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§ 128 Dnr 2020-000015 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

1. Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 

socialnämnden, M-samer Alterkawi (V), lyfts in som ärende fem på 

dagordningen. 

Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) utses till att jämte 

ordförande justera kvällens protokoll. Justering sker på onsdag 29/4 kl. 

15:00, kommunledningsförvaltningen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen samt utser Roger Fredriksson 

(M) och Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera kvällens 

protokoll. Justering sker på onsdag 29/4 kl. 15:00, 

kommunledningsförvaltningen. 

________________ 
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§ 129 Dnr 2020-000013 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag anmäls med förslag till beredning och beslut 

enligt nedan: 

      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget enligt ovan. Ordförande ställer proposition 

på tjänsteförslagetförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslagen behandlas enligt 

nedan: 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson  

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen 
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§ 130 Dnr 2020-000012 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några 

frågor till dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 131 Dnr 2020-000014 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några 

interpellationer till dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 132 Dnr 2020-000245 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
socialnämnden, M-Samer Alterkawi (V) 

 

Sammanfattning  

M-Samer Alterkawi (V) anhåller i en skrivelse om att få bli entledigad från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar på att kommunfullmäktige utser han själv till ny 

ersättare i socialnämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.     

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar M-Samer Alterkawi (V) från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

2. Kommunfullmäktige utser Peter Bowin (V) till ny ersättare i 

socialnämnden. 

________________ 

Exp: 

M- Samer Alterkawi 

Peter Bowin  

Personalenheten  

Kanslienheten  

Socialnämnden  
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§ 133 Dnr 2020-000161 040 

Årsredovisning 2019 för Ronneby kommun samt fråga 
om ansvarsfrihet 

 

Sammanfattning  

Framläggande av årsredovisning för 2019 omfattande Ronneby kommun, 

dess helägda bolag och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 

Blekinge (kommunkoncernen).  

 

De kommunala bolagen och Räddningstjänsten Östra Blekinge lägger fram 

egna årsredovisningar till kommunfullmäktige, som i sin tur ger direktiv till 

utsett/utsedda ombud inför kommande ordinarie bolagsstämmor. Direktiven 

hanteras i ett separat ärende. 

 

Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för 

2019 i särskilda bokslutsgenomgångar inför 

budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar 

årsredovisning och direktiv. 

 

Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan 

fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt KL 5 kap. 24 §. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning 

för 2019 och överlämnar densamma till revisorerna och 

Kommunfullmäktige. 

 

Bilagda dokument Årsrapport Funktionshinderpolitiska programmet 2019, 

Folkhälsobokslut 2019 samt Uppföljning av särskilda uppdrag 2019, noteras 

till protokollet.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-26 

Kommunstyrelsen fastställer Ronneby kommuns årsredovisning för 2019 

och överlämnar densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige. 

 

Bilagda dokument Årsrapport Funktionshinderpolitiska programmet 2019, 

Folkhälsobokslut 2019 samt Uppföljning av särskilda uppdrag 2019, noteras 

till protokollet. 

Revisionsberättelse  

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet 

som bedrivits av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, fritids- och 

kulturnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, äldrenämnden, 

socialnämnden, överförmyndar-nämnden och valnämnden. Vidare har vi, 

genom att vara utsedda lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB 

Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby industrifastigheter, Ronnebybrunn AB, 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljö Teknik Energi AB, AB 

Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB under 2019. 

 

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de mål, beslut och 

riktlinjer som gäller för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar 

också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen 

till kommunfullmäktige av hur de fullgjort uppdraget. 

 
 Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning 

och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från 

kommunfullmäktige. 

 
Efter 2019 års granskning vill vi särskilt uppmärksamma utbildningsnämndens 

svar och hantering på den uppföljande granskning av 2017 års granskning av 

resursfördelningen inom grundskolan. 

 

Enligt skollagen 2 kap. 8b § ska kommunen fördela resurser till utbildning inom 

skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 

Fortfarande saknas det beslut och dokumentation i nämnden avseende 

resursfördelningen och av vilka kriterier som används vid fördelningen till de 

olika rektorsområdena. Då dessa uppgifter saknas går det inte heller att 

bestämma vilket grundbelopp som ska erläggas för varje elev i de fristående 

grundskolorna (skollagen 10 kap. 37–39 §§). Nämnden har dock aviserat att de 

avser att införa någon form av socioekonomiska faktorer i sin resursfördelning 

under 2020. Revisorerna riktade anmärkning mot nämnden bl.a. gällande dess 

hantering av resursfördelning inom grundskolan vid 2016 års ansvarsprövning. 
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Därefter har revisorerna ånyo rekommenderat utbildningsnämnden att hantera 

frågan, både vid fördjupad granskning 2017 och senast vid den uppföljande 

granskningen som genomförts under 2019. Det huvudsakliga skälet för vår 

anmärkning 2016 var brister i dokumentation och beslutsprocess avseende 

resursfördelningen. Dessa brister kvarstår. Vi ser med tillförsikt fram emot att 

följa nämndens aviserade avsikt att under 2020 åstadkomma en förändring. 

 
 Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun har 

bedrivit verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.  

Vi bedömer att ett av de två de finansiella mål som fullmäktige ställt upp 

uppnås.  

Vi bedömer att kommunen, utifrån de resultat som går att bedöma, har en låg 

måluppfyllelse avseende mål och indikatorer. Till de åtta strategiska 

målområdena finns det totalt 26 indikatorer. I årsredovisningen är utfallet för 21 

av 26 indikatorerna redovisade. Endast sju av totalt 21 indikatorer bedöms vara 

uppfyllda, 11 bedöms inte vara uppfyllda och för tre av indikatorerna redovisas 

värden som avser 2018 års resultat.  

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2019 godkänns.  

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  
 

Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 
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Jäv  

Kommunstyrelsen 

Roger Fredriksson (M), Åsa Evaldsson (M), Kenneth Michaelsson (C), Tim 

Svanberg (C), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), 

Magnus Pettersson (S), Malin Månsson (S), Tommy Andersson (S), Annette 

Rydell (S), Ola Robertsson (S), Catharina Christensson (S), Jan-Eric Wildros 

(S), Stefan Österhof (S), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD), Gina Hellberg Johansson (SD), Bengt Åke Johansson (SD) och Anna-

Karin Wallgren (S).  

 

In som tjänstgörande går Fredrik Jacobsen (M), Helene Fogelberg (M), Per 

Dover (S), Magnus Björk (S) och Magnus Johannesson (S).  

Socialnämnden 

Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Magnus 

Björk (S) och Nicolas Westrup (SD). 

 

In som tjänstgörande går Helene Fogelberg (M) och Stefan Österhof (S). 

Äldrenämnden  

Anders Lund (M), Sandra Bergkvist (SD), Gina Hellberg Johansson (SD), 

Annette Rydell (S) och Ola Robertsson (S).  

 

In som tjänstgörande går Helene Fogelberg (M), Stefan Österhof (S) och 

Anna-Karin Wallgren (S). 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Hillevi Andersson (C), Ola Robertsson (S), Sandra Bergkvist (SD), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD) och Mattias Ronnestad (SD). 

 

In som tjänstgörande går Stefan Österhof (S). 
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Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Anders Bromée (M), Helene Fogelberg (M), Fredrik Jacobsen (M), 

Catharina Christensson (S), Ola Robertsson (S) och Bengt Sven Åke 

Johansson (SD).  

 

In som tjänstgörande går Stefan Österhof (S) och Anna-Karin Wallgren (S). 

Utbildningsnämnden 

Åsa Evaldsson (M), Catharina Christensson (S), Stefan Österhof (S), Anna-

Karin Wallgren (S) och Lova Necksten (MP). 

 

In som tjänstgörande går Helene Fogelberg (M), Per Dover (S), Magnus 

Johannesson (S) och Magnus Björk (S). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Roger Fredriksson (M), 

Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L), Sune Håkansson (RP), Peter 

Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige godkänner 

årsredovisningen för år 2019 samt beslutar om ett inköps- och 

anställningsstopp fram till och med 30 september enligt nedan: 

1. Anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

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

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig 

assistans) samt personal inom kostenheten (måltidpersonal, kockar, 

kokerskor), dock skall även undantagna tjänster prövas av 

förvaltningschef, så också vikariebehov.   

- Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

- Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

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

kommundirektören.   

2. Inköpsstopp av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för 

att bedriva verksamheten. Generellt undantagna från inköpsstoppet 

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

m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.  
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- De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så 

liten omfattning som möjligt och helst inte alls.  

- Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 

- Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs 

genom konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och 

planverksamheten. 

- Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i 

närtid. 

- Beställningar som är gjorda berörs inte.  

3. Externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott. 

 

Sune Håkansson (RP) yrkar avslag på årsredovisningen för år 2019 samt 

att kommunfullmäktige inte beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

och äldrenämnden. Vidare yrkar Håkansson (RP) på att 

kommunfullmäktige inte tar upp Roger Fredrikssons (M) yrkande om 

inköps- och anställningsstopp.  

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunfullmäktige tar upp Roger 

Fredrikssons (M) yrkande om inköps- och anställningsstopp. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Ronneby 

kommun, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Propositionsordning 2  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess 

ledamöter, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden och dess 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 4  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för äldrenämnden och dess 

ledamöter, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 5  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden 

och dess ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 6  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för teknik-fritid- och 

kulturnämnden och dess ledamöter och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma. 

Propositionsordning 7  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och dess 

ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 8  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att i enlighet med 

revisionens tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och 

dess ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 9 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige kan lyfta Roger Fredrikssons (M) yrkande om inköps-

anställningsstopp, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att lyfta förslaget. 

Propositionsordning 10 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition Roger Fredrikssons 

(M) yrkande om inköps- och anställningsstopp och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(42) 
2020-04-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för 

Ronneby kommun.   

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ovan nämnda styrelser och 

nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

3. Kommunfullmäktige inför inköps- och anställningsstopp fram till och med 

30 september i enlighet med nedan: 

1. Anställningsstopp inom samtliga förvaltningar.  

Undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (lärare med 

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

omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig 

assistans) samt personal inom kostenheten (måltidpersonal, kockar, 

kokerskor), dock skall även undantagna tjänster prövas av 

förvaltningschef, så också vikariebehov.   

- Mer- och övertid beviljas bara i nödfall. 

- Påbörjade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet. 

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

kommundirektören.   

2. Inköpsstopp av varor och tjänster som inte är direkt nödvändiga för 

att bedriva verksamheten. Generellt undantagna från inköpsstoppet 

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

m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, läromedel och matvaror.  

- De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så 

liten omfattning som möjligt och helst inte alls.  

- Tjänsteresor prövas av förvaltningschef. 

- Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs 

genom konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och 

planverksamheten. 

- Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i 

närtid. 

- Beställningar som är gjorda berörs inte.  

3. Externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av 

kommunstyrelsen arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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Revisionen  

Samtliga nämnder  

Samtliga bolag 
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§ 134 Dnr 2020-000163 040 

Ägardirektiv till årsstämmor 2020 för kommunens 
helägda bolag (för 2019) 

 

Sammanfattning  

Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, 

Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik 

Energi AB, AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding AB har framlagt 

årsredovisningar/ förvaltningsberättelser för 2019. 

 

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” skall kommunfullmäktige styra bolagen genom att ge direktiv till 

kommunens ombud på bolagsstämmorna.  

Bedömning 

I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2019 

redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till 

kommunens bolagsstämmoombud, för hur ombudet ska agera vid ovan 

nämnda bolags årsstämmor som hålls under maj 2020.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB,AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 

AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2019 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 

 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 
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 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 

 i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens 

förtroendevalda revisorers förslag  

 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt 

kommunens ersättningsreglemente 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-26 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande direktiv 

till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB 

Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik 

AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB,AB Ronnebyhus och Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2019 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 

 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 
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 i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens 

förtroendevalda revisorers förslag  

 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt 

kommunens ersättningsreglemente 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M) och Jan-Eric 

Wildros (S).  

Jäv 

AB Ronneby Helsobrunn 

Roger Fredriksson (M), Anders Bromée (M), Kenneth Michaelsson (C), 

Tommy Andersson (S), Magnus Pettersson (S), Malin Månsson (S), Annette 

Rydell (S), Magnus Johannesson (S), Anna-Karin Wallgren (S), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD) och Gina Hellberg Johansson (SD). 

 

In som tjänstgörande går Helene Fogelberg (M), Fredrik Jacobsen (M), 

Stefan Österhof (S), Per Dover (S) och Magnus Björk (S). 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Jan-Eric Wildros (S), Catharina Christensson (S) och Ola Robertsson (S). 

 

In som tjänstgörande går Stefan Österhof (S), Per Dover (S) och Anna-Karin 

Wallgren (S). 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Jan-Eric Wildros (S), Catharina Christensson (S) och Ola Robertsson (S). 

 

In som tjänstgörande går Stefan Österhof (S), Per Dover (S) och Anna-Karin 

Wallgren (S). 
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AB Ronneby Industrifastigheter  

Ola Robertsson (S) 

 

In som tjänstgörande går Stefan Österhof (S) 

AB Ronnebybrunn 

Ola Robertsson (S) 

 

In som tjänstgörande går Stefan Österhof (S) 

AB Ronnebyhus 

Nicolas Westrup (SD) 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att kommunfullmäktige i direktiven till 

bolagens stämmoombud inte ska bevilja ansvarsfrihet för styrelserna i AB 

Ronneby Helsobrunn, Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 

Miljöteknik Energi AB.     

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

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

detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

 

Beslut 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB,AB Ronnebyhus och Ronnebyhus Holding 

AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 
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I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2019 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar 

 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer 

ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt 

löpande räkningsregler 

 i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant 

(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens 

förtroendevalda revisorers förslag  

 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt 

kommunens ersättningsreglemente 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

godkända drift- och investeringsbudgetar 

 i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige 

beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram) 

 i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige 

beslutade ägardirektiv. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktiges stämmoombud vid helägda kommunala bolags 

stämmor 
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§ 135 Dnr 2020-000154 041 

Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling 2019 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Cura Individutveckling har inkommit med 

årsredovisning för år 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Cura Individutvecklings årsredovisning för år 2019. 

Jäv 

Malin Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

In som tjänstgörande går Stefan Österhof (S) 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktion i Cura 

Individutveckling och de enskilda ledamöterna i den samma. 

________________ 

Exp: 

Cura Individutveckling  

Samtliga medlemmar 
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§ 136 Dnr 2020-000179 009 

Flyghub- Ronneby Airport  

 

Sammanfattning  

Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland 

Airport som avser att avsätta 30 mkr till projektet. För Blekinges del handlar 

det om 15 mkr där finansiering via privata näringslivet är 50 % och 

finansiering via Region Blekinge och Blekinges kommuner är 50 %.  

 

Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 

finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna. 

 

Sannolik uppstart i nuläget är under våren 2021. 

Finansiering 

Totalt innan projektets uppstart förbinder sig Blekinge att tillföra 15 mkr 

sammanlagt under en 3-årsperiod. Fördelning för att inte drabbas av EU 

statsstödsregler innebär att halva summan, (7,5 mkr), måste komma från det 

privata näringslivet. Resterande del finansieras av Region Blekinge och 

Blekinges kommuner. 

Summan är ett takbelopp för att täcka uppstartskostnader av flyglinjen vilket 

innebär avräkning gentemot de flygbolag som blir aktuellt för att 

upprätthålla trafiken under den avsedda tidsperioden. Alltså en 

förlusttäckningsgaranti med maxbelopp. Konceptet bygger på antagandet att 

linjen efter 3 år ska bära sig själv på kommersiella grunder. 

Detta kan innebära att vid en mycket positiv utveckling av flyglinjen, inte 

hela det garanterade beloppet behöver tas i anspråk. 

Nuläge privat finansiering 

I slutet av februari 2020 uppgår den privata delen till 6, 2 mkr av de 7,5 mkr 

som måste säkras. Arbetet pågår med stöd av anlitad konsult och rapporteras 

löpande. Utöver det så här långt garanterade beloppet har näringslivet också 

utlovat att via direktavtal med det flygbolag som blir aktuellt förbinda sig till 

ett sammanlagt biljettköp om 3,0 mkr. Detta kan dock inte räknas in i de 7,5 

mkr som är nödvändiga för grundfinansieringen.  
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Samverkanspart 

Upplägget för uppstart av flyglinje bygger på samverkan med Kalmar Öland 

Airport som avser att avsätta 30 mkr till projektet. 

Det finns i dagsläget ytterligare flygplatser som visat intresse för att ta del av 

en internationell reguljär flyglinje. 

Aktuella flygbolag 

Kalmar Öland Airport för i nuläget förhandlingar med två olika flygbolag 

som visat intresse för flyglinjen. Båda väl etablerade i branschen varav det 

ena närstående Lufthansa. Tidplanen är att förhandlingarna skall vara 

avslutade under april månad vilket innebär att det är först då tidtabell och 

uppstart av linjen kan presenteras. 

Sannolik uppstart i nuläget under våren 2021. 

Organisation för samverkan 

Ett gemensamt bolag för Blekinge måste finnas för uppsamling av den totala 

finansieringen samt avtalsrelation med de privata finansiärerna.   

I de förslag som nu diskuterar är det detta bolag som tecknar avtal med 

Kalmar Öland Airport eller bolag som de avser använda. Det är 

Kalmarbolaget som i sin tur tecknar avtal med aktuellt flygbolag. Förslag till 

organisationsmodell arbetas fram gemensamt med Kalmar Öland Airport.   

Arbetsgång 

I nuläget anlitad konsult med uppdrag att säkerställa den privata 

grundfinansieringen, är gemensamt finansierad av Karlskrona och Ronneby 

kommun.  

När denna del av uppdraget är slutförd finns behov av ytterligare insatser 

som då handlar om administration och juridik. Denna del är i nuläget inte 

finansierad eller kvantifierad. 

När Blekingeföretaget sedan fått sin organisatoriska hemvist så krävs 

ytterligare resurser, då till stor del inriktad mot marknadsföring av flyglinjen. 

Samordning med Kalmar Öland Airport är sannolikt fördelaktig. Här kan 

även Visit Blekinge ha en framtida roll. 

Offentlig finansiering 

För att arbetet enligt nuvarande tidplan skall kunna fortlöpa är det viktigt att 

även den offentliga finansieringen säkerställs i närtid. Med anledning av att 

projektet bygger på en affärsmässig förhandling och uppgörelse kan det vara 

lämpligt att de offentliga finansiella åtagandena villkoras av att de privata 

medel som krävs är säkerställda. 
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Detta innebär att det upplägg med detaljer som presenteras efter förhandling 

med aktuellt flygbolag måste få accept från vårt privata näringsliv! 

Miljö 

Kalmar Öland Airport har fattat beslut om att alla linjer till/från flygplatsen 

senast 2030 skall vara fossilfria. Detta innebär att samma villkor gäller i 

avtalet för en framtida internationell flygaktör. 

Beredning      

Ärendet är hanterat i det regionala samverkansrådet där samtliga kommuner 

och Region Blekinge deltar via respektive ordförande i regionstyrelse och 

kommunstyrelser. För beredning till regionala samverkansrådet har 

regionchefsgruppen hanterat frågan. Kommunernas näringslivschefer har 

varit drivande i att ta fram beslutsunderlagen och arbetet har hållits samman 

av Ronneby kommun och dess näringslivschef..  

 

Förslag till beslut 

Ronneby kommun tillskjuter som del i offentlig medfinansiering 750 000 

kronor (maxbelopp) sammanlagt under en 3-årsperiod. Beslutet villkoras av 

att en internationell flyglinje startas upp där den totala finansieringen 

(uppskattad till 15 mkr) till 50 % består av från det privata näringslivet 

tillförda medel.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna som del i 

offentlig medfinansiering 750 000 kronor (maxbelopp) sammanlagt under en 

3-årsperiod. Beslutet villkoras av att internationell flyglinje startas upp där 

den totala finansieringen (uppskattad till 15 mkr) till 50 % består av från det 

privata näringslivet tillförda medel. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Lova Necksten (MP), Roger 

Gardell (L) och Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.   

 

Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L) och Magnus Pettersson (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.     
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.     

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner som del i offentlig medfinansiering 750 000 

kronor (maxbelopp) sammanlagt under en 3-årsperiod. Beslutet villkoras av 

att internationell flyglinje startas upp där den totala finansieringen 

(uppskattad till 15 mkr) till 50 % består av från det privata näringslivet 

tillförda medel. 

Reservation 

Lova Necksten (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

________________ 

Exp: 

Näringslivschef, Torbjörn Lind 

Ekonomienheten  
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§ 137 Dnr 2019-000248 009 

Förlängning av tidplanen för landsbygdsprojekt fiber 

 

Sammanfattning  

Enligt tidigare beslut att konkurrensutsätta etapp 3 (Norra kommundelen) i 

ett anbudsförfarande inkom endast ett anbud vilket visade sig inte kunna 

uppfylla de skallkrav som kravställdes i förfrågningsunderlaget. 

Konsekvensen av detta innebär att projektet behöver ändra strategi för att 

bygga etapp 3 Styrelsen beslutade 2019-12-09 att etapp 3 ska byggas enligt 

det upplägg som etapp 1 och 2 byggs enligt. Detta innebär i sin tur att 

färdigställandetiden för hela projektet behöver justeras till perioden 2021 Q2.  

Bedömning 

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet  

Konsekvensen av detta beslut är att vi få en mer realistisk tidplan för 

projektet, dock kvarstår det faktum som tidigare påtalats att hela projektet 

har en ytterst komprimerad tidplan.  

Kostnader och finansiering  

Inga kostnader.  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2020-02-13 § 8 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna den förlängda 

tidplanen till inom perioden Q2 2021 för landsbygdsprojektet fiber.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den förlängda 

tidplanen till inom perioden Q2 2021 för landsbygdsprojektet fiber. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner den förlängda tidplanen till inom perioden 

Q2 2021 för landsbygdsprojektet fiber.  

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin 

Ronneby Miljö & Teknik AB, Olof Lindqvist 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 138 Dnr 2020-000111 012 

Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2019 och 
verksamhetsplan 2020 

 

Sammanfattning  

Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, 

arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till 

samhällets tillväxt och hållbara utveckling. Folkhälsan påverkas av 

människors livsvillkor, de förhållanden där kvinnor, män och deras barn 

växer upp och lever, samt de system som tillämpas för att hantera ohälsa och 

sjukdom. I  

Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för de 

ordinarie verksamheterna.  

 

Syftet med folkhälsorådets är att medverka till en långsiktig och hållbar 

samhällsutveckling och tillsammans med andra aktörer främja en god 

folkhälsa i Ronneby kommun. Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för 

olika folkhälsoinsatser som exempelvis ANDTS (alkohol, narkotika, doping, 

tobak, spel) och barnrättsfrågor. Rådet är ett forum för utbyte och spridning 

av information samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun. 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska 

mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och 

riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2018 prioriteras fyra 

målområden: 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barns och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
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Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad 

som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för 

nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga 

verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan 

uppnås. 

 

I januari 2019 tog Kommunfullmäktige beslut om att förlänga 

Folkhälsopolicy för Ronneby kommun 2013-2018 till och med 31/12 2020 

(KF 2019-01-31 § 36). 

 

Verksamhet 2019 

 

För 2019 har det gjorts ett folkhälsobokslut. Folkhälsobokslutet är ett 

underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas översikt av 

statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit 

till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn. 

Folkhälsobokslutet för 2019 redovisas som bilaga till ordinarie bokslut. 

 

På uppdrag av Folkhälsorådet genomfördes under hösten 2019 en 

kartläggning av kommunens barnrättsarbete. Syftet var att uppmärksamma 

samtliga delar av den kommunala organisationen på att barnkonventionen 

blir lag from den 1 januari 2020, och få en nulägesbild av vilka behov som 

finns för att tillgodose barns rättigheter i våra kommunala verksamheter och 

beslutsprocesser. 

 

Folkhälsorådet har under 2018-2019 drivit frågan om fler rökfri zoner och 

miljöer i kommunen. I juli 2019 kom en ny tobakslag som bland annat 

innebar fler rökfria miljöer och tillståndsplikt för tobaksvaror. Förutom de 

enligt lagen nya tobaksfria miljöer tog kommunfullmäktig beslut om att 

kommunens samtliga badplatser ska vara rökfria zoner. 

 

Som en del av kommunens feriearbete och TBU (tobaksfri barn och unga i 

Blekinge) erbjöds ungdomar sommarjobb med fokus på tobaksförebyggande 

arbete. Ungdomarna tog med stöd av kulturskolan fram en film som 

användes som en del av ett lektionsupplägg som genomfördes för elever i 

årkurs 7 under tobaksfria veckan, v 47. 
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Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till 

drogförebyggande arbetet;, informationsinsats - TÄNK OM och 

informationsmaterial om cannabis riktat till föräldrar.  

Arbetet med MVP (mentorer i våldsprevention) har utvecklats ytterligare 

genom att fler MVP-ledare har utbildats. Samhällskommunikatörer har 

utbildats för att öka alla elevers möjlighet att delta på lika villkor. 19 nya 

MVP -ledare utbildades under 2019. Programmet sprids nu även till 

gymnasieskolorna i kommunen. 

Samverkansgruppen Hedsam (samverkan mot hedersrelaterat våld och 

förtyck) har under hösten 2019 genomfört utbildningsinsatser för all person 

på kommen högstadieskolor och Gymnasieskolan Knut Hahn.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera den lämnade 

verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Folkhälsorådet  

Folkhälsosamordnare, Sofie Ceder  
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§ 139 Dnr 2020-000151 049 

Framställan om ytterligare resurser till framtagande av 
detaljplaner 

 

Sammanfattning  

Under 2019 startades ett stort antal planer upp av enheten, beslut fattades om 

antagande av 4 detaljplaner varav 3 har överklagats. Förvaltningen ser ett 

stort behov av att ytterligare kunna växla upp arbetet internt med 

framtagande av detaljplaner och har även fått tydliga indikationer på att 

kommunen i övrigt delar den uppfattningen.  

 

Under 2019 påbörjades ett antal planer med konsultstöd. Vid utvärdering av 

detta upplägg, i plangruppen, konstaterades att den egna arbetsinsats som 

gjordes i dessa planer, sammantaget med konsulttimmarna, vida översteg 

den insats som görs vid internt hanterade detaljplaner. 

 

Förvaltningen ser att ett tillskott av planarkitekter skulle kunna tillföra en 

bättre leverans av detaljplaner, samtidigt som kompetensen i gruppen stärks. 

Detta, tillsammans med fokus på förbättrade rutiner, identifiering av 

processens olika skeden och den tidsåtgång som finns i varje skede, 

möjliggör för enheten att leverera fler och snabbare detaljplaner. 

 

Ett tillskott av en till två planarkitekter på visstidsanställning om 20-22 

månader skulle möjliggöra för att säkerställa personalbortfall under en längre 

tid.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 

 

Hemställa hos kommunstyrelsens arbetsutskott att få ytterligare medel för att 

anställa en till två planarkitekter om en tid av minst 20 månader 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja miljö- och 

byggnadsnämnden medel om 2 000 000 kronor för perioden 2020-2021 för 

att anställa två planarkitekter. Medlen tas från balanskonto flykting. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar miljö- och byggnadsnämnden medel om 

2 000 000 kronor för perioden 2020-2021 för att anställa två planarkitekter. 

Medlen tas från balanskonto flykting. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 140 Dnr 2019-000535 821 

Projektplan för uppförande av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 §351 att godkänna projektplanen 

för att uppföra en idrottshall i Listerby. Projektplanen innebär att arbetet 

startas upp med en förstudie för att bland annat klargöra storlek på 

idrottshallen och kostnader för projektet. I förstudien ingår även en dialogfas 

med boende och föreningar i tätorten för att fånga upp önskemål och 

synpunkter till projektet.  

Bedömning 

Projektet organisation innebär att Mark- och exploateringsgruppen 

samordnar och projektledare uppdraget. Med anledning av detta behöver 

Mark- och exploateringsgruppen tillföras medel om 150 000 kr för att 

genomföra förstudien utifrån projektplanen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tillföra Mark- 

och exploateringsgruppen 150 000 kr för att genomföra förstudien för att 

uppföra en idrottshall i Listerby med utifrån projektplanen.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra mark- och 

exploateringsenheten 150 000 kronor i investeringsmedel för att genomföra 

förstudien om att uppföra en idrottshall i Listerby utifrån projektplanen. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige tillför mark- och exploateringsenheten 150 000 kronor i 

investeringsmedel för att genomföra förstudien om att uppföra en idrottshall 

i Listerby utifrån projektplanen. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson  

Ekonomienheten  
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§ 141 Dnr 2019-000388 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2020-02-25 § 27 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och 

rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, fjärde kvartalet 2019, redovisas 

för ledamöterna.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att notera återrapporteringen till protokollet 

samt översända densamma till kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  
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§ 142 Dnr 2020-000213 001 

Återrapportering från krisledningsnämnden 2020 

 

Sammanfattning  

Krisledningsnämnden har under april månad sammanträtt en gång och vid 

detta tillfälle övertagit olika verksamhetsområden från nämnderna. Detta 

med anledning av Covid-19. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-04-07 

delges därför kommunfullmäktige för återrapportering.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen, bifall mot avslag, och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen från 

krisledningsnämnden.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 143 Dnr 2019-000684 109 

Besvarande av medborgarförslag - naturnära utegym i 
Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-02-18 § 33    

Ett medborgarförslag är inskickat av Christine Johansson gällande ett 

naturnära utegym i Brunnsparken. Förslagsställaren vill att detta placeras i 

närhet av Silverplan.  

Bedömning 

Det pågår en utredning om framtida utveckling av Brunnsparken i sin helhet. 

Ansvarig är Gata och Parkenheten inom kommunen. Alla medborgarförslag 

som handlar om utveckling inom området hänskjuts till denna utredning för 

vidare hantering.  

Förslag till beslut 

Teknik-fritid och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling av 

Brunnsparken inom Gata och Parkenheten.  

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-02-18 

Teknik-fritid och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling av 

Brunnsparken inom Gata och Parkenheten.  

Därmed anses medborgarförslaget besvarat 

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 

hanteras inom ramen för projektet utveckling av Brunnsparken inom Gata och 

Parkenheten och därmed anses besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att det hanteras inom 

ramen för projektet utveckling av Brunnsparken inom Gata och Parkenheten. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 144 Dnr 2020-000011 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga motioner lämnats in.      

Beslut 

Kommunfullmäktige notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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Artikeln skapades 15 apriL 2O2O

Ku ngöretse: Kom m u nf u Llmäktige i
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Ronnebysaten

Kungörelse: KommunfuLlmäktige i Ronneby 2O2O-O4-23 kl.. 18:00

Ronnebysa[en

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 23 aprit 2O2O, kl.. 18:00 i Ronnebysaten, Stadshuset, Ronneby
för behandting av föLjande ärenden:

1. Val. av justerare

2. Medborgarförslag

3. Frågor

4. lnterpeltationer

5. Årsredovisning 2019 för Ronneby kommun samt fräga om ansvarsfrihet
(Klicka här för att läsa årsredovisningen)

6. Ägardirektiv til.l, årsstämmor 2O2O för kommunens hetägda bol.ag (för
201e)

7. Årsredovisning för Kommunsamverkan Cura lndividutveckl.ing 2019

8. Fl.yghub- Ronneby Airport

9. Förl.ängning av tidplanen för Landsbygdsprojekt fiber

1 0. Fo Lkhäl.sorådets ve rksam h ets be rätte lse 2019 och verksam h ets p I an 2O2O

11. Framstättan om ytterligare resurser til.l. framtagande av detaljplaner

12. Projektptan för uppförande av idrottshatl. i Listerby

13. Socialnämndens ej verkstäl.l.da beslut enLigt 95 och rapportering enl.igt
28 f -g 55 Lag om stöd och service tiLl vissa funktionshindrade samt 4 kap 1

5 och rapportering enl.igt 16 kap 6 I socialtjänsten 2019
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