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Sammanträdesdatum

2018-02-22
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00-22:00

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2018-02-12 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2018-02-13 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2018-02-14 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2018-02-15.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, tisdag 2018-02-27 kl. 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 23-44

Christoffer Svensson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (L)

Justerare

Malin Norfall (S)

Roger Fredriksson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (L), Ordförande
Roger Fredriksson (M)
Anders Bromée (M)
Magnus Persson (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Anders Lund (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Hillevi Andersson (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C)
Roger Gardell (L)
Willy Persson (KD)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani ElAliMazloum (S)
Annette Rydell (S)

Ola Robertsson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid Karlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Thomas Svensson (S)
Marie Olsson (S)
Magnus Pettersson (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V)
Erik Ohlson (V)
Helena Augustsson (MP)
Christer Leksell (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Rose-Marie Leksell (SD)
Magnus Stridh (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)

Tjänstgörande ersättare

Kenth Carlsson (M) tjänstgör istället för Åsa Evaldsson (M)
Helene Fogelberg (M) tjänstgör istället för Lennarth Förberg (M)
Lars Saager tjänstgör istället för Lena Karstensson (M)
Nils Nilsson (S) tjänstgör istället för Bo Johansson (S)
Margareta Yngvesson (S) tjänstgör istället för Mikael Karlsson (S)
Lena Rosén (V) tjänstgör istället för Angela Leyton (V)
Thomas Lähdet (MP) tjänstgör istället för Lova Necksten (MP)
Haide Friberg (SD) tjänstgör istället för Therese Lagerkvist (SD)
Ann-Margret Olofsson (S) tjänstgör istället för Monika Lindkvist (S)
Omid Hassib (V) tjänstgör istället för Erik Ohlson (V) § 40

Övriga närvarande
Ersättare

Lena Mahrle (L)
Johannes Chen (-)

Tjänstemän

Magnus Widén, kommundirektör
Christoffer Svensson, kommunsekreterare

Övriga

Per Eliasson, förslagsställare i medborgarförslag om att Hallabro ska återfå sitt
ursprungliga namn § 25.
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§ 23

Dnr 2018-000039 101

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall
(S) till att justera kvällens protokoll.
Justeringen äger rum tisdagen 2018-02-27 kl. 15:00.
________________
Exp:
Akten
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§ 24

Dnr 2018-000098 109

Anmälan av medborgarförslag - vid passiv
pengainsamling skall polismyndighets tillstånd
inhämtas
Följande medborgarförslag lämnas om att tillstånd från polismyndigheten
ska inhämtas vid passiv pengarinsamling:
Sammanfattning
Att i den lokala ordningsstadgan införs samma text som Eskilstuna
kommunstyrelse beslutat om, nämligen att vid passiv pengarinsamling skall
polismyndighetstillstånd inhämtas. Jimmy Jansson (S) ordförande i
Eskilstuna kommunstyrelse kan säkert hjälpa till med övrig information.
Hjälper polisen att ha koll på eventuellt utnyttjande av människor samt att 3
månaders lagen om vistelse i annat EU land kan upprätthållas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställare
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-22
Kommunfullmäktige

§ 25

Dnr 2018-000122 109

Anmälan av medborgarförslag - Låt Hallabro återfå sitt
ursprungliga namn, Helvetet
Följande medborgarförslag lämnas om att Hallabro ska återfå sitt
ursprungliga namn, Helvetet:
Sammanfattning
På en karta från. den danska tiden kan vi se en plats med namnet Helfuede.
Det danska namnet stavas Helvete på. svenska. Ett namn på en plats som
numera i kartböckerna återfinns under namnet Hallabro.
I Pentekosternas tidning Dagen den 24.1.1980 framför läkaren och
psykoanalytikern Clarence Crafoord sin framtidsvision: ”Världsvis religiös
väckelse eller bergsäker undergång!” För att undvika den bergsäkra
undergången måste det vara viktigt att den religiösa väckelsen sker till fullo.
Och det sker inte till fullo utan att också helvetet innefattas i den religiösa
väckelsen.
Det är viktigt att väckelsen kommer till stånd så snart som möjligt.
Undergången är på grund av den uteblivna väckelsen långt gången i
Blekinge och Ronneby. Socialstyrelsen har konstaterat att människor har
dödats därför att flera av Crafoords patienter inte nåtts av den religiösa
väckelsen. Och den uteblivna religiösa väckelsen har fått till följd att
Ronnebys kommunhus måste byggas om för att förhindra oväckta människor
att ta sig in i huset.
Jag hoppas att mitt förslag tas på allvar den här gången. En gång tidigare när
jag lagt fram ett medborgarförslag besvarades det bara som ett vanligt brev.
Mitt medborgarförslag är att Hallabro får tillbaka sitt ursprungliga namn:
Helvetet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 26

Dnr 2018-000140 109

Anmälan av medborgarförslag - möjlighet att kunna
hyra gymnastiksalen i Kuggeboda skola
Följande medborgarförslag lämnas om möjligheterna att kunna hyra
gymnastiksalen i Kuggeboda skolan:
Sammanfattning
Samhällsföreningen har förr om åren fått använda gymnastiksalen till olika
idrottsaktiviteter, ex innebandy, barngymnastik, badminton osv. vid skolans
stängning tilläts vi inte använda gymnastiksalen då svaret var att ingen städar
den.
Vi tycker att det borde användas istället för att det står en tom gymnastiksal
som ingen använder samtidigt som det i Kuggeboda med omkringliggande
område finns personer som är intresserade av att hyra och använda lokalen.
Det som vi ser är att framförallt höst och vinter borde finnas möjlighet att
hyra så att våra ungdomar har något att göra.
Samhällsföreningen vill ha en diskussion om möjligheten att använda
gymnastiksalen framöver.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 2018-000141 109

Anmälan av medborgarförslag - förläng badbryggan i
Kuggeboda
Följande medborgarförslag lämnas om att förlänga badbryggan i Kuggeboda:
Sammanfattning
Kommunen finansierade en ny brygga 2017 vilket var mycket bra. Den nya
bryggan är lätt att dra upp och sätta i och Samhällsföreningen godkände den
vid ankomsten.
Nu har den varit i bruk en säsong och vi har upptäckt en del saker som vi
skulle vilja få hjälp med.
Den är allt för rank och ostadig så äldre personer kan inte använda den och
de vågar inte att gå ut på bryggan eftersom den är så ostadig. Vi skulle vilja
ha bryggan kompletterad med ytterligare två längdsektioner och en ramp
med räcke vid sidan om så att även personer med rullator kan gå i vattnet.
Badplatsen är populär bland kommunens invånare och det är många utanför
Kuggeboda som har badplatsen som sitt favoritställe.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 2018-000125 109

Anmälan av medborgarförslag - Tag bort de fyra
parkeringsplatserna som blockerar Rosengatan
Följande medborgarförslag lämnas om att ta bort de fyra parkeringsplatserna
på Rosengatan:
Sammanfattning
Den senaste trafikomläggningen – Kungsgatan – Rosengatan – Strandgatan –
Drottninggatan har blivit i stort sett bra. Trafik till Strandgatan från
Rosengatan och Drottninggatan leds nu via den stora parkeringsplatsens
utfart. Detta hade fungerat bra om man inte anlagt fyra parkeringsrutor även
på själva Rosengatan och blockerat denna. Bilar från Rosengatan kör nu
slalom genom den stora parkeringen för att hitta den kortaste vägen till
utfarten till Strandgatan, med dagliga incidenter som följd.
Förslag:
Ta bort de fyra parkeringsrutorna som blockerar Rosengatan. De används
idag av boende på Rosengatan som ”privata” parkeringsplatser. Jag vet för
jag bor där. De behövs inte. Det finns alltid lediga platser inne på den stora
parkeringen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 2018-000127 109

Anmälan av medborgarförslag - renovera eller bygga
en ny lekplats i Kuggeboda
Följande medborgarförslag lämnas om att renovera eller bygga en ny
lekplats i Kuggeboda:
Sammanfattning
Kuggeboda skola är sedan en tid nerlagd, på skolgården är idag en lekplats
som inte uppfyller kraven enligt gällande lagar. Idag så har Kommunen
stängt hela lekplatsen och satt ett 2 m högt staket, vi i Kuggeboda vill att
antingen renovera upp befintlig lekplats eller bygga en likvärdig lekplats på
annat ställe i närheten.
I Kuggeboda med omkringliggande område så är det ca 20 barnfamiljer i
varierande åldrar som på något sett brukar lekplatsen och är ett bra
samlingsställe för nyinflyttade för att skapa kontakter på.
Det är oerhört viktigt att vi på landsbygden kan erbjuda en sådan enkel sak
som en lekplats då våran strävan och gemensamma mål är att få ut yngre
generationer till landsbygden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 2018-000073 001

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i
äldrenämnden, Moderaterna
Sammanfattning
Ronny Johansson (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ersättare i äldrenämnden.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-25
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ronny Johansson (M) från
uppdraget som ersättare i äldrenämnden.
Fyllnadsval till ny ersättare bordläggs.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Bromée (M).
Yrkanden
Anders Bromée (M) yrkar på att utse Jennie Risberg till ny ersättare i
äldrenämnden.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jennie Risberg (M) till ny ersättare i
äldrenämnden.
________________
Exp:
Jennie Risberg
Äldrenämnden
Personalenheten
Enheten för samordning- utveckling och sekretariat
Akten

Justerandes sign
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§ 31

Dnr 2018-000016 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några
frågor vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 2018-000079 193

Besvarande av interpellation från Malin Norfall (S)
ställd till Roger Fredriksson (M) om heltid som norm
Malin Norfall (S) lämnande vid sammanträdet 2018-01-25 följande
interpellation ställd till Roger Fredriksson (M) om heltid som norm:
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med fackförbundet
kommunal tecknat ett centralt avtal som också gäller Ronneby kommun.
I det treåriga kollektivavtal som släts i april förra året, kom parterna överens
om att heltid ska vara norm i kommuner och landsting senast år 2021. Senast
2017 skulle en plan för hur det ska gå till finnas hos alla arbetsgivare.
Detta har personalchefen informerat om på personalberedningen där flera av
den styrande minoritetens företrädare var närvarande och diskuterade frågan.
Det kan därför inte vara av okunskap som detta inte tagits upp ens i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Nu är det 2018 och min fråga till Roger Fredriksson, kommunstyrelsens
ordförande, blir därför: varför har du inte tagit upp ärendet ännu?
Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar:
Ärendet är inte av den karaktären att det krävs ett politiskt beslut i nuläget,
utan kan hanteras som verkställighet.
Överenskommelsen i HÖK 16 innebär fortsatt att det är verksamhetens
behov och budget som styr. Att man inom ramen för det försöker skapa
tjänster som gör det möjligt att leva på sin lön, tycker jag är självklart.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Magnus
Petersson (S), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V).
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationen och svaret till
protokollet.
________________
Exp:
Malin Norfall
Roger Fredriksson
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 2016-000448 010

Bostadsförsörjningsprogram
Sammanfattning
Bostadsförsörjningsprogrammet är det första i sitt slag i kommunen.
Programmet har upprättats av Miljö- och Byggnadsförvaltningen i samarbete
med representanter från Kommunledningskontoret, Tekniska förvaltning,
Ronnebyhus och Miljöteknik. Styrgrupp har varit översiktsplanens
styrgrupp, dvs Kommunstyrelsens arbetsutskott utökat med en representant
från de två partier som inte är representerade.
Bostadsförsörjningsprogram är uppdelat i två delar. Den första delen anger
förutsättningar för kommunens bostadsplanering genom behovs- och
marknadsanalys av bostadsmarknaden. Del ett innefattar även
bostadspolitiska mål. Den andra delen av programmet beskriver
förutsättningar för genomförande av föreslagna åtgärderna bland annat
genom inriktning för nyproduktion.
Den första delen är reviderad efter remiss till kommunens nämnder och
bolag, Länsstyrelsen, Region Blekinge, grannkommuner och andra som
berörs av förslaget, under hösten 2016. Del 2 av programmet upprättades
under sommaren 2017. Under hösten 2017 skickades båda delarna på remiss
till kommunens nämnder och bolag. Därefter reviderades programmet till
dess slutgiltiga version som presenterade för styrgruppen 2017-12-11.
Bedömning
Vid de två remisstillfällena inkom synpunkter som i huvudsak gällde vikten
av att särskilda behovsgrupper erhåller likvärdiga prioriteringar samt att
behovet av äldre-, funktionsstöd- och socialförvaltningens planering för
bostadslösningar bör samordnas med bostadsplaneringen i kommunen.
Socialnämnden framhåller dessutom särskilt att befolkningsökningen
tillsammans med lågt bostadsbyggande har resulterat i bostadsbrist, särskilt
gällande billiga hyresrätter. Konkurrensen om hyreskontrakt ökar samtidigt
som antalet ekonomisk svaga hushåll ökar. Man ser även ett ökat tryck på de
skyddade boendena. Socialnämnden saknar ställningstagande och
förtydligande i bostadsförsörjningsprogrammet till kommunens möjlighet att
anordna bostadsförmedling.
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Utöver detta har befolkningsscenario/prognos och programmets tidshorisont
varit föremål för diskussion. De stora flyktingströmmarna som kom till
Sverige och Ronneby under 2015 och 2016 innebar svårigheter att uppskatta
framtida befolkningsförändringar. Inledningsvis utgick programmet från ett
underlag baserat på ett framtidsscenario. En befolkningsprognos togs sedan
fram av SCB som ligger till grund för det slutliga programmet. Målet för den
strategiska planeringen är att planera för en årlig befolkningstillväxt på 300
personer fram till 2020. Fram till 2020 bedöms kommunen därför behöva ca
650 nya bostäder medan ett ytterligare ökat behov förutspås fram till 2030.
Även förnyelse i bostadsbeståndet krävs under denna tid. Särskilt fokus ska
ligga på bostäder för barnfamiljer samt bostäder för äldre. Även på längre
sikt ska kommunen planera för en ökande befolkning.
Ett bostadsförsörjningsprogram har en kortare tidshorisont än t.ex. en
översiktsplan. Med anledning av detta har tidsperspektivet fram till år 2020
valts. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige
under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna
riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas. Revidering av
bostadsförsörjningsprogrammet bör därför göras med inte allt för långa
mellanrum, för att hålla programmet till ett aktuellt planeringsunderlag.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet och
föreslår kommunfullmäktige att anta bostadsförsörjningsprogrammet.
Styrgrupp för översiktsplanens beslut 2017-12-11
Styrgruppen för översiktsplanen beslutar att:
1. Förslaget till översiktsplan Ronneby 2035 inkl. konsekvensbeskrivning,
med förändringen att uppföljningen av de åtgärder som planeras följas upp
med anledning av betydande miljöpåverkan fastställs till vartannat år istället
för varje år, ställs ut.
2. Utställningen sker under tiden 2017-12-27 till 2018-02-28.
3. Ändra bostadsförsörjningsprogrammet enligt ovanstående beskrivningen
och därefter föreslå kommunstyrelsen att godkänna
bostadsförsörjningsprogrammet och föreslå kommunfullmäktige att anta
bostadsförsörjningsprogrammet.
4. Fastställa mötestider för 2018 i enlighet med ovan.
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Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till
bostadsförsörjningsprogram samt föreslå kommunfullmäktige att anta
detsamma.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson
(RP), Erik Ohlson (V), Kenneth Michaelsson (C), Malin Månsson (S), Peter
Bowin (V) och Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att ett nytt mål tillförs kapitlet Bostadspolitiska
mål-riktlinjer (s 15) i form av följande:
”Ronneby kommun tar hänsyn till sociala behov”
Ronneby kommun ska säkerställa att det finns bostäder för socialtjänsten att
fördela till personer med sociala behov.
Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till bostadsförsörjningsprogrammet med
följande ändringar:
1. Ronnebyhamn stavas rätt i programmet.
2. Hallabros befolkningstal anges rätt.
3. Befolkningsantalet utanför tätort anges.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande.
Margareta Yngvesson (S) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.
Erik Ohlson (V) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande.
Peter Bowin (V) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) och Sune Håkanssons
(RP) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-22
Kommunfullmäktige

Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons
(RP) ändringsyrkande om att samtliga stavningar om Ronnebyhamn
revideras och stavas rätt, och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons
(RP) ändringsyrkande om att befolkningsantalet för Hallabro revideras och
anges rätt, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositions ordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons
(RP) ändringsyrkande om att befolkningsantalet utanför tätort anges, och
finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 4
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att anta
bostadsförsörjningsprogrammets delar i vilket någon ändring inte föreslagits
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 5
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Malin Norfalls (S)
tilläggsyrkande om att ett nytt mål tillförs kapitlet Bostadspolitiska målriktlinjer (s 15) i form av följande:
”Ronneby kommun tar hänsyn till sociala behov”
Ronneby kommun ska säkerställa att det finns bostäder för socialtjänsten att
fördela till personer med sociala behov.
,bifall mot avslag, Och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla Malin Norfalls (S) tilläggsyrkande röstar ja.
De som önskar avslå Malin Norfalls (S) tilläggsyrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges
tjugotvå (22) ja-röster, tjugofem (25) nej-röster och två (2) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Malin
Norfalls (S) tilläggsyrkande.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta bostadsförsörjningsprogrammet med
följande förändringar:
1. Stavningarna om Ronnebyhamn revideras på så sätt att de stavas rätt i
programmet.
2. Hallabros befolkningstal anges rätt.
3. Befolkningsantalet utanför tätort anges.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna, vänsterpartiet och Miljöpartiet de
gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för Malin Norfalls (S)
tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning
Malin Månsson (S) antecknar följande till protokollet:
Vid nästa revidering bör det i programmet framgå att barnperspektivet ska
beaktas.
________________
Exp:
Kristina Eklund, planarkitekt
Akten
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§ 34

Dnr 2015-000115 339

Grönstrukturplan
Sammanfattning
Planförslaget, upprättat 2015-04-27 och reviderat 2016-06-13, har varit
utställt under tiden 2016-07-04 till 2016-09-03.
Under utställningstiden inkom sammanlagt 13 yttranden. Dessa gällde i
huvudsak upplysning om att riksintresseområde för kulturmiljövård har
reviderats, önskemål och förtydligande i texten att kommunen har områden
med utökat strandskydd samt den framtida processen efter grönplanens
antagande samt önskemål om mindre justeringar i kartmaterialet gällande
förslag till utökade leder och besöksplatser. Två fastighetsägare som bor
utmed Härstorssjön lämnade synpunkter som i huvudsak berör skrivningen
om allmänhetens tillgänglighet till stranden.
Samtliga synpunkter har sammanfattats och bemötts i ett utlåtande.
Bedömning
De inkomna synpunkterna har föranlett minder justeringar i dokumentet.
Dessa föreslås vars:


Kartorna gällande riksintressena uppdateras.



Revidering gällande ny beskrivning och avgränsning av riksintresset
för kulturmiljövård som omfattar Ronneby brunn/Blekan – Fridhem Rönninge. Det nya materialet innehåller råd för fortsatt förvaltning av
dessa områden.



Texten justeras med beskrivning om att det finns områden med
utökat strandskydd i kommunen.



Förtydligande görs kring att det i framtiden kan krävas nya politiska
beslut för att jobba vidare med förslagen samt en budget kopplat till
detta.



Kartan och texten kopplat till området utmed Bräkneån, söder om
Belganet justeras i en kort sträcka utmed ån.



Kartan över Belganet justeras och en utritad picknickplats tas bort.



Skrivningen och kartmaterialet gällande allmänhetens tillgänglighet
runt Härstorpssjön revideras delvis.

Dessutom har förtydligande gjorts gällande dokumentets användning och att
det fortsatta arbetet kan kräva samarbete mellan lika nämnder, förvaltningar
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och bolag. Flera av de framtida processerna kan kräva egna medel för att
genomföras. Med anledning av detta bör ett nytt arbete/projekt initieras som
fortsätter driva frågorna framåt för att utveckla grönstrukturen i kommunen.
Se sid 7 i dokumentet.
Justeringarna anses vara av redaktionell karaktär och kan inte avses innebära
en västenlig ändring av planförslaget.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsens arbetsutskott/översiktsplanens styrgrupp godkänner
att förslaget till Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg
till översiktsplanen justeras enligt ovan och därefter föreslå
kommunstyrelsen att godkänna grönstrukturplanen och föreslå
kommunfullmäktige att anta grönstrukturplanen.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
grönstrukturplanen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Mats Paulsson (C), Kenneth Michaelsson (C), Helena
Augustsson (MP) och Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Mats Paulsson (C) yrkar bifall till grönstrukturplanen med tillägget att
Öljehult markeras på kartorna i grönstrukturplanen.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till Mats Paulssons (C) yrkande.
Helena Augustsson (MP) yrkar bifall till grönstrukturplanen med förändring
att:
Sista stycket ”pepparbacken” på sida 141 i grönstrukturplanen får följande
lydelse
”Kullens skogsdel med berg-i-dagen är ett attraktivt och lagom tillgängligt
rekreationsområde, som används av bland annat Fredriksbergsskolans
personal och elever som utflyktsmål”.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Helena
Augustssons (MP) yrkande om att sista stycket ”pepparbacken” på sida 141 i
grönstrukturplanen får följande lydelse:
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”Kullens skogsdel med berg-i-dagen är ett attraktivt och lagom tillgängligt
rekreationsområde, som används av bland annat Fredriksbergsskolans
personal och elever som utflyktsmål”
bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att anta
grönstrukturplanens delar i vilket någon ändring inte föreslagits och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Mats Paulssons
(C) tilläggsyrkande om att Öljehult markeras på kartorna i planen, bifall mot
avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta grönstrukturplanen med följande
förändringar och tillägg:
1. Sista stycket ”pepparbacken” på sida 141 i grönstrukturplanen får följande
lydelse:
”Kullens skogsdel med berg-i-dagen är ett attraktivt och lagom tillgängligt
rekreationsområde, som används av bland annat Fredriksbergsskolans
personal och elever som utflyktsmål”.
2. Öljehult markeras på kartorna i grönstrukturplanen.
________________
Exp:
Kristina Eklund, planarkitekt
Akten
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§ 35

Dnr 2018-000032 253

Markförsäljning del av Ronneby 22:1, västra
Viggenområdet
Sammanfattning
Hugal Fastighets AB har önskemål om att köpa mark på västra
Viggenområdet (del av Ronneby 22:1) enligt karta i köpekontraktet.
Bedömning
Hugal Fastighets AB har önskemål om att köpa mark på västra
Viggenområdet (del av Ronneby 22:1) enligt karta i köpekontraktet. Ytan
som är aktuell är cirka 3600 kvm. Förslag på markpris är 80 kronor per
kvadratmeter. Exakt areal kommer att bestämmas i lantmäteriförrättning som
köparen betalar. Anslutningsavgifter tillkommer enligt taxa för köparen.
Förslag till köpekontrakt finns upprättat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att sälja marken enligt villkor i upprättat
köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja marken
enligt villkor i upprättat köpekontrakt.
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 marken enligt villkor i upprättat
köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 1.
________________
Exp:
Exploateringschef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-22
Kommunfullmäktige

§ 36

Dnr 2014-000183 253

Försäljning av Järnaviks camping (del av Järnavik 1:1
och 3:1 )
Sammanfattning
Stefan Nilsson med sitt företag Guldkiosken AB som drivit Järnaviks
Camping i många år önskar köpa campingen för att kunna investera i
anläggningen.
Bedömning
Stefan Nilsson med sitt företag Guldkiosken AB som drivit Järnaviks
Camping i många år önskar köpa campingen för att kunna investera i
anläggningen. Idag hyr köparen campingverksamheten genom avtal med
Kultur- och Fritidsförvaltningen. Ängen bakom campingområdet arrenderas
ut som arrangemangsyta av Tekniska förvaltningen till köparen.
Parterna är överens om att mark enligt bilaga 1 till köpekontrakt (ca 28 000
kvm) ska ingå i köpet. Köparen äger redan vissa av byggnaderna på området.
För att säkerställa rätt till väg och nå området norr om campingen har
servitut för väg tecknats. Det servitutet ska skrivas in i kommande
lantmäteriförrättning som köparen ska ta kostnaden för. Servicebyggnad,
reception och dansbana som ligger utanför området ingår inte i köpet. Där
har separat hyresavtal med Lokalförsörjningsenheten tecknats. En brygga
ingår i köpet som är markerad på bilaga 1 till köpekontraktet.
Campingområdet omfattar 8 uthyrningsstugor samt ca 130 platser
campingplatser.
Det enskilda avloppet som campingen använder sig av är utdömt.
Förlängning av tidsfristen att använda avloppet finns till 181231. Miljöteknik
håller på med framdragning och påkoppling av kommunalt VA i området.
Campingen ska anslutas under 2018. Köparen ska stå för samtliga kostnader
för anslutningen. Då nya anslutningstaxor är under behandling är det svårt att
få fram en exakt anslutningsavgift. De uppgifter som Miljöteknik lämnar är
en anslutningsavgift på ca 1.9 miljoner exkl moms. Denna siffra är baserad
på tomtareal och antal byggnader. Observera att det är en uppskattad avgift
som kan ändras beroende på taxebeslutet. Den kan således både bli lägre
eller högre. I den taxa som används idag finns ingen beräkning för
campinganslutningar och VA-chefens uppskattning var att
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anslutningsavgiften troligen skulle hamna på densamma som i förslaget till
de nya taxorna.
Två stycken värderingar finns på campingområdet av auktoriserade
värderare. Markvärde 2 miljoner och byggnadsvärde 2 miljoner.
Marknadsvärde på cirka 4 miljoner. Då köparen investerat under många år i
campingen och således höjt dess värde samt att anslutningsavgiften till det
kommunala VA-nätet är så osäker har förhandlingar lett fram till en
föreslagen köpesumma om 3 250 000 kronor.
I pågående översiktsplan finns ett förslag på vilket område som kan
användas som campingområde och vilket område som kan användas för
bostads-bebyggelse. Köparen är intresserad av att i köpa till mer mark i
området i ett senare skede för att kunna utveckla verksamheten ännu mer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta sälja Järnaviks camping enligt upprättat
köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja Järnaviks
camping enligt upprättat köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Erik Ohlson (V),
Sune Håkansson (RP), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), Peter
Bowin (V), Anders Bromée (M), Nicolas Westrup (SD) och Margareta
Yngvesson (S).
Yrkanden
Erik Ohlson (V), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson
(S) yrkar avslag på försäljningen.
Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet för ny beredning och
komplettering av underlag i form av gjorda värderingar.
Roger Fredriksson (M) och Anders Bromée (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Nicolas Westrup (SD) yrkar på ajournering om fem minuter.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på begäran från
Nicolas Westrup (SD) om ajournering i fem minuter och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Mötet återupptas klockan 21:30.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkansons
(RP) yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga c, avges
tjugofyra (24) ja-röster, tjugotvå (22) nej-röster, en (1) avstår och två (2) är
frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja Järnaviks camping enligt upprättat
köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 2.
Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de
gröna reserverar sig mot beslutet.
Sune Håkansson (RP) lämnar en skriftlig reservation, till detta protokoll
bifogad bilaga 3.
________________
Exp:
Exploateringschef
Tekniska Förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 37

Dnr 2018-000005 040

Investeringsplan 2018, AB Ronneby Industrifastigheter
Sammanfattning
AB Ronneby Industrifastigheter har inkommit med förslag till
investeringsplan 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna AB
Ronneby Industrifastigheters investeringsplan och driftbudget för år 2018.
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 AB Ronneby Industrifastigheters
investeringsplan och driftbudget för år 2018.
________________
Exp:
VD, AB Ronneby Industrifastigheter
Ekonomiansvarig, AB Ronneby Industrifastigheter
Akten
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§ 38

Dnr 2017-000338 317

Belysning mellan Listerby - Johannishus- Avtal med
trafikverket
Sammanfattning
I tidigare ärende, se KF 2017 § 322, har Kommunfullmäktige beslutat att
Ronneby kommun skall finansiera belysning av den kommande gång- och
cykelvägen längs Trafikverkets väg 670 mellan Listerby och Johannishus. I
enlighet med beslutets första punkt har samråd hållits med Trafikverket som
upprättat bilagt avtal om finansiering och ansvar för
belysningsanläggningen.
Bedömning
Bilagt avtal motsvarar de förutsättningar som samråtts i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att KSau föreslår att KS föreslår att
KF beslutar godkänna upprättat avtal.
Kommunstyrelsens förslag 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
upprättat avtal.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande,
bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå och inte gå vidare med upprättat
avtal.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Akten
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§ 39

Dnr 2018-000059 303

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för
Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om en utökning av
verksamhetsområdet för Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten.
I området Väbynäs norra byggs det under 2018 ledningsnät för vatten och
spillvatten enligt Ronnebys VA-plan. Påkoppling av fastigheter till det nya
ledningsnätet kan ske under hösten 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige utöka
verksamhetsområde för Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten.
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 utöka verksamhetsområde för Väbynäs
norra gällande vatten och spillvatten.
________________
Exp:
VA-chef, Ronneby Miljö och Teknik AB
Akten
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§ 40

Dnr 2017-000736 800

Fredriksbergs BK - Förslag till överenskommelse med
föreningen 2017-2018
Sammanfattning
Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-11-23 § 174
Fritid- och kulturnämnden beslutade på oktobermötet 2017 § 155 att
återremittera ärendet gällande Fredriksbergs BK:s drift av isarenan Lugnevi.
En skyndsam översyn ska ske av det befintliga avtalet i dialog med
kommunjuristen. Vid ett möte med ordföranden i föreningen den 26 oktober
kom vi överens om att jag som förvaltningschef skriver en garanti att
Fredriksbergs BK driver anläggningen under säsongen 2017-18. Annars kan
de inte bemanna anläggningen och anställa någon. Denna garanti är skriven.
Likaså har jag beviljat ett driftsbidrag på 200 tkr för 2017. Detta var sedan
tidigare avsatt i budget.
Vi är också överens om att en ömsesidig uppsägning av det befintliga avtalet
ska ske till säsongen 2018-19. Eftersom nuvarande avtal är grundat på ett
fullmäktigebeslut och underskrivet av Roger Fredriksson, kommunstyrelsens
ordförande 2012. Det innebär att uppsägningen borde hanteras på samma
nivå.
Uppfattningen gällande avtal för 2018-19 och framåt från kommunjuristen är
att det bör ske en upphandling eftersom det handlar om större belopp om
detta ska hanteras juridiskt korrekt. Tidsmässigt går det inte att skyndsamt
hantera detta, så det krävs en lösning för nuvarande säsong och under
rådande avtal.
Bedömning
För att anläggningen ska driftas av föreningen hela vintersäsongen krävs en
lösning för jan-mars 2018. Mitt förslag är att Fredriksbergs BK beviljas en
garantisumma på 250 tkr. Då ingår även schemaläggningsarrsvarför hela
säsongen, vilket inte tidigare ersatts, samt kompensation för
kostnadsuppräkningar från 2012.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar
-
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att föreslå fullmäktige att godkänna en ömsesidig uppsägning av
befintligt avtal inför säsongen 2018-19.
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-

att föreslå fullmäktige godkänna att förvaltningen får i uppdrag
genomföra en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av
drift inför säsongen 2018-19 och framåt beroende på utlåtande och
underlag från kommunjurist. Det kan komma att handla om
upphandling.

att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under jan-mars
2018.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-11-23
Fritid och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna en ömsesidig uppsägning av befintligt avtal inför säsongen 2018 19.
Föreslå att kommunfullmäktige godkänner att förvaltningen får i uppdrag
genomföra en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av drift inför
säsongen 2018-19 och framåt beroende på utlåtande och underlag från
kommunjurist. Det kan handla om upphandling.
Att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under jan-mars
2018.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna en
uppsägning av befintligt avtal inför säsongen 2018 -19.
Anmälan av jäv
Erik Ohlson (V) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
beslut.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en uppsägning av befintligt avtal
inför säsongen 2018-19.
________________
Exp:
Fredriksberg BK
Fritid- och kulturnämnden
Förvaltningschef, fritid- och kulturförvaltningen
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§ 41

Dnr 2017-000195 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Tim Svanberg (C) om att påbörja ett försöksprojekt med
trafiksäkerhetssystem av typen "actibump".
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen fick i uppdrag enligt motionen för att se över
möjligheten att påbörja ett försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av
typen "actibump" på något ställe i kommunen.
För att kunna få fram ett kostnadsförslag från företaget EDEVA som säljer
Actibump skickade Tekniska förvaltningen några intressanta platser till
företaget där Actibump kan installeras. I bilagorna kan ni se platserna samt
prisförslaget från EDEVA.
Bedömning
Tekniska förvaltningen tycker att Actibump är en effektiv och bra lösning
för att hålla rätt hastighet på rätt plats. Actibump skall placeras där det sker
stora förflyttningar av både oskyddade- och skyddade trafikanter.
Enligt exempel på kostnadsförslaget för en Actibump kan kostnaden bli
mellan 500 tkr - 700 tkr beroende på installationsplatsen.
Tekniska förvaltningen anser att kostnaden för en Actibump är mer än en
vanlig säkerhetsåtgärd för att reducera farten på våra gator. Dessutom
kostnaden är inte beräknade i den årliga budgeten inom Gata och park.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen med
hänvisning till ovanstående bedömning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen
samt uppdra åt tekniska förvaltningen att i samband med trafiköversynen vid
den nya skolbyggnationen (Svarven) återkomma till kommunstyrelsen för att
presentera ett förslag på försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen
"actibump”.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Tim Svanberg (C), Erik Ohlson (V) och Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Tim Svanberg (C) 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 bifalla motionen samt uppdra åt tekniska
förvaltningen att i samband med trafiköversynen vid den nya
skolbyggnationen (Svarven) återkomma till kommunstyrelsen för att
presentera ett förslag på försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen
"actibump”.
________________
Exp:
Tillförordnad förvaltningschef, tekniska förvaltningen
Trafik- och projektansvarig, tekniska förvaltningen
Akten
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§ 42

Dnr 2017-000100 109

Besvarande av medborgarförslag- angående trafiken på
Utmarksvägen
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag som berör olika
problem som uppkommit på Utmarksvägen. Problem med
hastighetsöverträdelser och busstrafiken genom Utmarksvägen är
huvudsakligen största problemen som framgår av förslaget.
I medborgarförslaget föreslås att ändra busslinjen, begränsa trafiken bara för
de boende på Utmarksvägen och gående och cyklister i övrigt. Även trafiken
för utryckningsfordon berörs av denna begränsning. I förslaget vill man ha
vägbulor, skyltar och andra hastighetssänkande åtgärder om kommunen inte
väljer de nämnda förslagen ovan.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har haft två olika trafikmätningar på Utmarksvägen
under en veckas tid i september 2016. Nedan sammanfattas denna:
Antal passerande fordon
Årsdygnstrafik

2016 fordon
305 fordon/dygn

Vardagsdygnstrafik

329 fordon/dygn

Max timtrafik

44 fordon/timme

Hastighetsprofil (30)

Hastighetsöverträdelse 48%
Vmedel – 31 km/h

V85 – 44 km/h
Vmax – 92 km/h
Under sommaren 2017 påbörjades arbetet med att anlägga en GC-bana
längst med Utmarksvägen som kopplar samman GC-banan från Hjorthöjden
till GC-banan på Risatorpsvägen. GC-banan ger en tryggare sträcka till de
oskyddade trafikanterna och utformningen av GC-banan resulterade till en
smalare körbana som i sin tur medför lägre hastighet för fordon som passerar
området. På andra änden av Utmarksvägen, väster om Grönaslättsvägen har
körbanan smalnats av så att två fordon inte kan möta varandra och måste
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vänta tills passagen är fri för att köra genom. Denna åtgärd markerar
ytterligare vikten av sänkt hastighet på Utmarksvägen.
Det råder ett förbud för obehörig trafik på Utmarksvägen sedan många år
tillbaka. För att uppmuntra flera av kommuninvånare att använda allmänna
transportmedel för att minska trafiken och ta hänsyn till miljön vill Tekniska
förvaltningen inte att sträckan för busslinjen ändras.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anse
medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
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 medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställare
Handläggare
Akten
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§ 43

Dnr 2017-000648 109

Besvarande av medborgarförslag - anlägg en cykelväg
ovanpå de kommande vattenledningarna från Karlsnäs
till Brantafors vattenverk
Sammanfattning
Aktuellt medborgarförslag föreslår att ny cykelväg anläggs i tillämpliga
delar ovanpå vattenledningen från Karlsnäs till Brantafors i samband med att
denna anläggs.
Bedömning
Karlsnäsgården, en välbesökt kommunal friluftsanläggning som drivs av
Ronneby Orienteringsklubb, ligger ca 6 km norr om Kallinge samhälle i
anslutning till korsningen mellan väg 653 och Ronnebyån. En trafiksäker
gång- och cykelväg för oskyddade trafikanter till och från Karlsnäsgården
har länge diskuterats, men då har förslagen främst varit att knyta samman
gång- och cykelvägarna från Bredåkra/Hasselstad till Karlsnäs invid
Trafikverkets väg 653. Någon behovs- och kostnadsutredning finns dock inte
framtagen.
De nya vattenledningarna mellan vattentäkterna i Karlsnäs och Brantafors
vattenverk avses förläggas under 2018. Sträckningen går, grovt redovisat, i
södra delen i området mellan Ronnebyån och Klintabäcken samt i norra
delen utmed väg 653. Förutom genom kommunägd mark så passerar
ledningarna genom fastigheter som främst ägs av Fortifikationsverket och
familjen Petri. Ledningsrättsavtal har upprättats med berörda fastighetsägare
som reglerar förutsättningarna för upplåtelsen. I de aktuella avtalen finns
inget reglerat kring möjlighet till cykelvägsutbyggnad.
Samråd har hållits med Ronneby Miljö- och Tekniks VA-chef som i
dagsläget inte ser några hinder till att cykelväg anläggs längs samma
sträckning som de planerade vattenledningarna, men poängterar vikten av att
ledningsentreprenaden inte får påverkas/försenas på något sätt pga dess
samhällsnytta. Dessutom redovisar han att cykelvägen inte kan ligga direkt
ovanpå ledningsgatan då det kommer att finnas ett stort antal
luftningsanordningar som sticker upp som koner ur marken. Skall cykelväg
anläggas måste detta ske som ett helt eget projekt.
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För en ny gång- och cykelväg som anläggas med motsvarande standard som
de övriga av kommunen utförda gång- och cykelvägarna, dvs asfalterad yta
om 2,5 - 3 meters bredd samt med belysning, kommer investeringskostnaden
grovt uppskattat att hamna i trakterna kring 10 Mkr (förutsatt att
utbyggnaden sker i kommunens regi). Givetvis beror kostnaden på val av
sträckning och dess terräng/geoteknik, men beloppet kan ses som en grov
kostnadsindikation. Till detta tillkommer kostnader för markintrång samt
drift- och underhållskostnader, där intrångsersättningen är svårbedömd men
där DU-kostnaden uppskattningsvis bedöms hamna kring 150 tkr/år.
Kommunledningsförvaltningen anser att utbyggnad av nya gång- och
cykelvägar skall styras av vilka behov och ekonomiska platsförutsättningar
som finns, dvs motsvarande på det sätt som Tekniska förvaltningen hittills
jobbat med den prioriteringslista som lyfts i samband med budgetberedningarna. Att, i enlighet med aktuellt medborgarförslag, ta möjligheten att
dra nytta av en parallell VA-entreprenad kan anses lämpligt endast under
förutsättning att sträckningen sammanfaller med redan tidigare behovsutrett
projektförslag. I annat fall riskeras utbyggnaden att prioritera ned projekt
med större behov och/eller belasta kommunens budget på ett onödigt sätt
avseende kommande drift- och kapitaltjänstkostnader. Då aktuell sträckning
i dagsläget inte finns behovsutredd anser kommunledningsförvaltningen att
aktuellt medborgarförslag bör avslås.
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag avslås.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
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.
________________
Exp:
Förslagsställare
Handläggare
Akten
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§ 44

Dnr 2017-000645 109

Besvarande av medborgarförslag - eventuellt införande
av begreppet "EXergi" i framtidens VA-verksamhet
(taxesättning)
Sammanfattning
Efter turbulensen kring anslutningstaxor i VA-verksamheten föreslår
medborgaren att kommunen med hjälp av Linnéuniversitetet i Växjö, låter
utreda huruvida;
bil 1) "Exergianalvs som verktyg inom VA-tekniken." VA-forsk, Rapport
2003 nr 20." (del av) 5 A4.
bil 2) "Nyckeltal för reningsverk -verktyg för effektivare resursanvändning".
Svenskt Vatten, Utveckling, Rapport 2011 -15. (del av) 6 A4.
http://vavgriffel.net/filer/Rapport 201145.
Kan ligga som underlag för vår kommun att införa ett nytt och modernare
synsätt genom att även beakta begreppet "EXergi" i framtidens VAverksamhet.
Bedömning
Miljöteknik har i sitt yttrande över medborgarförslaget skrivit att
Exergibegreppet inte är allmänt vedertaget i VA-verksamheten och inte
heller som Svenskt vattens ståndpunkt utan används främst inom den
akademiska världen och bygger på teoretiska modeller. Miljöteknik försöker
ligga i framkant och hålla sig ajour med vad branschorganet Svenskt vatten
rekommenderar dem att efterleva.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar Thomas Lähdet (MP), Tommy Andersson (S), Kenneth
Michaelsson (C) och Erik Ohlson (V).
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Yrkanden
Thomas Lädhet (MP) yrkar bifall till motionen.
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Förslagsställare
Handläggare
Akten
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