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Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 09:00-18:10
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Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2017-12-06 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2017-12-06 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2017-12-06 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2017-12-07.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C)
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Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, onsdag 2017-12-20 kl. 17:00

Underskrifter
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§§ 396-435
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Nils Ingmar Thorell (L)
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Kenneth Michaelsson (C)

Malin Norfall (S)
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§ 396

Dnr 2017-000002 101

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Malin Norfall (S) och Kenneth
Michaelsson (C) till att justera dagens protokoll.
________________
Exp:
Akten
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§ 397

Dnr 2017-000010 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några
medborgarförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 398

Dnr 2017-000007 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte ställts några
frågor.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 399

Dnr 2017-000009 101

Interpellationer
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några
interpellationer.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 400

Dnr 2017-000733 001

Allmänpolitisk debatt med anledning av ärende 6,
Budget 2018-2019 plan 2020-2021 för Ronneby kommun
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell informerar närvarande om att ärende sex ”
Budget 2018-2019 plan 2020-2021 för Ronneby kommun” föregås av en
allmänpolitisk debatt.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nils Ingmar Thorell (L), Lennart Förberg (M), Bo
Johansson (S), Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup
(SD), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V),
Roger Gardell (L), Sune Håkansson (RP), Anna Carlbrant (RP), Erik Ohlson
(V), Lova Necksten (MP), Willy Persson (KD), Tim Svanberg (C), Magnus
Pettersson (S) och Jan-Eric Wildros (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera debatten till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 401

Dnr 2017-000476 041

Budget 2018-2019 plan 2020-2021 för Ronneby kommun
Sammanfattning
Kommunstyrelsen överlämnar förslag till budget 2018-2019 plan 2020-2021
till kommunfullmäktige för beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelsens reviderade
budgetförslag för åren 2018-2021, inklusive förslag till strategiska
målområden, KF-indikatorer och uppdrag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att:
budget tilldelas nedan angivna verksamheter 2018-2019 plan 2020-2021,
genom att angivna verksamheter erhåller budgetanslag från de verksamheter
som interndebiterats under 2017 med motsvarande 2017 års debiterade
kostnader.
Följande verksamheters kostnadsfördelningar ersätts med budgetanslag från
de debiterade verksamheterna:
- KS/Kommunikationsenheten för växelns data- och annonseringskostnad
- KS/SUS-enheten för fasta kostnader för kopieringscentralen, samt
- Miljö- och byggnadsnämnden för kostnader för GIS-system.
borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2018 ska vara
0,35 %
från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 53 984 tkr år 2018,
53 724 tkr 2019, 48 784 tkr 2020-2021, till de centrala kontona
(finansieringskonton), enligt kommunstyrelsens budgetförslag
fastställa drift- och investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2021 i enlighet
med kommunstyrelsens förslag
ge budgetberedningen i uppdrag att långsiktigt hantera överskottsmålet
om 2 %
kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder exklusive certifikatprogram under år 2018 med totalt 60 mkr.
kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att anta kommunstyrelsens
reviderade budgetförslag för åren 2018-2021, inklusive förslag till
strategiska målområden, KF-indikatorer och uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. budget tilldelas nedan angivna verksamheter 2018-2019 plan 2020-2021,
genom att angivna verksamheter erhåller budgetanslag från de verksamheter
som interndebiterats under 2017 med motsvarande 2017 års debiterade
kostnader.
Följande verksamheters kostnadsfördelningar ersätts med budgetanslag från
de debiterade verksamheterna:
- KS/Kommunikationsenheten för växelns data- och annonseringskostnad
- KS/SUS-enheten för fasta kostnader för kopieringscentralen, samt
- Miljö- och byggnadsnämnden för kostnader för GIS-system.
2. borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2018 ska vara
0,35 %
3. från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 53 984 tkr år 2018,
53 724 tkr 2019, 48 784 tkr 2020-2021, till de centrala kontona
(finansieringskonton), enligt kommunstyrelsens budgetförslag
4. fastställa drift- och investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2021 i
enlighet med kommunstyrelsens förslag
5. ge budgetberedningen i uppdrag att långsiktigt hantera överskottsmålet
om 2 %
6. kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, dvs. öka
kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2018 med totalt 60
mkr.
7. kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år
2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar Nils Ingmar Thorell (L), Lennart Förberg (M), Bo
Johansson (S), Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup
(SD), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L),
Sune Håkansson (RP), Anna Carlbrant (RP), Erik Ohlson (V), Lova
Necksten (MP), Willy Persson (KD), Tim Svanberg (C), Magnus Pettersson
(S) och Jan-Eric Wildros (S).
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Yrkanden
Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) Willy
Persson (KD) och Tim Svanberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till
de röd/grönas (Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och
Vänsterpartiet) budgetförslag.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
följande tillägg:
Under rubriken ” En bra äldreomsorg” och ”uppdrag” på sidan sju i
dokumentet kommunstyrelsens förslag till budget 2018-2019 plan 20202021 tillförs ett uppdrag i form av att äldrenämnden under mars månad 2018
till kommunfullmäktige ska överlämna Framtidsutredningen, vilken ska visa
förslag till organisation av de särskilda boendena.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på
kommunstyrelsens, De Röd/Grönas och Sverigedemokraternas förslag till
budget 2018-2019 plan 2020-2021 och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska verkställas.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kontraproposition på
Sverigedemokraternas och De Röd/Grönas förslag och finner att De
Röd/Grönas utgör motförslag till kommunstyrelsens huvudförslag.
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Omröstningsresultat 1
Omröstningen som begärs under propositionsordning ett ska nu verkställas
och följande propositionsordning fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar bifalla De Röd/Grönas förslag röstar NEJ.
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges
tjugosex (26) JA-röster, tjugotvå (22) NEJ-röster och en (1) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons
(RP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
De som önskar bifalla tilläggsyrkandet röstar JA.
De som önskar avslå tilläggsyrkandet röstar NEJ.
Omröstningsresultat 2
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga C, avges
fyrtiofem (45) JA-röster, tre (3) avstår och en (1) är frånvarande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. budget tilldelas nedan angivna verksamheter 2018-2019 plan 20202021, genom att angivna verksamheter erhåller budgetanslag från de
verksamheter som interndebiterats under 2017 med motsvarande
2017 års debiterade kostnader.
Följande verksamheters kostnadsfördelningar ersätts med
budgetanslag från de debiterade verksamheterna:
- KS/Kommunikationsenheten för växelns data- och
annonseringskostnad
- KS/SUS-enheten för fasta kostnader för kopieringscentralen, samt
- Miljö- och byggnadsnämnden för kostnader för GIS-system.
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2. borgensavgiften för de helägda kommunala bolagen för år 2018 ska
vara
0,35 %
3. från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 53 984 tkr år 2018,
53 724 tkr 2019, 48 784 tkr 2020-2021, till de centrala kontona
(finansieringskonton), enligt kommunstyrelsens budgetförslag
4. fastställa drift- och investeringsbudget 2018-2019 plan 2020-2021 i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
5. ge budgetberedningen i uppdrag att långsiktigt hantera
överskottsmålet
om 2 %
6. kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, dvs. öka
kommunens skulder exklusive certifikatprogram under år 2018 med
totalt 60 mkr.
7. kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2018.
8. Ett tillägg i form av att äldrenämnden får i uppdrag att till
sammanträdet i mars månad 2018 till kommunfullmäktige överlämna
Framtidsutredningen, vilken ska visa förslag till organisation av de
särskilda boendena tillförs.
Budgeten bifogas detta protokoll genom bilaga 1.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet De Gröna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
________________
Exp:
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Ekonomienheten
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronnebyhus AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
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§ 402

Dnr 2017-000684 040

Ägardirektiv till extra bolagstämmor i Ronneby
kommuns helägda bolag med anledning av reviderade
bolagsordningar och ägardirektiv
Sammanfattning
Gällande ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag”, ”Årliga ägardirektiv” samt bolagsordningarna i de helägda
kommunala bolagen har reviderats. För att policy, direktiv och
bolagsordningar formellt ska gälla i bolagen, ska de antas även på
bolagsstämma i bolagen.
Bedömning
Kommunfullmäktige ska lämna direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud, för hur de ska agera vid kommande bolagsstämmor
(extra bolagsstämmor), planerade att hållas under december 2017.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Vidare skall ombudet:
- besluta om att anta de av kommunfullmäktige godkända bolagsordningarna
- besluta om att anta den av kommunfullmäktige godkända Policy och
direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag
- besluta om att anta de av kommunfullmäktige godkända årliga ägardirektiv
för 2018 för Ronneby kommuns helägda bolag.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna
följande direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby
Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd
-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Vidare skall ombudet:
- besluta om att anta de av kommunfullmäktige godkända bolagsordningarna
- besluta om att anta den av kommunfullmäktige godkända Policy och
direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag
- besluta om att anta de av kommunfullmäktige godkända årliga ägardirektiv
för 2018 för Ronneby kommuns helägda bolag.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:
-val av ordförande vid stämman
-godkännande av röstlängd

Justerandes sign
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-val av justeringsman
-prövning av om stämman blivit behörigen kallad
Vidare skall ombudet:
- besluta om att anta de av kommunfullmäktige godkända bolagsordningarna
- besluta om att anta den av kommunfullmäktige godkända Policy och
direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag
- besluta om att anta de av kommunfullmäktige godkända årliga ägardirektiv
för 2018 för Ronneby kommuns helägda bolag.
________________
Exp:
Stämmoombud Nils-Ingmar Thorell och ersättare
Stämmoombud Christoffer Stenström och ersättare
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 403

Dnr 2017-000479 040

Revidering av bolagsordningar
Sammanfattning
Med anledning av att kommunallagen reviderats föreslås att
bolagsordningarna justeras. Syftet med den ändrade lagstiftningen är att ge
kommunen en bättre ägarstyrning i helägda kommunala bolag, säkerställa att
bolagen bedriver verksamhet baserad på kommunalrättsliga principer, samt
skapa förutsättningar för det s.k. Tecal-undantaget, dvs att lagen om offentlig
upphandling inte ska behöva tillämpas vid köp inom den kommunala
koncernen.
Bedömning
Kommunen har anlitat SKL:s jurist Lena Dalman för att gå igenom
bolagsordningarna. Förslagen till innehållsmässiga ändringar följer
huvudsakligen hennes förslag.
I samtliga bolagsordningar har lagts till ett stycke som tydliggör bolagens
roll vid extraordinär händelse. I övrigt redaktionella justeringar, samt en ny
punkt ”Bolagsstämmans kompetens” (flyttad från dokument Policy och
direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag).
De kommunala bolagen (styrelsen) har haft möjlighet att inkomma med
synpunkter på respektive bolags bolagsordning.
Den punkt som gett upphov till mest skilda svar är Bolagsstämmans
kompetens. Beslutsnivåerna som anges där bör harmonisera med
kommunens beslutsnivåer.
Styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB med dotterbolag Ronneby
Miljöteknik Energi AB har inkommit med delvis omarbetade
bolagsordningar som remissvar, vilket gör jämförelse med ursprungliga
förslag oöverskådligt. Föreslås att de förslag som kommunstyrelsens
arbetsutskott finner relevanta arbetas in innan kommunstyrelsen tar ställning
till förslagen.
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Styrelsen i AB Ronneby Industrifastigheter önskar göra en justering i § 3, att
begreppet ”fastighetsförvaltning” ska finnas kvar. I övrigt önskas
förtydligande av hur bolaget praktiskt ska kunna genomföra punkterna i
punkten ”Bolagsstämmans kompetens”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att efter, under mötet gjorda
justeringar/tillägg i förslag till bolagsordningar, föreslå att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att godkänna reviderade förslag till bolagsordningar för Ronneby kommuns
helägda bolag.
att Kommunfullmäktige beslutar att överlämna reviderade bolagsordningar
till extra bolagsstämmor i respektive bolag för antagande. Instruktioner till
stämmoombud lämnas i eget ärende.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna reviderade förslag till bolagsordningar för Ronneby kommuns
helägda bolag.
att Kommunfullmäktige beslutar att överlämna reviderade bolagsordningar
till extra bolagsstämmor i respektive bolag för antagande. Instruktioner till
stämmoombud lämnas i eget ärende.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M), Erik Ohlson
(V) och Anders Bromée (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
förtydligandet att punkten med lydelsen ”andra köp, förvärv eller upplåtelse
än som nämnts ovan överstigande ett värde av 2 MSEK exkl. moms per
affärstillfälle” under paragrafen bolagsstämmans kompetens stryks i samtliga
bolags bolagsordningar.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade förslag till
bolagsordningar för Ronneby kommuns helägda bolag (till detta protokoll
bifogade bilagor 2-7) samt att överlämna reviderade bolagsordningar till
extra bolagsstämmor i respektive bolag för antagande. Instruktioner till
stämmoombud lämnas i eget ärende.
________________
Exp:
Styrelseordföranden och VD i följande bolag:
AB Ronneby Helsobrunn
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Brunn AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
AB Ronnebyhus
Ekonomienheten
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§ 404

Dnr 2017-000480 040

Revidering av Policy och direktiv för Ronneby kommun
och dess helägda bolag samt av Årliga ägardirektiv
2018 till Ronnebys kommuns helägda bolag
Sammanfattning
Med anledning av att kommunallagen reviderats föreslås att dokumentet
”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag” justeras.
Även bolagsordningarna föreslås revideras med anledning av
lagändringarna. Detta görs i eget ärende. Dokumentet ”Policy och
direktiv…” hänger ihop med bolagsordningarna genom att de är en del av
kommunens styrning av sina bolag.
De årliga ägardirektiven till de helägda bolagen är en komplettering till
dokumentet ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
bolag” där kommunen som ägare mer detaljerat anger t ex mål,
avkastningskrav och uppdrag.
Både dokumentet ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess
helägda bolag” och de årliga ägardirektiven, ska antas på respektive bolags
bolagsstämma efter kommunfullmäktiges godkännande.
Bedömning
Kommunen har anlitat SKL:s jurist Lena Dalman för att gå igenom Policy
och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag. Förslagen till
innehållsmässiga ändringar följer huvudsakligen hennes förslag. I övrigt
mestadels redaktionella justeringar.
De helägda kommunala deltog på KSAU 9 oktober 2017 i dialog främst
kring förslag till årliga ägardirektiv 2018. De synpunkter som framkommit
från bolagen har beaktats i de reviderade förslag som nu lämnas till KSAU
för behandling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderade förslag till:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(86)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-14

Kommunfullmäktige

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag
Årliga ägardirektiv 2018 till Ronneby kommuns helägda bolag
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna reviderade dokument till extra
bolagsstämmor för antagande. Instruktioner till stämmoombud lämnas i eget
ärende.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
reviderade förslag till:
-

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag

-

Årliga ägardirektiv 2018 till Ronneby kommuns helägda bolag

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna reviderade dokument till extra
bolagsstämmor för antagande. Instruktioner till stämmoombud lämnas i eget
ärende.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Malin Norfall (S), Erik
Ohlson (V) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att följande förändras i årliga ägardirektiv till AB
Ronnebyhus:
Första punkten under 2.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget
2018-2019 och rubriken ”attraktivt boende” får följande lydelse ”Ökad
trygghet bland invånare är en prioriterad fråga för den kommunala
verksamheten. Åtgärder som får direkt verkan i samhället ska prioriteras.
Andra punkten under 2.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget
2018-2019 och rubriken ”attraktivt boende” får följande lydelse ”AB
Ronnebyhus får ett ägardirekt att under perioden 2018-2020 utöka antalet
lägenheter. Detta gör att vi behöver förnya och utöka vårt bostadsbestånd
med utbyggnation av flera olika boendetyper. Kommunen ska erbjuda
attraktiva boenden i livets alla skeden. Ett blandat boende ger möjligheter för
lugna och trivsamma områden där människor med olika boendeformer möts.
Därigenom blandas också generationer, vilket är en fördel.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag mot Malin Norfalls (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar bifalla Malin Norfalls (S) yrkande röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga D, avges
tjugofem (25) JA-röster, tjugotvå (22) NEJ-röster och två (2) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderade förslag till:
-

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag, till
detta protokoll bifogad bilaga 8.

-

Årliga ägardirektiv 2018 till Ronneby kommuns helägda bolag, till
detta protokoll bifogad bilaga 9.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna reviderade dokument till extra
bolagsstämmor för antagande. Instruktioner till stämmoombud lämnas i eget
ärende.
________________
Exp:
Styrelseordföranden och VD i följande bolag:
AB Ronneby Helsobrunn
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Brunn AB
Ronneby Miljö och Teknik AB
Ronneby Miljöteknik Energi AB
AB Ronnebyhus

Ekonomienheten
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§ 405

Dnr 2016-000603 059

Avyttring av fastigheter AB Ronnebyhus
Sammanfattning
Med beaktande av Kommunfullmäktiges i Ronneby kommun beslut 201702-23 § 58 och bolagsstämma 2017-03-16 avseende ägardirektiv om
avyttring inom AB Ronnebyhus fastighetsbestånd, har styrelsen för AB
Ronnebyhus 2017-04-03 § 26 tagit fram förslag på objekt som erbjudits till
försäljning, se försäljningsprospektet.
De utvalda objekten presenterades i ett försäljningsprospekt under tiden
2017-08-18 t.o.m. 2017-09-28 och följdes upp med ett sedvanligt
budgivningsförfarande.
AB Ronnebyhus beslutade 2017-10-05 § 58 att uppdra åt VD att, i samråd
med presidiet, slutföra försäljningarna enligt föreslagen strategi och i
enlighet med ägardirektivet från Kommunfullmäktige.
Efter budgivningsförfarandet, med det högsta budet (=underliggande
fastighetsvärde) har AB Ronnebyhus valt att gå vidare med fastighetsaffären
genom att paketera objekten och genomföra affären i bolagsform.
I syfte att genomföra bolagstransaktion vidtas i huvudsak följande steg och
åtgärder.

Justerandes sign

-

Anskaffande av Holdingbolag respektive NYAB (gemensamt
”Lagerbolagen”). Kommunfullmäktige godkänner att AB
Ronnebyhus bildar ”lagerbolagen” och kommunfullmäktige utser AB
Ronnebyhus ordförande Johan Sandberg, vice ordförande Mats
Paulsson och andre vice ordförande Ronny Petersson till de nya
bolagens styrelse med samma befattning

-

Upprättande införsäljningsavtal mellan AB Ronnebyhus och NYAB.
Kommunfullmäktige godkänner att NYAB förvärvar objekten som
erbjudits till försäljning, se försäljningsprospektet.

-

Upprättande av ansökan om avstyckning och fastighetsreglering för
lantmäteriförrättning i enlighet med försäljningsprospektet

-

Förhandling av aktieöverlåtelseavtal. Förutsättningarna för ett
aktieöverlåtelseavtal kommer att fastställas i samband med
fastställande av strukturen av affären. Förhandlingar pågår.
Förhandling av aktieöverlåtelseavtalet kommer således att ske
parallellt med såväl köparens Due Diligence som hantering av
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förvärvsstrukturen. Förhandlat aktieöverlåtelseavtal skall godkännas
av kommunfullmäktige enligt beslut 2017-02-23 § 58
-

Due Diligence: I samband med förvärvet genomför köparen en
undersökning av NYAB samt Styckningslotterna/Fastigheterna. Due
Diligence av styckningslotterna och fastigheterna pågår. Due
Diligence av NYAB påbörjas när NYAB är bildat och
införsäljningen genomförts

De utvalda objekten som presenteras i sin helhet i försäljningsprospektet.
Hela fastigheter och styckningslotter, kortfattat nedan:
Fastigheterna Kalleberga 13:27, Kalleberga 8:204 och Hjorten 1 utgör
stamfastigheter som ska styckas av, varefter de nybildade fastigheterna
(styckningslotter) ingår i försäljningen. Resterande fastigheter, dvs. Älgen 1
och 4, Mejseln 1 samt Kalleberga 5:47, 5:52, 5:41 och 9:92 (fastigheter) säljs
såsom befintliga registerfastigheter.
Försäljningsprospektet bifoga i pdf-format.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna att AB Ronnebyhus bildar Holdingbolag respektive NYAB
(gemensamt ”Lagerbolagen”) som krävs för att genomföra transaktionen
att utse AB Ronnebyhus ordförande Johan Sandberg, vice ordförande Mats
Paulsson och andre vice ordförande Ronny Petersson till de nya bolagens
styrelse med samma befattningar
att godkänna att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till försäljning, se
försäljningsprospektet
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna att AB Ronnebyhus bildar Holdingbolag respektive NYAB
(gemensamt ”Lagerbolagen”) som krävs för att genomföra transaktionen
att utse AB Ronnebyhus ordförande Johan Sandberg, vice ordförande Mats
Paulsson och andre vice ordförande Ronny Petersson till de nya bolagens
styrelse med samma befattningar
att godkänna att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till försäljning, se
försäljningsprospektet
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Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Erik Ohlson (V), Jan-Eric Wildros (S),
Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), Anders Bromée (M), Mats
Paulsson (C) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S), Erik Ohlson (V) och Jan-Eric Wildros (S) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Roger Fredriksson (M) och Anders Bromée (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstnings begärs och följande propositionsordning fastställs:
De som önskar bifall kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga D, avges
tjugofem (25) JA-röster, tjugotvå (22) NEJ-röster och två (2) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att AB Ronnebyhus bildar
Holdingbolag respektive NYAB (gemensamt ”Lagerbolagen”) som krävs för
att genomföra transaktionen
att utse AB Ronnebyhus ordförande Johan Sandberg, vice ordförande Mats
Paulsson och andre vice ordförande Ronny Petersson till de nya bolagens
styrelse med samma befattningar
att godkänna att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till försäljning, se
försäljningsprospektet, till detta protokoll bifogad bilaga 10.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet De Gröna och
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån avslags yrkandet.
________________
Exp:
Johan Sjögren, ekonomichef
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist
AB Ronnebyhus

Justerandes sign
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§ 406

Dnr 2017-000633 106

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och
kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
Sammanfattning
Syftet med överenskommelsen är att fastställa berörda parters och dess
utförares ansvar vid utskrivning från slutenvård till öppenvård samt
kommunal vård och omsorg. Överenskommelsens parter har att tillse att den
egna organisationen och dess arbetssätt möjliggör och underlättar för övriga
parter att fullgöra sina uppdrag om en god vård och omsorg till länets
befolkning.
Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus skall alla
utskrivningar från den slutna vården till hemmet ske så snart som möjligt
efter att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.
Överenskommelsen innebär att parterna är överens om att kommunernas
ersättning till landstinget för utskrivningsklara patienter på individnivå enligt
betalningsansvarslagen upphör 2018-02-01.
Representanter från varje kommun och landstinget föreslås månatligen
kontrollera följsamheten till överenskommelsen. Om det genomsnittliga
antalet dagar i sluten vård överstiger tre dagar under tre månader i följd ska
kommunen ersätta landstinget på individnivå från och med månad fyra.
Överenskommelsen föreslås gälla från 180201 och tills vidare men med
möjlighet till revidering inför 2019. Samverkansrutiner och ekonomisk
reglering enligt Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård (1990:1404), föreslås gälla till och med 2018-01-31.
Vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård föreslås en separat
övergångsbestämmelse vad gäller så kallade fristdagar under 2018.
Individuellt betalningsansvar inträder 20 dagar efter att den enskilde
bedömts som utskrivningsklar. Från och med 2019 gäller samma regler för
den ekonomiska regleringen inom såväl somatisk som psykiatrisk vård.
Överenskommelsen har tagits fram av partsgemensam arbetsgrupp utsedd av
LSVO, Ledningssamverkan vård och omsorg.
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LSVO beslutade 2017-09-04 överlämna förslag till överenskommelse till
landstingsdirektör och kommundirektörer för fortsatt beredning.
Inom Ronneby kommun har förslaget varit på remiss till socialnämnden samt
äldrenämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och
kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård” i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att
samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige fattar
motsvarande beslut.
att ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i
Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska
gälla från och med 2018-02-01, samt
att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404),
ska gälla fram till och med 2018-01-31.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att godkänna ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och
kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård” i enlighet med upprättat förslag under förutsättning att
samtliga länets kommuner respektive landstingsfullmäktige fattar
motsvarande beslut.
att ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i
Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska
gälla från och med 2018-02-01, samt
att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404),
ska gälla fram till och med 2018-01-31.
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Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Dnr: 2017000633 nr. 62356).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
att godkänna ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och
kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård” i enlighet med upprättat förslag, till detta protokoll bifogad
bilaga 11, under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive
landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.
att ” Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i
Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” ska
gälla från och med 2018-02-01, samt
att samverkansrutiner och ekonomisk reglering enligt Lagen om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404),
ska gälla fram till och med 2018-01-31.

________________
Exp:
Landstinget
Samtliga kommuner i Blekinge
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§ 407

Dnr 2017-000456 346

Tillämpning av befintlig VA-taxa i Ronneby kommun
Sammanfattning
Miljöteknik överlämnar underlag där problematik med tillämpning av
nuvarande VA-taxeföreskrifter redovisas samt beskrivning av möjlig
lösning.
Förslag till beslut
Beslutsförslag saknas.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. VA-taxa för år 2017, beslutad under kommunfullmäktige 2016-11-24 §
398, förblir oförändrad tills vidare.
2. Anta förslag till tillämpningsanvisningar för taxeförskrifter och taxa för
Ronneby Miljö & Teknik AB:s vatten- och avloppsanläggningar enligt
bilaga.
Bilaga: Förslag tillämpningsanvisningar för taxeföreskrifter och taxa för
Ronneby Miljö & Teknik AB:s vatten- och avloppsanläggningar (Dnr: 2017000456 nr. 62772)
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M), Erik Ohlson
(V), Mats Paulsson (C) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. VA-taxa för år 2017, beslutad under kommunfullmäktige 2016-11-24 §
398, förblir oförändrad tills vidare.
2. Anta förslag till tillämpningsanvisningar för taxeförskrifter och taxa för
Ronneby Miljö & Teknik AB:s vatten- och avloppsanläggningar enligt
bilaga, till detta protokoll bifogad bilaga 12.
________________
Exp:
Peter Bergelin, VD Ronneby Miljö och teknik AB
Conny Miketinac, VA-chef Ronneby Miljö och teknik AB
Ronneby Miljö och Teknik AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(86)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-14

Kommunfullmäktige

§ 408

Dnr 2017-000683 007

Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31 Cura
Individutveckling
Sammanfattning
Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med samtliga Blekinges
kommuner som medlemmar.
Revisorerna i Kommunsamverkan Cura individutveckling överlämnar sitt
utlåtande avseende delårsrapport till kommunfullmäktige i Ronneby.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet samt uppmana Kommunsamverkan Cura
individutveckling att föra en dialog med samtliga ägare och redovisa förslag
för att anpassa sin verksamhet framöver.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finne att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet samt
uppmana Kommunsamverkan Cura individutveckling att föra en dialog med
samtliga ägare och redovisa förslag för att anpassa sin verksamhet framöver.
________________
Exp:
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Samtliga medlemmar
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§ 409

Dnr 2017-000433 041

Redovisning av kommunalt partistöd 2016
Sammanfattning
Moderaterna och Vänsterpartiet har inkommit med sina reviderade
redovisningar avseende det kommunala partistödet för år 2016.
Kommunfullmäktige beslut 2017-11-30
Kommunfullmäktige beslutar att Moderaterna och Vänsterpartiet till
sammanträdet i december 2017 återkommer med sina redovisningar. Övriga
partiers redovisningar noteras till protokollet.
Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att utforma en rutin för vad
som ska ingå i redovisningarna framöver.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Nicolas Westrup (SD), Christer
Leksell (SD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att redovisningarna noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera Moderaternas och Vänsterpartiets
redovisningar till protokollet.
________________
Exp:
Moderaterna
Vänsterpartiet
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
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§ 410

Dnr 2017-000686 170

Hemställan om beslut om taxor för tillsyner och
tillstånd år 2018 för Räddningstjänsten Östra Blekinge
Sammanfattning
Räddningstjänsten Östra Blekinge har överlämnat förslag till taxor för 2018
att fastställas av respektive medlemskommuns (Karlskrona och Ronneby)
fullmäktige. Förslaget till taxor avser tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO) och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer om att taxorna ska fastställas
att gälla från och med den 1 januari 2018.
Avgift för tillsyn (LSO)
För tillsyn (SFS 2003:778, SFS 2010:1011) utgår en grundavgift för
transport, administration och protokollföring. Grundavgiften motsvarar 2
timmars arbete. Därutöver tillkommer timtaxa för nedlagd arbetstid ute på
objektet. Varje påbörjad timme debiteras som hel timma. Om tillsynstiden
ute på objektet överstiger 4 timmar timdebiteras faktisk tid för nedlagt arbete
i sin helhet (grundavgift schabloniseras inte) alternativt kan debitering ske
enligt särskilt avtal.
Tillsyn grundavgift: 1236 kr (1175 kr 2017)
Tillsyn timtaxa: 618 kr (587 kr 2017)
Avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor. I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har
SKL publicerat två cirkulär där föreslås nivån för taxan vid tillståndsgivning.
Taxan i senaste cirkuläret, daterat mars 2011, har använts av
byggnadsnämnderna i Karlskrona och Ronneby för tillståndsgivning för
brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten har tillämpad samma
taxa efter övertagandet av arbetsuppgiften efter halvårsskiftet år 2013. Med
hänvisning till kommunernas storlek används ej av SKL föreslagen
justeringsfaktor. Prisbasbeloppet för år 2018 är fastställt till 45 500 kr vilket
är en ökning med 700 kr jämfört år 2017. Enligt vald beräkningsmodell
medför detta ökningar av avgifterna enligt bilaga.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till grundavgift på 1236 kr och timtaxa på 618 kr för
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor under 2018 att gälla från och med
den 1 januari 2018.
att fastställa förslag till taxa, enligt bilaga, för tillstånd enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor under 2018 att gälla från och med den 1
januari 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till grundavgift på 1236 kr och timtaxa på 618 kr för
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor under 2018 att gälla från och med
den 1 januari 2018.
att fastställa förslag till taxa, enligt bilaga, för tillstånd enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor under 2018 att gälla från och med den 1
januari 2018.
Taxa brandfarliga och explosiva varor 2018 (Dnr: 2017-000686 nr.62999).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till grundavgift på 1236 kr och timtaxa på 618 kr för
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor under 2018 att gälla från och med
den 1 januari 2018.
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att fastställa förslag till taxa, till detta protokoll bifogad bilaga 13, för
tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor under 2018 att gälla
från och med den 1 januari 2018.
________________
Exp:
Räddningstjänsten Ö Blekinge
Karlskrona kommun
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§ 411

Dnr 2017-000610 253

Ansökan om markköp Listerby 12:9
Sammanfattning
Ingrid och Ingolf Karlsson, ägare till fastigheten Listerby 12:2, har inkommit
med önskemål om att få köpa Listerby 12:9.
Bedömning
Ingrid och Ingolf Karlsson, ägare till fastigheten Listerby 12:2, har inkommit
med önskemål om att få köpa Listerby 12:9. Listerby 12:9 gränsar till
sökandes fastighet. Fastigheten delas av ett mindre vattendrag med vass och
slybeväxta sidor. Det som är att betrakta som mark av användbar kvalitet är
cirka hälften av fastighetens totalt 2189 kvm. Sökande önskar köpa
fastigheten för att få en bättre skötselmöjlighet och hålla undan sly samt att
kunna få mer lite betesmark till sin fastighet.
Riktpriset på mark i Listerby är 45 kr/kvm. Då så pass stor del av fastigheten
är icke användbar mark förslås en halvering av priset som totalt sedan
avrundas upp till 50 000 kr för fastigheten. Lagfartskostnad betalas av
köparen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
förslå Kommunfullmäktige att sälja Listerby 12:9 för 50 000 kr.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja Listerby
12:9 för 50 000 kr.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställe proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Listerby 12:9 för 50 000 kronor.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
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§ 412

Dnr 2017-000660 264

Ansökan markbyte Hallonet 4 och Påtorp 1:83
Sammanfattning
Mikael Svensson, ägare till Hallonet 4 har ansökt om markbyte med
kommunens fastighet Påtorp 1:83.
Bedömning
Mikael Svensson, ägare till Hallonet 4 har ansökt om markbyte med
kommunens fastighet Påtorp 1:83. Hallonet 4 har sedan lång tid tillbaka
använt markerad remsa som en del till den egna fastigheten. Bakom
användandet av marken ligger okunskap om var faktiska fastighetsgränsen
ligger. Fastighetsägaren blev varse att de inte ägde marken när fiber skulle
dras fram.
Markbyte med norra delen föreslås enligt karta. Områdena som byter ägare
är lika stora. Område som skulle tillfalla Hallonet 4 är enligt gällande
stadsplan kvartersmark och till stor del prickmark. Norra delen av Hallonet 4
som tillfaller Påtorp 1:83 är i stadsplan allmän platsmark. Således är en
fastighetsreglering även bra ur plansynpunkt och någon erinran mot
fastighetsreglering från Lantmäteriet finns inte.
Vid en godkänd bytesaffär bekostas lantmäteriförrättningen utav ägaren till
Hallonet 4 i sin helhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta genomföra fastighetsbyte mellan
Hallonet 4 och Påtorp 1:83.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta genomföra fastighetsbyte mellan Hallonet 4
och Påtorp 1:83.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra fastighetsbyte mellan Hallonet 4
och Påtorp 1:83.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(86)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-14

Kommunfullmäktige

§ 413

Dnr 2017-000665 252

Markköp Ronneby 25:39
Sammanfattning
Diskussioner har förts sedan december 2016 och under 2017 att köpa in
Ronneby 25:39 med en areal om 19918 kvm. Köpet är tänkt som strategiskt
markköp för framtida behov.
Bedömning
Diskussioner har förts sedan december 2016 och under 2017 att köpa in
Ronneby 25:39 med en areal om 19918 kvm. Förvärv av denna fastighet ska
ses som strategiskt markköp. Området är aktuellt i tankar kring överfarten
över Ronnebyån, den så kallade ”norra länken”. Även företag har visat
intresse för att etablera sig i området. En utökning av närliggande
skolverksamhet skulle också kunna ses som en möjlighet om kommunen har
rådighet över marken.
Industriverken som äger marken idag har satt ett pris för marken till
1 425 000 kronor vilket ger ett kvadratmeterpris på 71,5 kronor.
Taxeringsvärde är 1 195 000. Priset bedöms som marknadsmässigt då
taxeringsvärde plus 25 % oftast hamnar nära bedömt marknadsvärde. Utöver
köpesumman står kommunen för lagfartskostnad alternativt
fastighetsregleringskostnad.
Förslag till köpekontrakt är upprättat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att genomföra markköp av Ronneby 25:39.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att genomföra
markköp av Ronneby 25:39 i enlighet med upprättat köpekontrakt samt att
finansiering sker via extern upplåning.
Förslag till köpekontrakt (Dnr: 2017-000665 nr. 62513).
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra markköp av Ronneby 25:39 i
enlighet med upprättat köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 14,
samt att finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
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§ 414

Dnr 2017-000377 253

Ansökan om att köpa kommunägd mark del av
Bredåkra 11:2
Sammanfattning
Olssons i Tubbarp Holding AB har ansökt om att få köpa del av Bredåkra
11:2 för att kunna utöka sin verksamhet. Företaget köper även mark från
grannfastigheten Rubinen 5.
Bedömning
Olssons i Tubbarp Holding AB har ansökt om att få köpa del av Bredåkra
11:2 för att kunna utöka sin verksamhet. Företaget sysslar med jord- och
grusåtervinning. Området som önskas köpa är ca 4200 kvadratmeter stort. På
Bredåkra 11:2 ligger infarten till XL Bygg. Kommunen föreslås behålla
uppfarten och servitut ska bildas för både XL Bygg och Olssons i Tubbarp
att använda vägen för infart. Företaget köper även mark från
grannfastigheten Rubinen 5.
Markpriset följer riktlinjerna om 45 kr kvadraten. Exakt areal bestäms i
lantmäteriförrättningen som betalas av köparen. Förslag till köpekontrakt är
upprättat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt för
försäljning av del av Bredåkra 11:2.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
upprättat köpekontrakt för försäljning av del av Bredåkra 11:2.
Köpekontrakt (Dnr: 2017-000377 nr. 62551).
Kara till köpekontrakt (Dnr: 2017-000377 nr. 62552).
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köpekontrakt, till detta
protokoll bifogad bilaga 15, för försäljning av del av Bredåkra 11:2.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
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§ 415

Dnr 2017-000674 253

Ansökan om köp av Skytten 9
Sammanfattning
Amplicio Invest Ab har inkommit med ansökan om att köpa Skytten 9.
Planerad bebyggelse är ca 10-14 mindre lägenheter i två plan i
hyresrättsform.
Bedömning
Amplicio Invest Ab har inkommit med ansökan om att köpa Skytten 9.
Planerad bebyggelse är ca 10-14 mindre lägenheter i två plan i
hyresrättsform. För att undvika spekulationsköp föreslås ett köpekontrakt
villkorat med exploateringsskyldighet. Markpriset är 162 kronor kvadraten
och följer riktlinjerna. Totalsumma för fastighetens 875 kvadrat blir 141 750
kronor. Förslag till köpekontrakt finns upprättat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna försäljning av Skytten 9 enligt
upprättat köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna försäljning
av Skytten 9 enligt upprättat köpekontrakt.
Köpekontrakt (dnr: 2017-000674 nr. 62560).
Karta Skytten 9 (dnr: 2017-000674 nr. 62578).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av Skytten 9 enligt
upprättat köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 16.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
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§ 416

Dnr 2017-000659 250

Exploateringskonto för Stenåsa
Sammanfattning
Del av Svenstorp 20:1 (Stenåsa) har ny laga kraftvunnen detaljplan för
bostäder.
Bedömning
Del av Svenstorp 20:1 (Stenåsa) har ny laga kraftvunnen detaljplan för
bostäder. Den nya detaljplanen möjliggör att nya villor eller radhus/parhus
byggs. Det finns ett intresse från företag att realisera planen och exploatera
Stenåsa. För att ligga i fas med en kommande exploatering föreslås att ett
exploateringskonto upprättas som täcker kostnader för infrastruktur (el, VA,
fiber, gata, GC etc). Enligt upprättade exploateringskalkyl hamnar kostanden
på ca 2 600 000 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Svenstorp
20:1 om 2.6 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att upprätta
exploateringskonto för Svenstorp 20:1 om 2.6 miljoner kronor samt att
finansiering för detta sker via extern upplåning.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upprätta exploateringskonto för Svenstorp
20:1 om 2.6 miljoner kronor samt att finansiering för detta sker via extern
upplåning.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
Ekonomienheten
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§ 417

Dnr 2017-000689 250

Upprättande av exploateringskonto Viggen norra
Sammanfattning
På del av Sörby 5:17 är ny detaljplan under uppstart. Exploateringskonto
behöver upprättas.
Bedömning
Sörby 5:17 köptes in sommaren 2017 för att bland annat möjliggöra
expansion av handelsområdet Viggen. Ny detaljplan är under upprättande för
det som kallas Viggen norra – området söder om kraftledningen och mellan
väg 27 och vägen till Kallinge. Den nya detaljplanen kommer att möjliggöra
ytterligare ca 20 000 kvm handelsyta.
Intressenter till marken finns redan. För att få igenom en detaljplan så fort
som möjligt tänker man sig att redan nu beställa markundersökningarna för
kunna spara tid i detaljplanearbetet.
Det kommer att krävas markundersökningar på området. Det innebär bland
annat buller, trafikutredning, geoteknik och troligen en markundersökning.
Kostnaden för detta område är uppskattad till ca 550 000 kronor.
Undersökningarna kan beställas genom ramavtal.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Viggen
norra (Sörby 5:17) om 550 000 kronor
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att upprätta
exploateringskonto för Viggen norra (Sörby 5:17) om 550 000 kronor samt
att finansiering sker via extern upplåning.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upprätta exploateringskonto för Viggen
norra (Sörby 5:17) om 550 000 kronor samt att finansiering sker via extern
upplåning.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
Helena Revelj, stadsarkitekt
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 418

Dnr 2017-000661 299

Förvaltning av röda magasinet på Kilen
Sammanfattning
Exploatering av Kilen är på gång och ett behov finns av att ta fram alternativ
användning för röda magasinet samt ett kostnadsförslag för utvändig
renovering.
Bedömning
På Kilen är i dagsläget området söder om röda magasinet bokat för
exploatering av tre bolag – Ronnebyhus, Attendo och Sydö Properties.
Området norr om och närmast centrum är fortsatt av intresse för företag men
något avtal finns inte ännu. När bebyggelsen startar under 2018 är det viktigt
att inte röda magasinet glöms bort. Ingen av exploatörerna på Kilen har
hittills visat intresse för att använda magasinet som är rivningsskyddat i
detaljplanen.
Tekniska förvaltningen som äger byggnaden bör därför få i uppdrag att ta
fram en alternativ plan för användandet av magasinet om ingen exploatör i
området tar ansvaret för bygganden. Likaså bör en kostnadsuppskattning
göras för att renovera fasad, fönster och dörrar även om ett
användningsområde inte fastställs. För området som helhet är det viktigt att
magasinet inte glöms bort utan att det i renoverat skick passar in med den
nya bebyggelsen.
Uppdraget bör redovisas senast innan sommaren 2018 för att eventuella
förändringar i och på röda magasinet ska kunna hanteras och ligga i fas med
övrig nybyggnation på Kilen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att ge uppdrag åt tekniska förvaltningen att ta
fram en plan för röda magasinet samt kostnad för renovering av densamma.
Uppdraget ska redovisas senast juni 2018.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-18
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge uppdrag åt
tekniska förvaltningen att ta fram en plan för röda magasinet samt kostnad
för renovering av densamma. Uppdraget ska redovisas senast juni 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag åt tekniska förvaltningen att ta
fram en plan för röda magasinet samt kostnad för renovering av densamma.
Uppdraget ska redovisas senast juni 2018.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
Tekniska förvaltningen
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§ 419

Dnr 2017-000631 253

Försäljning av Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby,
Stallet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade §310/2010 att sälja fastigheten Hans 10,
Möllebacksgatan 6, 372 30 Ronneby till Emma Svedenås och Laszlo Toth
som förvärvade fastigheten för köpeskillingen 1 650 000 kr. Vid
försäljningen avstyckades den markdel som upptogs av byggnaden som
benämnes Stallet.
Ronneby kommun har behållit Stallet i egen ägo och hyrt ut det till Stiftelsen
Mor Oliviagården. Stiftelsen har upphört med sin verksamhet i Mor
Oliviagården och därmed även hyresavtalet med kommunen.
Bedömning
Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth har anmält intresse att förvärva
Stallet med tillhörande markområde. De hyr idag en del av övervåningen
som förråd.
Tekniska förvaltningen har låtit värdera det föreslagna försäljningsobjektet
med tillhörande markområde enligt karta, bilaga 1.
Sydostfastigheter Mäklarbyrå har enligt bifogad marknadsvärdering angett
ett marknadsvärde på 150 000 kr.
.
Förslag till beslut
Med inkommen värdering som grund föreslås att Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som föreslår Kommunfullmäktige
att besluta sälja Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, enligt karta,
bilaga 1 till Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth för en köpeskilling av
150 000 samt att Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen
att slutföra försäljningen
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja Hans
12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, enligt karta, bilaga 1 till Emma
Svedenås Toth och Laszlo Toth för en köpeskilling av 150 000 samt att
kommunfullmäktige ger delegation till kommunstyrelsen att slutföra
försäljningen.
Bilaga 1 Karta m försl till försäljn Hans 12 utdr detaljplan (Dnr 2017000631 nr.62404)
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Roger Fredriksson (M) och Erik Ohlson
(V).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Ohlson (V) yrkar på att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i
syfte att inhämta synpunkter från fritid- och kulturnämnden innan beslut tas i
ärendet.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
De som önskar återremittera ärendet röstar JA.
De som önskar avslå återremissen röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga f, avges
tjugotvå (22) JA-röster, tjugofem (25) NEJ-röster och två (2) är frånvarande,
varefter ordförande finner att ärendet återremitteras.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i
syfte att inhämta synpunkter från fritid- och kulturnämnden innan beslut tas i
ärendet.
________________
Exp:
Per Engkvist
Kommunstyrelsen
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§ 420

Dnr 2017-000632 253

Försäljning del av Reparatören 1 och Ronneby 22:1,
Sörbyvägen 41, Ronneby, Hunddagis
Sammanfattning
Del av Reparatören 1, Hunddagis har funnits på den s.k. Försäljningslistan
sedan 2009. Ronneby Hunddagis Förening, hyrde del av Reparatören 1 från
2007 till 2016. Från och med 2016 hyr Magnus Martinsson genom sitt
företag Silverforsens Kaffestuga AB del av Reparatören 1. Hyrestiden är 1årig och förlängs med ett år i taget.
Silverforsens Kaffestuga AB erlägger en hyra på 2 348 kr/månad,
uppvärmning, elförbrukning, va-kostnader ingår i hyran.
Silverforsens Kaffestuga AB är ett socialt företag som en del i verksamheten
driver hunddagisverksamhet i lokalerna och på fastigheten.
På fastigheten Reparatören 1 finns förråd och garage på den västra delen i
anslutning till Ronneby Miljö & Teknik AB:s och Ronneby kommuns
förrådsområde i Sörby. Silverforsens Kaffestuga AB disponerar en
barackbyggnad och ett antal hundgårdar för sin verksamhet på det område
som är föreslaget att avstyckas och försäljas.
Bedömning
Magnus Martinsson planerar starta ett dotterföretag till Silverforsens
Kaffestuga AB, Nya Ronneby Hunddagis AB och har anmält intresse att
förvärva del av Reparatören 1, med tillägg i norr och söder från fastigheten
Ronneby 22:1, med tillhörande barack samt markområde för hundgårdar.
Tekniska förvaltningen har låtit värdera det föreslagna försäljningsobjektet
med tillhörande markområde enligt karta, bilaga 1.
Sydostfastigheter Mäklarbyrå har enligt bifogad marknadsvärdering angett
ett marknadsvärde på 575 000 kr.
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Förslag till beslut
Med inkommen värdering som grund föreslås att Kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som föreslår Kommunfullmäktige
att besluta sälja del av Reparatören 1 samt delar av Ronneby 22:1,
Sörbyvägen 41, Ronneby, Hunddagis enligt karta, bilaga 1, till Nya Ronneby
Hunddagis AB för en köpeskilling av 575 000 kr samt att
Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra
försäljningen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja del
av Reparatören 1 samt delar av Ronneby 22:1, Sörbyvägen 41, Ronneby,
Hunddagis enligt karta, bilaga 1, till Nya Ronneby Hunddagis AB för en
köpeskilling av 575 000 kr samt att kommunfullmäktige ger delegation till
Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av Reparatören 1 samt delar av
Ronneby 22:1, Sörbyvägen 41, Ronneby, Hunddagis enligt karta, till detta
protokoll bifogad bilaga 17, till Nya Ronneby Hunddagis AB för en
köpeskilling av 575 000 kr samt att kommunfullmäktige ger delegation till
Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen.
________________
Exp:
Per Engkvist
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§ 421

Dnr 2017-000670 206

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens
taxor
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämndens taxor för myndighetsutövning enligt plan och
bygglagen och miljöbalken får höjas motsvarande de tolv senaste
månadernas förändring i konsumentprisindex med september som
jämförelsetal. Förändringen från september 2016 till september 2017 är 2,1
%. Denna förändring påverkar uppräkningen av timtaxan för PBL-ärenden
samt för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och tobakslagen. Miljö- och
byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar. Därför behöver
taxorna räknas upp.
Bedömning
En regelbunden mindre ökning av taxan bedöms vara mer acceptabel för
brukarna än en större höjning med glesare intervall.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att föreslå till kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att:
Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken med 2,1 % från 829 kr till 846 kr.
Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 2,1 % från 794 kr till 811 kr.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-10-25
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå till kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att:
Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken med 2,1 % från 829 kr till 846 kr.
Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 2,1 % frân 794 kr till 811 kr.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken med 2,1 % från 829 kr till 846 kr.
Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 2,1 % från 794 kr till 811 kr.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt
för tillsyn och prövning enligt miljöbalken med 2,1 % från 829 kr till 846 kr.
Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 2,1 % från 794 kr till 811 kr.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 422

Dnr 2017-000677 003

Regelverk för bidrag, Fritid och kulturnämnden
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid-och kulturnämnden 2017-10-19 § 151
Revideringen har gett:


En uttalad målformulering kopplad till Ronneby
kommuns vision.



Funktion som styrdokument med plan för uppföljning.



Tydliga grundläggande regler och kriterier för vilka
föreningar som kan beviljas bidrag.



Tydlig formulering Vad ett bidrag innebär.



Tydlig formulering om återredovisning av beviljade
bidrag.



Transparens i form av redovisning av budget för
bidragen och räknematriser.



Ett bidrag har tagits bort, ”startbidrag för nya
föreningar” för att Fritidsoch kulturnämnden ska vara
konsekvent.

Ett nytt bidrag har formulerats ”anläggningsbidrag för fotbollsplaner”, då det
redan beslutats av nämnd och i praktiken utbetalas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
bidragsregler enligt bilaga 1 med korrigeringar att gälla från l jan 2018.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-10-19
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förslaget till revidering av
regelverk för bidrag, samt ovanstående förändringar. Att fritid- och
kulturförvaltningen får i uppdrag att göra ovanstående justeringar i
dokumentet innan det överlämnas till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att efter nedan
förändringar godkänna fritid- och kulturnämndens förslag till revidering av
regelverk för bidrag.
Förändringar föreslagna från kommunstyrelsen:
1. Åldersfördelningen ändras från 7-21 år till 7-25 år.
2. 10:e punkten under avsnitt två ”Grundläggande regler och kriterier för
bidrag” får följande lydelse: Vid genomensamma arrangemang ska fritidoch kulturnämndens/kommunens logga finnas med i annonseringen.
3. Punkt 2.3 ”Budget” stryks helt.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt fritidoch kulturnämnden att till nästa översyn se över möjliga parametrar för att
mäta nyttjandegraden vid anläggningarna.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att efter förändringarna föreslagna från
kommunstyrelsen godkänna fritid- och kulturnämndens förslag till
revidering av regelverk för bidrag att gälla från 1 januari 2018, till detta
protokoll bifogad bilaga 18.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt fritid- och kulturnämnden att till
nästa översyn se över möjliga parametrar för att mäta nyttjandegraden vid
anläggningarna.
________________
Exp:
Fritid- och kulturnämnden
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§ 423

Dnr 2017-000117 739

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§
socialtjänstlagen, äldrenämnden 2017
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2017-10-18 § 117
Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal
III, 2017, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att notera informationen till protokollet samt
översända den samma till kommunfullmäktige för vidare rapportering.
Äldrenämndens beslut 2017-10-18
Äldrenämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt
översända den samma till kommunfullmäktige för vidare rapportering.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Äldrenämnden
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§ 424

Dnr 2017-000118 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 6f§ socialtjänsten 2017
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-10-24 § 183
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f- g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt
4 kap l § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, tredje kvartalet
2017, redovisas för ledamöterna.
Socialnämndens beslut 2017-10-24
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
informationen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Socialnämnden
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§ 425

Dnr 2016-000584 109

Besvarande av medborgarförslag - Hundrastgård i
Ronneby
Sammanfattning
Carina Gidvall har lämnat ett medborgarförslag med önskan om en
hundrastgård i Ronneby gärna med placering i Brunnsparken.
Bedömning
En hundrastgårdsutredning har gjort med syftet att hitta möjliga platser och
göra kostnadsberäkning. Utredningen var uppe i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 2016-11-21 där ärendet återremitterades med uppdraget att
ta fram förslag på två platser som ryms inom en budget på 50 000 kr.
Ärendet togs upp på nytt och den
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget bifallet i och med beslut
om placering av hundrastgård i Snäckebacken
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget bifallet i och med beslut om placering av hundrastgård i
Snäckebacken.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget bifallet i och med
beslut om placering av hundrastgård i Snäckebacken.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Karin Lundberg, utredare

Justerandes sign
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§ 426

Dnr 2014-000523 109

Besvarande av medborgarförslag från Christina
Johansson och Catrin Stellte Fridh gällande
hundrastplats i Ronneby kommun
Sammanfattning
Förslagsställarna önskar en hundrastplats och föreslår att den placeras på
ängen som ligger mellan Blekingestugan och E22
Bedömning
En utredning har gjort med syftet dels att hitta möjliga platser för en
hundrastgård men även göra kostnadsberäkning. Utredningen var uppe i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 2016-11-21 där ärendet återremitterades
med uppdraget att ta fram förslag på två platser som ryms inom en budget på
50 000 kr. Ärendet togs upp på nytt och den 28 september antog
kommunfullmäktige KF 2017§324, ett förslag på placering i Snäckebacken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgaförslaget kan anses besvarat i och med
beslut om placering av hundrastgård på Snäckebacken.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgaförslaget kan anses avslaget i och med beslut om placering av
hundrastgård på Snäckebacken.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgaförslaget kan anses avslaget i och
med beslut om placering av hundrastgård på Snäckebacken.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Karin Lundberg, utredare

Justerandes sign
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§ 427

Dnr 2013-000385 109

Besvarande av medborgarförslag från Karl Smedstad
om att utse ett särskilt område i Brunnsskogen där
hundägare och deras hundar kan träffas
Sammanfattning
Karl Smedstad föreslår att ett av områdena i Brunnsparken som idag betas
under sommarhalvåret, under vintertid används som hundrastgård och att en
hundägare eller en hundklubb utses som ansvarig
Bedömning
En utredning har gjort med syftet att hitta möjliga platser för en hundrastgård
och göra kostnadsberäkning. Utredningen var uppe i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 2016-11-21 där ärendet återremitterades med uppdraget att
ta fram förslag på två platser som ryms inom en budget på 50 000 kr.
Ärendet togs upp på nytt och den 28 september antog kommunfullmäktige
2017§324 ett förslag på placering av hundrastgård i Snäckebacken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgaförslaget kan anses besvarat i och med
beslut om placering av hundrastgård på Snäckebacken.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgaförslaget ska anses avslaget i och med beslut om placering av
hundrastgård på Snäckebacken.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgaförslaget ska anses avslaget i och
med beslut om placering av hundrastgård på Snäckebacken.
________________
Exp:
Föreslagsställaren
Karin Lundberg, utredare
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§ 428

Dnr 2012-000403 109

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Andersson
angående anläggande av hundrastgård
Sammanfattning
Lisa Andersson har inkommit med ett medborgarförslag angående
anläggande av hundrastgård
Bedömning
En utredning har gjorts dels med syfte att hitta möjliga platser men även en
kostnadsberäkning. Ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-11-21 där det återremitterades med uppdraget att ta fram två förslag på
platser som ryms inom en budget på 50 000 kr. Ärendet togs upp på nytt och
den 28 september antog kommunfullmäktige 2017§324 ett förslag på
placering i Snäckebacken .
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgaförslaget kan anses bifallet i och med
beslut om placering av hundrastgård på Snäckebacken.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgaförslaget kan anses bifallet i och med beslut om placering av
hundrastgård på Snäckebacken.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgaförslaget kan anses bifallet i och
med beslut om placering av hundrastgård på Snäckebacken.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Karin Lundberg, utredare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 429

Dnr 2012-000401 109

Besvarande av medborgarförslag om att anordna en
hundrastgård i Brunnsparken
Sammanfattning
Monica Andersson har inkommit med ett medborgarförslag om en
hundrastgård i Brunnsparken
Bedömning
En utredning är gjord med syftet att dels hitta läplig placering men även göra
en kostnadsberäkning. Utredningen var uppe i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016-11-21 och då återremitterades med uppdraget att
återkomma med förslag på två platser som ryms inom en budget på 50 000
kr. Ärendet togs upp på nytt och den 28 september antog
kommunfullmäktige 2017§324 ett förslag på placering av hundrastgård i
Snäckebacken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgaförslaget kan anses besvarat i och med
beslut om placering av hundrastgård på Snäckebacken.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgaförslaget ska anses avslaget i och med beslut om placering av
hundrastgård på Snäckebacken.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgaförslaget ska anses avslaget i och
med beslut om placering av hundrastgård på Snäckebacken.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Karin Lundberg, utredare
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§ 430

Dnr 2011-000340 290

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson
om att anlägga en hundrastgård
Sammanfattning
Lisa Johansson har inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård i Brunnsparken tex silverplan.
Bedömning
En utredning är gjord med syftet att dels hitta lämplig placering men även
göra en kostnadsberäkning. Utredningen var uppe i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016-11-21 och då återremitterades det med uppdraget att utse
två förslag på platser inom en budget på 50000kr. Ärendet togs upp på nytt
och den 28 september antog kommunfullmäktige 2017§324 förslaget att
placera en hundrastgård i Snäckebacken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med
beslut om placering av hundrastgård i Snäckebacken.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget ska anses avslaget i och med beslut om placering av
hundrastgård i Snäckebacken.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses avslaget i och
med beslut om placering av hundrastgård i Snäckebacken.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Karin Lundberg, utredare

Justerandes sign
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§ 431

Dnr 2016-000239 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag till
hundrastplats i Listerby
Sammanfattning
Birgit Elgh har inkommit med ett förslag om att anlägga en hundrastgård i
Listerby
Bedömning
En utredning är gjord med syftet att dels hitta lämplig placering men även
göra en kostnadsberäkning. Utredningen var uppe i kommunstyrelsens
arbetsutskott 2016-11-21 och då återremitterades det med uppdraget att utse
två förslag på platser inom en budget på 50000kr. Ärendet togs upp på nytt
och den 28 september antog kommunfullmäktige 2017§324 förslaget att
placera en hundrastgård i Snäckebacken
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med
beslut om placering av hundrastgård i Snäckebacken
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget i och med beslut om placering av hundrastgård i
Snäckebacken.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget i och med beslut
om placering av hundrastgård i Snäckebacken.
________________
Exp:
Förslagsställare
Karin Lundberg, utredare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 432

Dnr 2017-000339 109

Besvarande av medborgarförslag - Förslag att vi i
Ronneby använder de fina Blekingeekorna som gjuts i
betong som s k betongsuggor.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har anmodats att lämna yttrande på rubricerat
medborgarförslag, vilket önskar att Ronneby kommun nyttjar sk.
betongsuggor i form av blekingeekor istället för ordinära betongsuggor.
Bedömning
Aktuell fråga kring alternativ utformning av betongsuggor återkommer med
jämna mellanrum i olika former. Dock är betongsuggor inget kommunen
använder permanent i stadsmiljön, utan de gånger de nyttjas är främst i
samband med temporära avspärrningar eller till temporära skyltningar. För
permanent bruk skall materialval istället följa intentionerna i kommunens
gestaltningsprogram, där mobila planteringsurnor skall vara av metall. Inga
direktiv ges avseende fasta åtgärder, men baserat på övriga beskrivningar bör
naturstensavgränsningar eller metallpollare främst nyttjas.
Totalt sett innehar Gatu- och parkenheten ca 30 betongsuggor. Respektive
sugga kostar ca 1000 kr i inköp och är i de allra flesta fall konstruerade för
snabb utplacering och skyltsättning samt försedda med reflexer. Förslag på
alternativ sugga i form av blekingeeka kan exempelvis vara planteringskärl
Robust, se www.uteprodukter.se. Dessa kostar ca 4000 kr/st i inköp, men
detta skall endast ses som en prisindikation eftersom dessa behöver
modifieras samt att det finns andra leverantörer med annan prissättning.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen anser att eftersom betongsuggor nyttjas i så
begränsad omfattning för främst temporära åtgärder bör Gatu- och
Parkenheten få bedöma inköp efter behov och nytta. Därmed bör
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Förslagsställare
Teo Zickbauer, utredare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 433

Dnr 2017-000308 109

Besvarande av medborgarförslag - Ersätt fula
betongsuggor med en formgjuten Gripshund (den
snälla varianten)
Sammanfattning
Aktuellt medborgarförslag föreslår att Ronneby kommun skall ersätta
befintliga betonggrisar som används till trafikavstängningar mm till
motsvarande funktioner fast i form av en (snäll) Gribshund.
Bedömning
Aktuell fråga kring alternativ utformning av betonggrisar återkommer med
jämna mellanrum, fast i olika förslag och former. Det är dock så att
betonggrisar inte är något kommunen använder som permanent avstängning i
trafikmiljön, utan de tillfällen de nyttjas till är vid temporära
trafikavstängningar eller till temporära skyltningar. För permanent bruk skall
materialval mm istället följa intentionerna i det av kommunfullmäktige
fastställda gestaltningsprogrammet. I detta redovisas att motsvarande
anordningar främst skall vara av natursten eller metall.
Totalt sett innehar Gatu- och Parkenheten ett 30-tal betonggrisar. Respektive
gris kostar ca 1000 kr i inköp och är i de flesta fall konstruerade för snabb
utplacering och skyltsättning samt försedda med reflexer.
I samband med remissyttrande på ett motsvarande medborgarförslag från
2014, fast då med önskemål om formgivning motsvarande en Bäckahäst,
utredde Tekniska förvaltningen kostnader för motsvarande utförande enligt
nedan.
Framtagande av prototyp, ca 95000 kr exkl. moms.
Framtagande av gjutform, ca 75000 kr exkl. moms.
Därefter kostnad per gjuten betong-Bäckahäst, 12000 kr exkl. moms.
Med utgångspunkt från att minst motsvarande prisnivå skulle gälla idag och
att kostnaderna mellan en Bäckahäst och en Gribshund inte är alltför stora
kan följande bedömning göras. Kostnad för betong-Gribshund (baserat på en
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upplaga av 30 st) blir ca 18000 kr/st, vilket kostnadsmässigt skall jämföras
med ca 1000 kr/st för den vanliga betonggrisen (ex. Trafistop).
Förslag till beslut
Eftersom betonggrisar dels används i så begränsad omfattning samt eftersom
kostnaden för en betong-Gribshund markant överstiger kostnaden för normal
betonggris bör medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Förslagsställare
Teo Zickbauer, utredare
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§ 434

Dnr 2017-000008 101

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Ylva Olsson (SD) om att utreda möjligheterna till att
tekniska förvaltningen får en egen nämnd
Ylva Olsson (SD) lämnar följande motion:
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen är en stor förvaltning som idag sorterar direkt under
kommunstyrelsen och ansvarar för:
-

Gator och torg

-

Kommunens fastigheter

-

Park och skog

-

Kommunens kök och restauranger för skola och omsorg.

Kommunstyrelsen har många ärenden och för att man ska kunna få en
inblick i vad som sker och beslutas inom tekniska förvaltningen föreslår
Sverigedemokraterna i Ronneby kommunfullmäktige att besluta:
Att Tekniska förvaltningen får en egen nämnd och ej längre ligga direkt
under kommunstyrelsen.
Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda om möjligheten finns för
inrättande av ovan nämnd.
Att ta fram en kostnadskalkyl om dess konsekvenser.
Att se till att detta kan möjliggöras senast under 2019.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 435

Dnr 2017-000740 009

Ronneby kommuns Kulturpris och Kulturstipendium
2017
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) delar ut Ronneby kommuns kulturpris
och kulturstipendium för år 2017.
Sammanfattning
Ronneby kommuns kulturstipendium 2017:
Ronneby kommuns kulturstipendium 2017 Daniel Lenneér
Motivering till kulturprisstipendium 2017:
Ronneby kommuns kulturstipendium 2017 tilldelas Daniel Lenneér,
tecknare, konstnär, filmskapare och kommunikatör. Som tecknare skapar
Daniel en fantasivärld där man möter allt från superhjältar till skurkar – ritad
i en stil som lämpar sig för både barn och vuxna.
Ronneby kommuns kulturpris 2017:
Ronneby kommuns kulturpris 2017 tilldelas Curt Johansson.
Motivering till kulturpris 2017:
Ronneby kommuns kulturpris 2017 tilldelas Curt Johansson bördig från
Aborremåla för sitt författarskap. Curt Johansson har skrivit ett antal
historiska och självbiografiska romaner som i huvudsak utspelar sig i det
Blekingska skogslandskapet och byarna Abborremåla och Backaryd.
Romanerna handlar ofta om krig och de svårigheter som drabbade människor
i Blekinge främst under senare delen av 1600-talet då Sverige tog över
Skåneland från Danmark.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera utdelningen av Ronneby kommuns
kulturpris och kulturstipendium till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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