ta fram en
förvaltningsövergripande verksamhetsplan och sammanställa
förvaltningarnas årliga uppföljning. För att personen inte ska bli överbelastas
kan det innebära att andra arbetsuppgifter måste plockas bort. Förslaget
innebär att ansvar för implementering och genomförande av programmet
ligger på de olika förvaltningarna och bolagen och att avsnittet
”Organisation, genomförande och uppföljning” på sid 5 i dokumentet måste
ändras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby
kommun och besluta om förslag 1: Inrättandet av 50% samordnartjänst som
driver funktionshinderfrågorna i kommunen ,implementerar programmet och
genomdriver förbättrad samverkan internt och externt eller förslag 2:
Förvaltningsdirektören utser lämplig person på
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kommunledningsförvaltningen som får som uppgift att internt samordna
arbetet med funktionshinderpolitiska programmet.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att:
-

anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

-

kommundirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får som uppgift att internt
samordna arbetet med funktionshinderpolitiska programmet

Deltar i debatten
I debatten deltar Kristina Valtersson (C), Peter Bowin (V) och Nicolas
Westrup (SD).
Yrkanden
Kristina Valtersson (C) yrkar att rätt benämning på funktionshinder används
konsekvent i programmet.
Peter Bowin (V) yrkar att korrigera diverse versaler från programmet.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Peter Bowins (V) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Kristina
Valterssons (C) yrkande samt Peter Bowins (V) yrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

anta Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

-

kommundirektören utser lämplig person på
kommunledningsförvaltningen som får som uppgift att internt
samordna arbetet med funktionshinderpolitiska programmet

-

korrigera de versaler som framgår i programmet, samt korrigera
benämningen på funktionshinder så att rätt benämning används
konsekvent.

________________
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Exp: Magnus Widén
Karin Lundberg
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§ 277

Dnr 2015-000299 8052

Revidering av bidragsbestämmelse för föreningar och
studieförbund i Ronneby kommun
Sammanfattning
I samband med sammanträde i april bordlade Fritid- och kulturnämnden Teo
Zickbauers (S) yrkande om att se över regelverket gällande bidrag för att se
över möjligheten att föreningarna skulle kunna komma in med sina
ansökningar i slutet av året för att få sina bidrag utbetalade i januari. Fritidoch kulturnämnden beslutade vid nämndens möte den 13 maj att ge
förvaltningschef Tommy Johansson i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
att tidigarelägga inlämningsdatum för bidragsansökningarna för att
underlätta för föreningarna att får sina bidrag utbetalade i januari samt att
återaktualisera ärendet på sammanträdet den 4 juni 2015.
Bedömning
Med nuvarande regelverk med sista dag för inlämnande av ansökningar den
31 mars kommer beslut och utbetalning under maj månad. Vid eventuella
återremisser kan några beslut och utbetalningar dröja till juni. I nuläget finns
möjlighet att begära förskott för föreningarna. Denna möjlighet har visat sig
vara en permanent hantering i några föreningar då verksamheten inte
överensstämmer med bidragsutbetalningar vilket får till följd att
föreningarnas verksamhet begränsas av osäkerheten kring storlek och beslut
gällande bidrag. I det nya förslaget grundas ansökan på föregående årsmöte
och inte som nu att kommunen väntar in nytt årsmöte.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom föreslagna ändringar
i regelverket gällande inlämnings tid för ansökan av bidrag och att översända
ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom
föreslagna ändringar i regelverket gällande inlämnings tid för ansökan av
bidrag.
Ledamot Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S) och Nicolas
Westrup (SD).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar på återremiss.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
________________
Exp: Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 278

Dnr 2015-000465 049

Delårsrapport 2015-08-31
Sammanfattning
Härmed avges delårsrapport per 2015-08-31, jämte prognos för 2015.
Rapporten indikerar ett positivt årsresultat om 11,6 mkr, vilket ger en positiv
budgetavvikelse på 7,0 mkr.
Centrala konton och förutsättningar
Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott mot budget
med 10,5 mkr, trots att skatteintäkter och statsbidrag avviker negativt med 10,4 mkr. Överskottet uppstår främst genom en återbetalning av AFA-medel
(11,3 mkr) är inräknad. Eftersläpningar i investeringar och låg räntenivå
bidrar till en lägre finansiell kostnad.
Nämnderna
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad
budgetavvikelse på -3,5 mkr. De nämnder som lämnar prognos med en större
negativ budgetavvikelse är Miljö- och byggnadsnämnden (-3,1 mkr),
Socialnämnden (-2,1 mkr) och Utbildningsnämnden (-1,3 mkr). För mer
information om nämnderna se delårsrapporten och nämndernas rapporter.
Bedömning
Kommunfullmäktige anger i budget 2015, plan 2016-2017,
styrningsprincipen att tilldelade ekonomisk resurser går före verksamhetens
mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av
tvingande lagstiftning eller motsvarande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
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kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige
och kommenteras av kommunrevisor Jan Anders Palmqvist.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera bedömningen av delårsrapporten till
protokollet, samt anmodar nämnderna att göra en bedömning av det
ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.
För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att
kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende
styrbara kostnader.
________________
Exp: Samtliga nämnder
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§ 279

Dnr 2015-000213 732

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f §
socialtjänstlagen, äldrenämnden
Sammanfattning
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
två att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Bedömning
Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet och skicka för vidare
beredning till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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§ 280

Dnr 2015-000468 101

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2016
Sammanfattning
Kommunfullmäktige
2016-01-28

2016-08-25

2016-02-25

2016-09-29

2016-03-31

2016-10-27

2016-04-28

2016-11-24

2016-05-26

2016-12-15

2016-06-16
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagna
sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna sammanträdestider för
kommunfullmäktige år 2016.
________________
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§ 281

Dnr 2015-000230 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2015
Sammanfattning
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra
kvartalet redovisas för ledamöterna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

52(61)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-29

Kommunfullmäktige

§ 282

Dnr 2015-000454 049

Anhållan om kompensation avseende lönekostnader
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar
ärendet.
Fritid-och kulturnämnden visar ett prognostiserat underskott om 533 tkr.
Sommarverksamheterna är inte avslutade och därmed råder viss osäkerhet.
I prognosen finns inte beräknat något överskott för slutbesiktning, Lugnevi.
En med genomlyst uppföljning kommer i samband med Tertial II per den 31
augusti 2015.
Väsentliga avvikelser mot budget:
300 tkr ej budgeterad kostnad för tf förvaltningschef 2015-09-01 2015-12-(31. (lön, dator, tel mm).
250 tkr lägre intäkter Brunnsbadet, på grund av dåligt väder.
150 tkr merkostnad mot budget för granulat som täcks från reserv.
130 tkr budgeterad merkostnad för ny turistinformation och pekskärmar
vilket får täckas från andra turistkonton.
100 tkr fördyrande div kostnader, larm, skadegörelse, nya lås, elavbrott
Brunnsbadet mm.
90 tkr kapitalkostnader, ej förbrukade investeringar.
För att prognosen ska hålla får inga ytterligare oförutsedda kostnader
inrymmas inom ram.
Att några av beslutade anläggningar fortfarande driftas och sköts av FoK
påverkar budget och verksamhet negativt
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om
kompensation om 300 tkr avseende lönekostnad för tf förvaltningschef, då
nämnden ej kunnat påverka detta.
Presidiet får i uppdrag att se över kostnader och utgifter för Brunnsbadet.
I övrigt notera den ekonomiska uppföljningen till protokollet.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att avslå anhållan då kostnaden för tjänsten ska
belasta kommunledningsförvaltningen enligt tidigare beslut i samband med
anställningen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå anhållan då
kostnaden för tjänsten ska belasta kommunledningsförvaltningen enligt
tidigare beslut i samband med anställningen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå anhållan då kostnaden för tjänsten ska
belasta kommunledningsförvaltningen enligt tidigare beslut i samband med
anställningen.
________________
Exp: Fritid- och kulturnämnden
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§ 283

Dnr 2015-000536 192

Anmälan av motion från
kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell (SD)
och Nicolas Westrup (SD) angående Tjärö
Christer Leksell (SD) och Nicolas Westrup (SD) har lämnat in följande
motion angående Tjärö.
Sammanfattning
En av Blekinges absolut finaste pärlor är Tjärö som ligger i Karlshamns
kommun, på gränsen till Ronneby kommun. På ön finns ett antal stugor som
inhyser vandrarhem, restaurang/café, minilivs, självhushållningskök, dusch
och toaletter, sällskapsrum mm. På ön finns också en stor brygga med plats
för ca 70 gästande båtar med möjlighet att ansluta el.
Tjärö ägs idag av paret Althin som drivit verksamheten med växlande
resultat, men verksamheten ligger nu nere och hus och miljön förfaller.
Båtturister har i många år haft ön som ett favoritställe, men har enligt uppgift
inte fått angöra ön i år. Underhandskontakt är tagen med
Sverigedemokraterna i Karlshamn så att de kan driva frågan vidare i
kommunfullmäktige i Karlshamn.
Vi anser att det vore synd att denna pärla skulle gå förlorad för allmänheten
och föreslår därför att:
- Kommunfullmäktige ger kommunjuristen i uppdrag att undersöka vilka
möjligheter det finns för Ronneby kommun och Karlshamn kommun att
gemensamt förvärva ön och fastigheterna och hur man kan driva
verksamheten vidare.
Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp: Kommunstyrelsen
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§ 284

Dnr 2015-000039 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga motioner har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 285

Dnr 2015-000482 012

Verksamhetsetablering Viggenområdet
Sammanfattning
I enlighet med policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag ber AB Ronneby Industrifastigheter om ägarens
yttrande/ställningstagande avseende beslut om större investering som
styrelsen har tagit beslut om.
Protokoll styrelsemöte ABRI 2015-09-15
§83 Beslut - Omlastningsterminal i Viggenområdet
VD föredrog investering i nybyggnation, till PostNord, på en föreslagen plats
inom Viggenområdet mot tecknande av långsiktigt hyresavtal till budgeterat
avkastningskrav. Styrelsen beslutade att ABRI skall investera upp till 60
msek i nybyggnation av omlastningsterminal i Viggenområdet mot
tecknande av hyresavtal till budgeterat avkastningskrav. VD fick i uppdrag
att komplettera ABRl:s investeringsplan för 20 l 5 samt att tillskriva ägaren
för ställningstagande, yttrande.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka en
investering om 60 miljoner kr för nybyggnation av omlastningscentral till
PostNord under förutsättning att hyresavtal upprättas.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka en
investering om 60 miljoner kr för nybyggnation av omlastningscentral till
PostNord under förutsättning att hyresavtal upprättas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka en investering om 60 miljoner kr för
nybyggnation av omlastningscentral till PostNord under förutsättning att
hyresavtal upprättas.
________________
Exp: Dennis Roberteus (ABRI)
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§ 286

Dnr 2015-000464 049

Information om kommunens krediter 2015-08-31
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansrapport framgår kommunens och de helägda bolagens
krediter. Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 augusti 2015 till 401
(411) mkr. Värde inom parantes avser per 31/12 2014. 56 (48) % av
kommunens lånestock om 621 (627) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta
högst tre månader. Av lånen har 44 (46) % en förfallotidpunkt som är kortare
än ett år. Genomsnittlig kostnadsränta för perioden januari till april uppgick
till 1,2 %. Riksbankens styrränta ligger per 2015-08-31 på -0,35 %.
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. Kommunstyrelsen beslutar att
rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-06
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera kommunstyrelsens beslut till protokollet
jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter.
________________
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§ 287

Dnr 2015-000556 049

Ronneby Miljöteknik Energi AB ändring av
bolagsordning
Sammanfattning
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson informerar kommunfullmäktige om §
17 Hembudsklausulen i Bolagsordningen och dess kompletterande uppgifter
i ärendet.
Bolagsverket har haft synpunkter på utformningen av bolagsordningens
hembudsförbehåll. Bolagsordningen kan registreras först efter att
hembudsförehållet justerats.
Regeln om hembudsförbehåll är emellertid frivillig. I ett helägt aktiebolag
behövs egentligen inte några begränsningsklausuler av detta slag eftersom
ägaren själv bestämmer om aktier ska säljas. Det föreslås därför att
hembudsförbehållet i bolagsordningen för Miljöteknik Energi tas bort.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-27
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ta bort
Hembudsklausulen (§ 17) från Bolagsordningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar tillägg enligt följande:
-

att reviderad bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB
fastställs

-

att instruktioner till kommunens bolagsstämmoombud inför extra
bolagsstämma för Ronneby Miljöteknik Energi AB fastställs.

Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer framförda tilläggsyrkanden på
proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
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-

att reviderad bolagsordning för Ronneby Miljöteknik Energi AB
fastställs, se bilaga C

-

att instruktioner till kommunens bolagsstämmoombud inför extra
bolagsstämma för Ronneby Miljöteknik Energi AB, se bilaga D

________________
Exp: Ronneby Miljöteknik AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
Nils Ingmar Thorell
Bo Johansson
VD Miljöteknik
Ekonomichefen
Kommunjuristen
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Datum 2015-10-21

Kungörelse från Ronneby

kommun

Kommunfullmäktige i Ronneby
Torsdagen den 29 oktober 2015,

kallas

kl 18.00

till

i

i

sammanträde

Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

för behandling av följ ande ärenden:

l

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

2.

från Anna Lennartsson angående belysning
av elljusspår
skottning
Brunnsparken vintertid, samt

3.

Anmälan av medborgarförslag

4.

Anmälan av medborgarförslag

från Lars Saager

5.

Anmälan av medborgarförslag

från

Hans Hedström angående utvecklingsplan av Karön-

Anmälan av medborgarförslag

från

Mats Karlsson - ”Skydda Karön”

Stads utveckling 2016-2030

Ekenäs-Brunnsskogsområdet

6.

och Lennart Gustafsson

Anmälan av medborgarförslag från Nils Olofsson angående
ska stanna på resecentrum i Ronneby

7.

förslag

om Ronneby

om att flygbussarna

Anmälan av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt angående förslag på
utryckningscentrum i Sörby

8.

i

ett

Medborgarförslag

9.

10. Interpellationer
1 l

.

12.

Frågor

Anhållan om entledi gande från uppdrag som revisor i Ronneby kommun, Henrick
Gyllberg (RP)

13. Fj ärrvännetaxa

2016

14. Översiktsplan
15.

Besvarande av medborgarförslag från Morgan Karlsson angående cykelpumpstationer

l6.

Besvarande av medborgarförslag från Sanela Kazma angående

17.

Ronneby kommun

Besvarande av medborgarförslag från Bo Robertsson gällande
väg 27 till rastplats Viggen i Sörby borde uppföras

18.

Besvarande av medborgarförslag från Pär Eliasson
Psykiatrirefonnen 1995, en okänd reform

19.

Förslag Funktionshinderpolitiskt program
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till

0457-61 80 OO
0457-61 86 33
enheten eller person

42;/S/¿:
r

20. Revidering av bidragsbestämmelse för föreningar

21. Finansdepartementets begäran
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och studieförbund i Ronneby kommun

om remissyttrande gällande en kommunallag för framtiden

22. Delårsrapport 2015-08-31

23. Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap.
kap. 6 f § socialtjänstlagen, äldrenämnden
24. Sammanträdestider

1

§

och rapportering

enligt 16

kommunfullmäktige 2016

25. Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
stöd och Service till Vissa funktionshindrade 2015
26. Anhållan

om kompensation avseende lönekostnader

Anmälan av motion

27.

kommunfullmäktigeledamötema Christer Leksell (SD) och
Nicolas Westrup (SD) angående Tj ärö

28.

Anmälan av motioner

från

29. Verksamhetsetablering

Viggenområdet

Kommunledningsförvaltningen
201 5- l 0-2 1
Nils Ingmar Thorell

Ordförande

/

Joakim Karlsson
Sekreterare

om

/Z/i
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I

Dnr KS 2015-000219

2015-10-29

H a nd Iägg a re: Anna-Clara Eriksson, kommunj urist
Telefon: 0457-618050
E-post: anna.clara.eriksson@ronneby. se

Regeringskansliet
Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning

Kommunenheten

Remiss - En kommunallag

för framtiden

(SOU 2015:24)

Remissdatum 2015-04-21

Dnr

Fi 2015/1581

Ronneby kommun välkomnar den översyn av kommunallagen som utredningen En ny
kommunallag fôr framtiden genomfôrt. Som utredningen anfôr i sitt betänkande finns
behov av att modernisera och anpassa den kommunalrättsliga
den kommunala verksamheten som den ser ut idag.
det

I

ett

lagstiftningen

till

instämmer kommunen i de förslag som presenteras i betänkandet. Kommunen
dock lämna följande synpunkter. (Redovisningen följ er betänkandets

stort

vill

avsnittsindelning.)

5.5 Styrelsen får en stärkt ställning

i

förhållande

till

de övriga nämnderna

Kommunen ser positivt på förslaget såtillvida att det överlåts till varje kommun att

om styrelsens direktivsrätt gentemot andra nämnder. Detta innebär att
kommunerna själva, utifrån lokala förutsättningar, äger avgöra om styrelsen bör ges
besluta

vidgade beslutsbefogenheter. Direktivsrätten sparar sannolikt tid när det krävs snabba
beslutsprocesser och torde ge utrymme för ökad styrning vid samordning av den
kommunala verksamheten. Direktivsrätten får dock inte ges en alltför generell
omfattning, i annat fall finns en risk att ansvarsfördelningen mellan styrelse och
nämnder otydlig. Kommunen efterlyser konkreta exempel på vilka förhållanden
rörande andra nämnders verksamhet styrelsen ska kunna besluta om.
Styrelsens direktivsrätt ska endast gälla gentemot nämnderna. Det bör enligt

kommunens mening utredas om styrelsen bör ges motsvarande befogenhet
direktiv till helägda kommunala bolag, något som idag ankommer på
kommunfullmäktige
5.8

att

att

ge

besluta om.

Försöksverksamhet med majoritetsstyre i kommuner och landsting

Kommunen är positiv till att de kommuner som så önskar ges tillfälle att under en

period införa maj oritetsstyre. Detta förutsätter dock att oppositionen ges goda villkor
att arbeta och att insynen i styrelsens verksamhet säkerställs. Det behöver belysas hur
budgetbeslut och andra verksamhetsövergripande beslut bereds och förankras inom

ramen för ett maj oritetsstyre.
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6.6 Programmet ska
regi

Dnr KS 2015-000219

även omfatta styrning och uppföljning av verksamhet i egen

Kommunen instämmer i utredningens bedömning att den egna kommunala
verksamheten och den verksamhet som bedrivs av privat utförare rimligen bör styras
och följas upp på ett likvärdigt sätt. De nya reglerna som behandlar mål och riktlinj er
för kommunal verksamhet i privat regi måste dock först utvärderas innan regelverket
utvidgas till att gälla även verksamhet i egen regi. Enligt kommunens mening är de
regler

som trädde i kraft tidigare i år alltför otydliga:

det saknas konkreta riktlinjer för

program ska utformas och det går inte att utläsa vad kommunerna förväntas
åstadkomma utöver de krav på styrning och uppföljning som redan gäller för
kommunerna. Vidare kan det ifrågasättas om programmet ska inbegripa all
hur

ett

konkurrensutsatt tjänsteverksamhet, oavsett omfattning, eller om det endast bör avse
verksamhet som utgör service till medborgarna. Som bestämmelserna nu är utformade
finns risken att programmet bara blir en pappersprodukt.
8.4.1

Direktörens

roll

och uppgifter

Kommunen ifrågasätter förslaget att rollen som direktör ska bli obligatorisk. Kravet på

av dennes uppgifter och organisatoriska tillhörighet inskränker
kommunernas möjligheter att skapa ändamålsenliga lokala lösningar för sin
verksamhet. Direktörens roll som den ledande tjänstemännen i förvaltningen ska inte
per automatik behöva samordnas med rollen som chef över styrelsens förvaltning.
direktör, regleringen

Det saknas en närmare beskrivning av vad direktörens ”ledande ställning bland
personalen” innebär. Det finns inga verksamhetsövergripande befogenheter kopplade
till den personalledande ställningen. På vilket sätt personalledande uppgifterna, utöver
rollen som förvaltningschef, är tänkt att utövas måste förtydligas.

om anställda

8.10 Ett särskilt kapitel

Kommunen kan se fördelar med att de anställdas roll den kommunala verksamheten
i

också synliggörs i kommunallagen. Det är emellertid tveksamt om det behövs ett
särskilt kapitel om de anställda. Bestämmelserna bör kunna läggas samman med det
kapitel som reglerar de förtroendevaldas roll. På så sätt undviks exempelvis
dubbelreglering i fråga om jäv och delegation.
9.11 Styrelseledamöter
partipolitisk grund

i

kommunala

aktiebolag ska

kunna

utses

på icke-

Kommunen har svårt att se behovet av den föreslagna bestämmelsen. Nu gällande

regler innebär inget hinder mot att styrelseledamöter utses på annat sätt än genom
partipolitisk nominering. Som exempel kan nämnas att Ronneby kommuns

kommunala bolag haft ledamöter utan partipolitisk bakgrund. Det är tveksamt om
förslaget innebär att fler icke-partipolitiska ledamöter rekryteras till de kommunala

bolagsstyrelsema.
13.

En kommunallag

i

bättre

samklang med EU-rätten

Kommunen ställer sig positiv till utredningens förslag till förtydliganden av den
kommunala kompetensen

i förhållande till EU-rätten. En vägledningsfunktion for
stödgivning är också ett bra initiativ i syfte att stödja kommuner som avser agera på en
konkurrensutsatt marknad. EU:s regelverk upplevs som mycket svårtillämpat och det
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kan vara fôrenat med stora kostnader om kommunerna, trots en vilj a att göra rätt,
bryter mot dess bestämmelser. Kommunen anser det angeläget med en översyn av
regelverket för att se om det kan förenklas eller förtydligas.
14.11.5-7 Fler juridiska personer bör vara medlemmar - näringsidkare
(juridiska personer) och vissa ideella föreningar

Kommunen avstyrker förslagen om att utvidga det kommunala medlemskapet till att
även omfatta dels juridiska personer som bedriver näringsverksamhet med fast
driftsställe kommunen och dels ideella föreningar med verksamhet eller säte
i

i

kommunen.

Medlemskapet, och den till medlemskapet knutna rätten att begära laglighetsprövning
av kommunala beslut, grundas på medlemmens skyldighet att bidra till den
gemensamma kommunala verksamheten (i form av skatt). Skyldigheten motsvaras av
en rättighet att som medborgare bevaka att kommunen agerar lagenligt och inom
ramen för sin kompetens. Företag och ideella föreningar står inte i ett sådant rättsligt
förhållande till kommunen utan utgör snarast sakägare. Genom att på det föreslagna
sättet utöka kretsen för det kommunala medlemskapet urholkas syftet med

laglighetsprövningen.

14.13 Begränsningen av laglighetsprövningen för vissa budgetbeslut tas bort

Kommunen avstyrker förslaget. Om ett budgetbeslut överklagas finns en
överhängande risk att kommunen saknar en budget den dag budgeten är tänkt att börja
gälla. De aktuella budgetbesluten granskas av revisionen och kan bli föremål för
ansvarsprövning. Detta anser kommunen utgör en tillräcklig kontroll av beslutens
lagenlighet.

15.7 Reglerna

om verkställighet ska skärpas

För det

fall utrymmet att verkställa överklagade beslut snävas in måste
förvaltningsdomstolarnas handläggningstider ses över och förkortas. Idag tar det i vart
fall ett halvår från det att ett överklagande kommer in till förvaltningsrätten till det att
dom avkunnas. Att med nu rådande handläggningstider inskränka utrymmet för
verkställighet är ohållbart särskilt om beslutet, vilket händer, endast överklagas för att
förhala beslutsprocessen. Det ska också beaktas att möjligheten att begära inhibition

kvarstår.

17.5 Revisorernas

granskningsuppdrag och resurser

Kommunen är tveksam till att ett specifikt organ, fullmäktiges presidium, utpekas att
ha det beredande ansvaret för revisorernas budget. Även förslaget till revisorernas
budget kommer i ett senare skede att tas in i budgetberedningen och därmed behandlas
av de företrädare styrelse och nämnder som ska granskas av revisorerna.
Budgetförslaget kan således inte helt frikopplas från de av revisorerna granskade
organen.

Beslut om detta yttrande har
251, dnr KS 2015/219.

fattats

av kommunfullmäktige den 29 oktober 2015,
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bolagsordning Ronneby Miljöteknik Energi AB, 559015-1980
Reviderad av Kommunfullmäktige i Ronneby Kommun 2015-11-05 (dnr KS 201 5/ 556)
Förslag

till

2(5)

§ 1

Firma

Bolagets firma är Ronneby Miljöteknik Energi AB.
§2

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande samt
kommunalrättsliga principer producera el och försälja egenproducerad el, främst
moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB.
Försäljning ska endast ske

till

inom Ronneby kommuns kommunkoncern.

Bolaget ska vara kommunens instrument för att verkställa
bolagets verksamhetsområde.

Verksamheten ska bedrivas

enligt,

uppställda principer.

kommunens uppställda mål inom

av kommunfullmäktige i Ronneby kommun, i ägardirektiv

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna till att, till den del de
motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget

ej

bildats.

§3 Föremålet för bolagets verksamhet
till föremål för sin verksamhet att producera och försälja egenproducerad el och
därmed sammanhängande verksamhet under förutsättning att verksamheten också är förenlig

Bolaget har

med kommunalrättsli ga principer.
Bolaget förutsätts vidare uppföra
sin verksamhet.

eller

Bolaget ska bedriva sin verksamhet så
Bolaget får inte bedriva verksamhet
(1997:857).
§ 4

Kommunfullmäktiges

förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för

att

ägarens avkastningskrav uppnås.

eller vidta åtgärd

som inte är förenlig med ellagen

rätt att ta ställning

Kommunfullmäktige ska beredas

tillfälle att ta ställning

innan beslut

fattas

vikt eller av principiell beskaffenhet.

i

frågor av större

Bolaget ska följa de ställningstaganden kommunfullmäktige beslutar såvida inte dessa är
oförenliga med gällande författningsbestämmelser.
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

Förslag

till

Reviderad

MM

bolagsordning Ronneby Miljöteknik Energi AB, 559015-1980
av_ Kommunfullmäktige i Ronneby Kommun 20l5-l 1-05 (dnr KS 2015/556)
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§ 6 Antal aktier
I

bolaget ska ﬁnnas lägst 500 aktier och hôgst 2 000 aktier.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige

i

Ronneby kommun för tiden från den ordinarie

bolagsstämma, som följ er närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill
slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

utser också ordförande

och vice ordförande i bolagets

styrelse.

§ 8 Säte
Styrelsen ska ha

sitt

säte

i

Ronneby kommun, Blekinge

län.

§ 9 Revisorer och lekmannarevisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en
revisorssuppleant. Dessa väljs för tiden från årsstämman till slutet av den årsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige
Ronneby kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

För

‘

§ 10 Kallelse

till

i

bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post
och senast två veckor före stämman.

till

aktieägarna tidigast fyra veckor

§ 11 Utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt
§ 12

att

närvara vid bolagsstämman.

Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följ ande ärenden förekomma

till

behandling.

Stämmans öppnande

.\‘.°‘."‘:”‘S’°!\’t‘

W

8.

Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisoms
granskningsrapport
Beslut om

W

till bolagsordning Ronneby Miljöteknik Energi AB, 559015-1980
Reviderad av Kommunfullmäktige i Ronneby Kommun 2015-11-05 (dnr KS 2015/556)

Förslag

¿‘á/C
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4(5)
fastställelse av resultat-och balansräkning
dispositioner
beträffande bolagets Vinst eller förlust enligt den fastställda
b)
a)

balansräkningen

ansvarsfrihet för styrelseledamötema och Verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn och suppleanter
10. Val av revisor och revisorsuppleant.
c)

11.

§ 13

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
bolagsordningen

eller

Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
o

Bildande av bolag

o

Förvärv av bolag

o

Avyttring av bolag

o

Fusion av bolag

o

Beslut

0

Kapitaltillskott

o

Beslut

§ 14

om frivillig likvidation
i

till

bolag

annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt

Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 15 Firmateckningsrätt
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

att

teckna

§ 16 Rösträtt

Vid bolagsstämma

får varj e röstberättigad rösta för fulla antalet

företrädda aktier utan begränsning

i

av honom ägda och

röstetalet.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Ronneby kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
sarnt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån
hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.
§ 18

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning
kommun.

W

fâr ej

ändras utan tillstyrkan av kommunfullmäktige

i

Ronneby

bolagsordning Ronneby Miljöteknik Energi AB, 559015-1980
Reviderad av Kommunfullmäktige i Ronneby Kommun 2015-11-05 (dnr KS 201 5/ 5 56)
Förslag

till

»m
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till bolagsordning Ronneby Miljöteknik Energi AB, 559015-1980
Reviderad av Kommunfullmäktige i Ronneby Kommun 2015-1 1-05 (dnr KS 2015/556)

Förslag
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lnstruktioner till stämmoombud vid extra
Miljôteknik Energi AB

bolagsstämma Ronneby
i

Sammanfattning

för Ronneby kommun och dess helägda
bolagsordning, upprätta instruktioner inför
bolagsstämmor (ägardirektiv till bolagsstämma), utse stämmoombud, fastställa särskilda
ägardirektiv avseende målsättning för verksamheten, ekonomiska målsättningar och
avkastningskrav. Kommunfullmäktige ska även utse samtliga styrelseledamöter och minst en
lekmannarevisor.

Kommunfullmäktige ska enligt Policy och direktiv
aktiebolag

(KF

§ 86/2006)

fastställa

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 okt 2015, § 287, dnr KS 2015/556, fastställt ändring i
bolagsordningen för Ronneby Miljöteknik Energi AB som innebär att hembudsfcirbehållet tas
bort. Andringen ska för att bli rättsligt bindande mot bolaget antas av bolagsstämman.

Bedömning

Det föreslås

att följ ande

instruktioner lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid
extra bolagsstämma hösten 2015.

Ronneby Miljöteknik Energi

Ombudet fâr sj älv besluta i

AB

fonnaliafrågorna:

stämman

o

Val av ordförande vid

o

godkännande av röstlängd

o

Val av justeringsman

o

prövning av

om extra stämman blivit behörigen kallad

Ombudet ska besluta att hembudsförbehäll i bolagsordningen tas bort och anta av

kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

fastställd reviderad bolagsordning.

föreslås besluta

i

enlighet

med ovanstående instruktioner.

