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§ 1 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan samt att utse 

Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S) till att justera kvällens 

protokoll. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2017-000011 101 

Allmänhetens frågestund 

 

Sammanfattning  

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

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 3 Dnr 2017-000022 109 

Anmälan av medborgarförslag från Marie Håkansson 
angående förslaget att servera lättprodukter i 
kommunens skolor och förskolor 

Marie Håkansson lämnar följande medborgarförslag om att servera 

lättprodukter i kommunens skolor och förskolor. 

Sammanfattning  

Att dagens barn är fetare och många barn går med sin övervikt mot fetma är 

konstaterat men att då ge våra barn lättprodukter är oacceptabelt. 

Att vi blir feta av att äta feta mejeriprodukter är en myt som 

Livsmedelsverket i årtionden hållit fast vid trots att vi alla vet att det är 

sockret som skapar fetman. Fullfeta mejeriprodukter gör oss mätta och 

mättnaden gör att vi inte väljer onyttigheter, ofta i form av söta alternativ, att 

stoppa i oss. Det är behjärtansvärt att Ronneby kommun vill hjälpa oss med 

våra barns viktkurvor MEN vi föräldrar har ett mycket större ansvar i detta 

än vad kommunen har. Att istället införa ett totalt sockerförbud i 

kommunens skolor och förskolor är ett mer hållbart koncept i denna 

diskussionen. 

Kommunen kan dock hjälpa oss i detta genom att se till att våra barn under 

skoltid håller sig mätta, tänk er bara vad detta gör för våra barns 

koncentration- och prestationsförmåga! Och vi föräldrar ansvarar för att våra 

barn inte blir feta, inte Ronneby kommun. Därutöver minskar risken för hjärt 

och kärlsjukdom genom att äta fullfeta mejeriprodukter, men detta är väl 

inget som kommunen kommer att följa upp om ett par decennier, eller? 

Alltså, fortsätt att ge våra barn fullfeta mejeriprodukter vid dagens alla 

måltider och på så sätt visa oss föräldrar och övriga Sverige att ni politiker 

tar ert ansvar!  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Marie Håkansson 

Kommunstyrelsen  
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§ 4 Dnr 2016-000730 109 

Anmälan av medborgarförslag från Sara Carlsson och 
Jacob Fridhagen angående att Ronneby Kommun 
använder lättprodukter i förskolan/skolan 

Sara Carlsson och Jacob Fridhagen lämnar följande medborgarförslag om 

Ronneby kommuns användning av lättprodukter i förskolan/skolan. 

Sammanfattning  

Vi tycker inte det är okej att Ronneby Kommun byter ut smör mot margarin 

och börjar använda lättprodukter. Det är att gå i helt fel riktning när det 

kommer till våra barn och ungas välmående och hälsa. Jag hoppas verkligen 

att man prioriterar om ser till att barnen får det som är bäst för dom.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Sara Carlsson 

Jacob Fridhagen 

Kommunstyrelsen 
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§ 5 Dnr 2017-000050 109 

Anmälan av medborgarförslag från Anna-Therese 
Lindström om att servera bra mat som stöds av 
nutidens forskning till våra barn 

Anna-Therese Lindström lämnar följande medborgarförslag om att servera 

bra mat som stöds av nutidens forskning. 

Sammanfattning  

Servera bra mat som stöds av nutidens forskning till våra barn! Ge Bregott 

till barnen! Sluta genast med idéer om att ge våra barn, vår framtid, dålig 

mat! Bli mer kompetenta och pålästa och slösa inte med våra skattemedel, vi 

jobbar hårt för alla skattepengar och har gett er äran att förvalta dem på ett 

rättvist och sunt sätt! 

Barnen ska en vacker dag ta hand om oss, tänk på det!  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 6 Dnr 2016-000761 109 

Anmälan av medborgarförslag från Barbro Kristina 
Signesdotter om ett veganskt 
trygghetsboende/äldreboende i Ronneby kommun 

Barbro Kristina Signesdotter lämnar följande medborgarförslag om ett 

veganskt trygghetsboende/äldreboende i Ronneby kommun. 

Sammanfattning  

Medborgarförslag till Ronneby kommun 

Att Ronneby kommun öppnar ett veganskt Trygghetsboende/Äldreboende! 

 

Miljösmart så klart! 

Tänk att tidiga förmiddagar få känna doften av en god vegetarisk gryta 

istället för den för en vegetarian frånstötande lukten av kokt kött!  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

äldrenämnden för vidare hanteringen. 

________________ 

Exp: 

Barbro Kristina Signesdotter 

Äldrenämnden  
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§ 7 Dnr 2017-000030 109 

Anmälan av medborgarförslag från Elise Bengtsson 
och Nellie Cerdermalm om hålla ett ungdomsråd som 
Ronneby kommun ansvarar för 

Elise Bengtsson och Nellie Cedermalm lämnar följande medborgarförslag 

om att hålla ett ungdomsråd som Ronneby kommun ansvarar för. 

Sammanfattning  

Vårt förslag är att hålla ett ungdomsråd som Ronnebykommun ansvarar för. 

Vi har hört om en liknande grupp i Ronneby som var aktiv för några är 

sedan.   

Vi tänker oss att det ska finnas ca 15 platser för ungdomar från årskurs 7 till 

sista årskursen på gymnasiet från olika skolor i Ronnebykommun. Vårt 

förslag om att det ska vara ca 15 platser, valde vi för att många elever från 

olika skolor kan vara delaktiga. Men det blir inte en för stor grupp vilket 

leder att alla får sin röst hörd. 

Elever i gruppen får vara med genom att lärare till eleven rekommenderar 

om eleven till ansvarig vuxen i ungdomsrådet. Det är frivilligt att bli delaktig 

i rådet.   

Vi tycker att Ungdomsrådet ska hållas ca en gång i månaden på 

eftermiddagen på fritiden. 

Ungdomsrådet tar upp frågor om samhället som berör dem. Sedan diskuterar 

de frågorna ur deras perspektiv. 

Ungdomarna representerar nästa generation därför är det viktigt att 

ungdomar får sin röst hörd, för att skapa ett hållbart samhälle. 

I Ungdomsrådet ska det finnas en ordförare som röstas fram av gruppen 

genom demokrati. Ordförandes uppgift är att styra rådet och föra vidare 

förslagen till Kommunstyrelsesammanträdet. Det ska också finnas en vice 

ordförare som gör ordförarens uppgift når hen har förhinder. Vi tycker också 

att det ska finnas en sekreterare som antecknar alla förslag. 

Sammanfattningen är att ungdomarna i Ronnebykommun ska få sin röst hörd 

och medverka till att göra Ronneby kommun till ett hållbart och bättre 

samhälle.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Elise Bengtsson 

Nellie Cerdermalm 

Fritid- och kulturnämnden 
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§ 8 Dnr 2017-000034 109 

Anmälan av medborgarförslag från Amanda Hansson 
om att måla Brunnsvallen röd för att visa stolthet över 
stadens idrottsklubbar 

Amanda Hansson lämnar följande medborgarförslag om att måla 

Brunnsvallen röd för att visa stolthet över stadens idrottsklubbar. 

Sammanfattning  

Jag anser att Ronnebykommuns centrala idrottsanläggnings 

omklädningsrum, entré samt läktare borde målas röd eftersom detta är färgen 

som representerar ett flertal klubbar i staden. De rödklädda 

idrottsföreningarna Ronneby Bollklubb, FC lliria samt fridrottsklubben FIF 

Gnistan är alla aktiva föreningar som spenderar mycket tid på Brunnsvallen. 

För att visa stöd och gemenskap för dessa föreningar samt för gemenskapen i 

Ronneby stad borde den centrala idrottsträffpunkten målas röd. 

Färger är viktiga och berättar vilka vi är och vad vi står för. Den röda färgen 

är inte bara en symbol för några av Ronnebys idrottsklubbar. Färgen röd 

uttrycker bland annat mod, alerthet, livlighet, kärleksfullhet, energi och 

passion. Detta är enligt min åsikt egenskaper som en idrottsanläggning borde 

vara stolt över att utstråla. 

Om dessa egenskaper skulle infinnas på en idrottsanläggning skulle inte bara 

föreningarna stärkas på ett ekonomiskt sätt utan hela Ronneby kommun som 

samhälle skulle få den gemenskap som många idag saknar. Genom att skapa 

mer känslor vid idrottsplatsen skulle intresset av aktiviteterna vid 

anläggningen öka och fler skulle då gå dit vid tävlingar och matcher. Större 

publik bidrar till större inkomster vid entréavgift, lottförsäljning samt 

kioskförsäljning vilket gynnar föreningarna. Dessutom skulle man få ett 

ställe där alla Ronnebybor kan samlas och stå enade bakom de lag och 

idrottsmänniskor som representerar vår stad. Denna gemenskap kan uppnås 

genom det delade intresset många har över sport. 

Genom att måla Brunnsvallen röd skulle det inte längre bara vara en 

idrottsanläggning utan en träffpunkt för alla, inte bara idrottsintresserade. 

Tillsammans är vi starka och vad visar vår styrka bättre än om vi målar vår 

centrala idrottsplats i föreningarnas gemensamma färg? 

Enligt flera undersökningar bidrar olika färger till hur människor känner och 

beter sig. En rödmålad idrottsanläggning skulle ge en mer engagerad och 

energisk publik. Då skulle det bli lättare att satsa på den starka stommen som 

vi idag har i flera olika föreningar, eftersom att vi blir påminda om den 
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stolthet vi har över att representera vår stad och därmed kommer glädjen. 

Genom sport kan man nå många människor, unga som gamla, och detta är ett 

knep vi borde använda oss av. Med denna gemenskap kommer även respekt 

och tolerans för andra människor vilket skulle bidra till att vi får ett tryggare 

Ronneby. Staden behöver känna gemenskap och idrotten är därför en bra sak 

att satsa på. 

En sak som vi saknar i Ronneby idag är stolthet. Vi borde bli mer stolta över 

vår stad, våra idrottsframgång och även ôver oss själva. Genom att måla 

Brunnsvallen röd visar vi den stolthet som vi saknar idag. Vi visar vilka vi är 

och att vi är stolta över det vi har. Vi måste tro på gemenskapen och visa 

framtida Ronnebybor gemenskap, trygghet och att vi tror på vår stad. Om 

inte vi gör det vem gör det då? Det är dags att tillsammans ta klivet och gå 

vägen mot en bättre stad. 

Att måla Brunnsvallen röd är sammanfattningsvis inte bara en utseende sak. 

En rödmålad idrottsanläggning skulle gynna stadens idrottsklubbar och även 

gemenskapen i Ronneby stad. Ge människor gemenskap och låt oss visa den 

stolthet vi har för varandra och vår stad genom att måla Brunnsvallen röd!  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Amanda Hansson 

Fritid- och kulturnämnden 
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§ 9 Dnr 2017-000039 109 

Anmälan av medborgarförslag från Peter Landqvist om 
att gatubelysning uppförs mellan Gamla Landsvägen 
och Liljevägen i Sörby 

Peter Landqvist lämnar följande medborgarförslag om att gatubelysning 

uppförs mellan Gamla Landsvägen och Liljevägen i Sörby. 

Sammanfattning  

För att öka säkerheten samt öka möjligheterna att använda Sörbyvägen 

mellan Gamla Landsvägen och Liljevägen även under den mörka tiden på 

året/dygnet föreslår jag att gatubelysning uppförs på denna vägsträcka. 

Mellan kl 06.30 -07.30 och 16.00-17.00 är trafiken på sträckan framtill 

hunddagiset som intensivast. Vid samma tider är det även som mest gång - 

och cykeltrafikanter som utsätts för risk att bli påkörda pga avsaknad av 

gatubelysning.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Peter Landqvist 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2017-000043 109 

Anmälan av medborgarförslag från Johan Hejdeman 
om att anlägga passage mellan E 22 och Skärsjön 

Johan Hejdeman lämnar följande medborgarförslag om att anlägga en 

passage mellan E22 och Skärsjön. 

Sammanfattning  

För att göra motionsspåret/vandringsspåret runt Skärsjön mera tillgängligt 

och framför allt säkrare Föreslår jag att en passage anläggs nedanför slänten 

mellan E22 och Skärsjön. Den nuvarande smala stigen längs E22 avskiljes 

endast av ett vägräcke vilket gör passagen mycket osäker och obehaglig. Det 

sluttar mycket brant ner mot sjön och slänten består till stor del av 

sprängsten. Tung trafik passerar endast någon meter från stigen.En Spång 

längs strandkanten skulle höja attraktionsvärdet och säkerheten betydligt av 

det, för övrigt, mycket natursköna och varierande spåret. Skolor (jag arbetar 

vid Snäckebacksskolan) har tidigare utnyttjat terrängen och spåret runt sjön, 

men av säkerhetsskäl kan vi numera inte göra detta. Området ligger nära alla 

skolor i centrala Ronneby och Kallinge och är ett värdefullt rekreations-och 

friluftsområde.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Johan Hejdeman 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr 2017-000091 109 

Anmälan av medborgarförslag från Tobias Lindh - 
Tomtförsäljning, Ukelelen 1 för byggande av 
flerbostadshus 

Tobias Lindh lämnar följande medborgarförslag om möjlig tomtförsäljning, 

Ukelelen 1, för uppförande av flerbostadshus. 

Sammanfattning  

Sälja tomten Ukelelen 1 till privatperson eller bolag som är villig att bygga 

lägenheter. Bör vara marklägenheter och handikappanpassade. Se bara hur 

bra det blev på Ukelelen 2 (snart helt klara). Kanske Ronnebyhus är villiga 

att satsa? Bör finnas seriösa privata bolag annars.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Tobias Lindh 

Kommunstyrelsen 
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§ 12 Dnr 2017-000088 109 

Anmälan av medborgarförslag från Beng-Allan 
Jeppsson - Gångstig mellan Volontärbacken och 
vårdcentralen bör få upprustning och belysning 

Bengt-Allan Jeppsson lämnar följande medborgarförslag om att gångstigen 

mellan Volontärbacken och vårdcentralen bör få upprustning och belysning. 

Sammanfattning  

Det finns en gångstig emellan Volontärbacken och vårdcentralen. Den borde 

få en upprustning samt några lysen. Det är många som använder den.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Beng-Allan Jeppsson 

Kommunstyrelsen.  
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§ 13 Dnr 2017-000082 109 

Anmälan av medborgarförslag från Rune Lindqvist - Ny 
väg till Järnaviks camping  

Rune Lindqvist lämnar följande medborgarförslag om en ny väg till 

Järnaviks camping. 

Sammanfattning  

Mitt förslag är att nu när det kommer att dras ut kommunalt vatten och 

avlopp till Järnavik är det lämpligt att ta fram det beslut som var 1984 när O- 

ringen gick i Bräkne-Hoby. Då byggdes den nya kiosken och campingens 

olika byggnader. 

Då var det också planerat att dra vägen till badplats och camping från en 

anslutning strax innan parkeringen mittemot Gula Huset. 

Sedan skulle den gå norr om Bastuviken genom betesmarken och ansluta 

befintlig väg nedanför branta backen vid Bastuvägen. 

Detta skulle göra att man lättare tar sig till bad och camping då den branta 

uppförsbacken och nerförsbacken helt försvinner och man tar sig fram på 

samma plan som vägen ner till Tjäröbryggan. Detta skulle göra mycket för 

turistnäring då man bygger ihop all turistnäring i Järnavik. Också lämpligt att 

utöka parkeringsplatserna vid hamnen då det börjar bli trångt nu när Tjärö 

blomstrar igen och detta måste Ronneby Kommun också ta nytta av 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Rune Lindqvist 

Kommunstyrelsen. 
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§ 14 Dnr 2017-000054 007 

Aktuellt från revisorerna 2017- information om 2017 års 
djupgranskningar  

 

Sammanfattning  

Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist (S) ger information om 2017 

års djupgranskningar.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

JanAnders Palmqvist, revisionens ordförande 

Revisionen 
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§ 15 Dnr 2016-000615 101 

Fyllnadsval till uppdrag som ordförande i valnämnden 
efter entledigande av Anders Härdelin (M) 

 

Sammanfattning  

Anders Härdelin (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ordförande i valnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-27 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anders Härdelin (M) från 

uppdraget som ordförande i valnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet om fyllnadsval efter 

Anders Härdelin (M), ordförande i valnämnden, till sammanträdet i januari 

2017. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromé (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Helene Fogelberg (M) till ny 

ordförande i valnämnden. 

________________ 

Exp: 

Helene Fogelberg 

Kommunstyrelsen  

Valnämnden 

Kommunledningsförvaltningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(71) 
2017-01-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2016-000666 101 

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i äldrenämnden 
efter entledigande av  Anette Rydell (S) 

 

Sammanfattning  

Annette Rydell (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ledamot i äldrenämnden samt ersättare i socialnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-24 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Annette Rydell (S) från uppdraget 

som ledamot i äldrenämnden och ersättare i socialnämnden samt att till ny 

ledamot i äldrenämnden utse Lindis Olsson (S). 

 

Förslag till ny ersättare i äldrenämnden och socialnämnden bordläggs tills 

sammanträdet i december 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15 

Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i socialnämnden utse 

Magnus Björk (S). 

 

Förslag till ny ersättare i äldrenämnden bordläggs tills sammanträdet i 

januari 2017. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Mikael Mårtensson (S) till ny ersättare 

i äldrenämnden. 

________________ 

Exp: 

Mikael Mårtensson 

Äldrenämnden 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 17 Dnr 2016-000700 101 

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i socialnämnden 
efter entledigande av Anna Diurhuus-Gundersen (M) 

 

Sammanfattning  

Anna Diurhuus-Gundersen anhåller i en skrivelse om entledigande från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-15 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Anna Diurhuus-Gundersen från 

uppdraget som ersättare i socialnämnden. 

 

Förslag till ny ersättare i socialnämnden bordläggs till kommunfullmäktiges 

sammanträde i januari 2017. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges 

sammanträde i februari 2017. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson  
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§ 18 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. 

________________ 
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§ 19 Dnr 2017-000007 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

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

frågor.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 20 Dnr 2016-000762 829 

Investeringsplan - Spontanidrottplatser, Ronneby 
Kommun 

Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson 

lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden har beslutat att godkänna investeringsplan för 

spontanidrottsplatser enligt nedan: 

2016 Backaryd 

2017  Älgbacken 

2018 Saxemara 

2019  Johannishus. 

 

Medel är avsatta i investeringsbudget för 2017 och framåt. Dock ska detta 

fastställas i kommunstyrelsen. Medel för 2016 har inte kunnat utnyttjas p.g.a. 

försening i handläggning och upphandling. 

 

På grund av förseningar har tekniska förvaltningen valt att gör en 

upphandling på alla fyra spontanidrottsplatser, varav option på de två senare 

samt lägga till option på byte av konstgräs på Jernvallen i samma 

upphandling. 

 

I detta förfrågningsunderlag, som i sin helhet är godkänt av fritid- och 

kulturnämnden § 195 2016-12-08, är tidplanen korrigerad till följande:  

2017 Backaryd och Älgbacken 

2018  Johannishus och Saxemara, option 

2018 Jernvallen konstgräs, option 

 

Det har även kommit in ett medborgarförslag om att placera en 

spontanidrottslats i Eringsboda. Även denna kan läggas in som en option. 

Ordföranden i fritid- och kulturnämnden, Lena Mahrle (L), ställer sig positiv 

till detta tillägg.  
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Bedömning 

Förvaltningen och fritid- och kulturnämndens bedömning är att det är 

positivt att lägga in samtliga spontanidrottsplatser samt Jernvallen i samma 

förfrågningsunderlag eftersom detta kan gynna kommunen kostnadsmässigt 

och planeringsmässigt.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen genom förvaltningschefen, föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlag från tekniska 

förvaltningen med tillägg för option på en spontanidrottsplats i Eringsboda.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

- att återremittera placeringen av spontanidrottsplats vid Älgbacken.  

- att godkänna placeringarna i Backaryd, Saxemara samt Johannishus. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att återremittera placeringen av spontanidrottsplats vid Älgbacken.  

- att godkänna placeringarna i Backaryd, Saxemara samt Johannishus. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 21 Dnr 2016-000694 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen Öst 2 

Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag:  

Sammanfattning  

Hem1 önskar köpa ca 26475 kvm mark från Ronneby 22:1.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna försäljning i enlighet med bilagt 

köpeavtal.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

försäljning i enlighet med föreslaget köpeavtal. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktiga beslutar att godkänna försäljning i enlighet med 

föreslaget köpeavtal, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, tekniska förvaltningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(71) 
2017-01-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2016-000675 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen öst 

Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Stejo designbyrå AB önskar köpa ca 7000 kvm mark från Ronneby 22:1.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt bilagt avtal.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna 

försäljning enligt föreslaget köpeavtal. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning enligt föreslaget 

köpeavtal, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, tekniska förvaltningen.  
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§ 23 Dnr 2016-000676 251 

Hjortsberga 4:73 - delexploatering Johannishus 

Markförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I en detaljplan i södra Johannishus från 1982 finns ett område som inte är 

exploaterat. Området kan ge 6 tomter. Nu finns det en eventuell köpare till 

en av tomterna. Tekniska förvaltningen ser ett behov av att det ska finnas 

någon tomt i Johannishus och föreslår därför en delexploatering av 2 tomter.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har i samråd med Ronneby Miljö- och Teknik AB 

tagit fram kalkyl avseende exploateringskostnader vilka kalkyleras uppgå till 

700 000 kronor, se bilagd kalkyl. Området ligger utanför VA-område varför 

kommunen bygger ut detta. Området ligger inom E.ON:s elområde och 

anslutningsavgifter för el tas ut av dem, vilket inte ingår i tomtpriset enligt 

nedan. 

Markytan som tas i anspråk av denna delexploatering är ca 2 600 kvm.  

Av de kalkylerade kostnaderna gäller 440 000 kronor mark och anslutningar 

och ska belasta föreslaget balanskonto för exploatering. 260 000 kronor är 

kostnader för gata och belysning, som kommunen är huvudman för och 

kommer att tas upp som en anläggningstillgång. 

Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och upplöses i takt 

med kommande intäkter från tomtförsäljningar. 

Driftkostnad för skötsel av den nyanlagda gatumarken uppgår till ca 5 000 

kronor/år. I detta inkluderas främst barmarks- och vinterunderhåll samt 

gatubelysning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

att besluta om en delexploatering av Hjortsberga 4:73, enligt bilagd karta. 

att tilldela Tekniska Förvaltningen 700 000 kronor i exploateringsmedel för 

plangenomförande av infrastruktur mm inom Hjortsberga 4:73. Finansiering 

skall ske genom extern upplåning.  

att ge Tekniska Förvaltningen i uppdrag att påbörja marknadsföring och 

försäljning av tillskapade tomter. 

att fastställa tomtpriserna enligt bilaga. 
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att tilldela Tekniska Förvaltningen 5 000 kronor/år för uppkomna 

driftkostnader. 

att tilldela Tekniska Förvaltningen 13 000 kronor/år för uppkomna 

kapitalkostnader.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-12-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- besluta om en delexploatering av Hjortsberga 4:73, enligt bilagd 

karta. 

- att tilldela Tekniska Förvaltningen 700 000 kronor i 

exploateringsmedel för plangenomförande av infrastruktur mm inom 

Hjortsberga 4:73. Finansiering skall ske genom extern upplåning.  

- uppdra Tekniska Förvaltningen att påbörja marknadsföring och 

försäljning av tillskapade tomter.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

- besluta om en delexploatering av Hjortsberga 4:73, enligt bilagd karta. 

- tilldela tekniska förvaltningen 700 000 kronor i exploateringsmedel för 

plangenomförande av infrastruktur mm inom Hjortsberga 4:73. Finansiering 

skall ske genom extern upplåning.  

- uppdra åt tekniska förvaltningen att påbörja marknadsföring och försäljning 

av tillskapade tomter.  

- fastställa tomtpriserna enligt bilaga. 

- tilldela tekniska förvaltningen 5 000 kronor/år för uppkomna 

driftkostnader. 

- tilldela tekniska förvaltningen 13 000 kronor/år för uppkomna 

kapitalkostnader. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut,  

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: 

- besluta om delexploatering av Hjortsberga 4:73, enligt bilagd karta, till 

detta protokoll bifogad bilaga 3. 

- tilldela tekniska förvaltningen 700 000 kronor i exploateringsmedel för 

plangenomförande av infrastruktur mm. inom Hjortsberga 4:73. Finansiering 

skall ske genom extern upplåning.  

- uppdra åt tekniska förvaltningen att påbörja marknadsföring och försäljning 

av tillskapade tomter.  

- fastställa tomtpriserna enligt bilaga, till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

- tilldela tekniska förvaltningen 5 000 kronor/år för uppkomna 

driftkostnader. 

- tilldela tekniska förvaltningen 13 000 kronor/år för uppkomna 

kapitalkostnader. 

 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, tekniska förvaltningen  

Anna-Lena Andersson, ekonomienheten 
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§ 24 Dnr 2011-000035 214 

Detaljplan Svenstorp 20:1 

Planarkitekt Robert Rylander lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Adress: Bräkne-Hoby, Stenåsavägen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2010 att ge 

planenheten i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för del av 

Svenstorp 20:1 m.fl. Stenåsa. 

Det är nu fråga om antagande av planen. 

Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/svenstorp 

Bedömning 

Planförslaget har handlagts enligt normalt förfarande och var senast på 

utställning under tiden 2016-09-30 t.o.m. 2016-10-28. Inkomna skrivelser 

under utställningen har sammanfattats och kommenterats i ett utlåtande. Bl.a. 

har Länsstyrelsen inget att erinra och gjort bedömningen att detaljplanen inte 

kommer att prövas. En skrivelse har inkommit från en granne som är emot 

exploatering av den tätortsnära skogen som är ett omtyckt promenadområde 

med rik och vacker natur.  

Förslag till beslut 

Att Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Svenstorp 

20:1 m.fl. Stenåsa, Bräkne-Hoby upprättad den 6 december 2010 och 

reviderat den 16 november 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplanen för del av Svenstorp 20:1 m.fl. Stenåsa, Bräkne-Hoby upprättad 

den 6 december 2010 och reviderat den 16 november 2016. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

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 anta detaljplanen för del av Svenstorp 20:1 

m.fl. Stenåsa, Bräkne-Hoby upprättad den 6 december 2010 och reviderat 

den 16 november 2016, till detta protokoll bifogad bilaga 5. 

________________ 

Exp: 

Helena Revelj, stadsarkitekt 

Robert Rylander, planarkitekt  
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§ 25 Dnr 2015-000423 109 

Besvarande av medborgarförslag från Britt Petersson 
om att det saknas flaggor vid villa Vassen och 
Restaurang Karön. 

Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anser sammanfattningsvis att översyn bör genomföras 

avseende flaggning vid Villa Vassen och Restaurang Karön.  

Bedömning 

Karön-Ekenäsområdet är ett område där besöksantalet varierar stort mellan 

sommartid och övriga tider på året. I dagsläget kan det beskrivas som ett 

turistmål under sommartid, emedan det nästan enbart besöks av boende inom 

Ekenäsområdet under övriga delar av året. Karön har dessutom starkt 

begränsad tillgänglighet under de tider då färjetrafiken inte är öppen. 

I dagsläget arrenderas området av två olika arrendatorer, där en arrendator 

ansvarar för den samlade restaurangverksamheten och där den andre 

arrendatorn ansvarar för gästhamn, färjetrafik och stugby. Kravet på 

säsongsöppethållande varierar, men i dagsläget kan detta grovt sammanfattas 

med att verksamheten främst bedrivs mellan maj-september. 

Tekniska förvaltningen håller med om att planering för hur flaggning skall 

genomföras bör fastställas. Under de tider respektive del av anläggningen är 

öppen anser Tekniska förvaltningen att flaggning med svensk fana mm bör 

genomföras vid allmänna flaggdagar, emedan flaggning ej bör genomföras 

då respektive del av anläggningarna är stängda. Kombination mellan 

kommunens flaggor och den svenska fanan skall även kunna förekomma vid 

andra tillfällen än vid allmänna flaggdagar, till exempel vid evenemang eller 

liknande. Antalet allmänna flaggdagar under 2016 uppgår till 16 st varav 

antalet under maj-september uppgår till 7 st.  

Kostnadsmässigt anser inte Tekniska förvaltningen att ett genomförande 

enligt förslaget ovan innebär märkbara förändringar då detta är något som 

löses i samråd med ansvariga arrendatorer. Skulle beslut om flaggning på 

samtliga allmänna flaggdagar året om fattas, innebär det dock extraarbete. 

Framför allt skulle krav på flaggning vintertid på Karön vara 

kostnadsdrivande då detta kräver tillgång till båt samt tidvis till och med är 

svårgenomförbart beroende på väderlekssituationer mm.  
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Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att krav på flaggning med svensk fana bör 

ställas vid allmänna flaggdagar under den tidsrymd respektive del av 

anläggningarna är öppna för allmänheten, emedan krav på flaggning ej bör 

ställas då respektive del av anläggningarna är stängda.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  

- att krav på flaggning med svensk fana ska ställas vid allmänna flaggdagar 

under den tidsrymd respektive del av anläggningarna är öppna för 

allmänheten, medan krav på flaggning ej bör ställas då respektive del av 

anläggningarna är stängda. 

- att medborgarförslaget anses vara besvarat 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 

Erik Ohlson (V) yrkar på att ordet fana byts ut mot flagga, i övrigt bifall till 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar:  

- att krav på flaggning med svensk flagga ska ställas vid allmänna flaggdagar 

under den tidsrymd respektive del av anläggningarna är öppna för 

allmänheten, medan krav på flaggning ej bör ställas då respektive del av 

anläggningarna är stängda. 

- att medborgarförslaget anses vara besvarat 

________________ 

Exp: 

Britt Petersson 

Ebon Kaisajuntti, kommunledningsförvaltningen  

Tekniska förvaltningen  
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§ 26 Dnr 2015-000148 109 

Besvarande av medborgarförslag från Cecilia Carlberg 
om att öppna upp en möjlig körriktning mellan området 
Påtorp och Hamnvägen/Gärestad för att minska 
belastning på övriga vägar 

Upphandlingssamordnare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Cecilia Carlberg har lämnat ett medborgarförslag om att öppna upp en 

möjlig körriktning mellan området Påtorp och Hamnvägen/Görestad för att 

minska belastning på övriga vägar då alla som bor i Påtorp och kör bil, 

pendlar och ska ut från Ronneby måste korsa rondell och infart vid centrum. 

I klykan mellan Rönnbärsvägen och Enbärsvägen finns det idag en fin 

cykelbana. Möjlighet till att bredda för att även kunna användas till bilväg 

får gärna utredas vidare utav kommunens samhällsplanerare.  

Bedömning 

Samma bedömning ligger till grund för detta medborgarförslag som 

Tekniska förvaltningen lämnat till medborgarförslag med diarienr: 2015-

000210 gällande att kommunen bygger en bilväg Påtor-bussvändplanen till 

vägen som ansluter till E22.  

Föreslagen ny vägsträckning har diskuterats sedan länge. I befintlig 

detaljplan över Påtorpsområdet från 1976 finns ny vägsträckning i anslutning 

till nuvarande bussvändplats utritad. I samband med etableringen av Soft 

Center kom vägsträckningen åter på tal utan att gå till genomförande. Senast 

2007-2009 fördes diskussioner kring vägen i samband med att nya områden 

för bostäder i östra Påtorp utreddes, men på grund av främst dåliga 

markförhållanden samt skyddade skogsområden blev det inget av dessa 

projekt varvid även diskussionen om behov av ny väg bordlades. 

Baserat på tidigare genomförda utredningar och översiktliga projekteringar 

gör Tekniska förvaltningen bedömningen att föreslagen väg inklusive 

intilliggande separerad GC-väg är fullt genomförbar och skulle kosta i 

storleksordningen 12-15 Mkr att bygga ut inklusive anslutning till 

Hamnvägen (delvis Trafikverkets väghållningsområde) via cirkulationsplats. 

Avseende behov av föreslagen vägsträckning ser inte Tekniska förvaltningen 

något nuvarande akut större behov av denna. Grov bedömning är att en 

samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning av projektet i dagsläget inte skulle 

generera positivt utfall, utan skall projektet genomföras måste andra 

anslutande projekt finnas med och driva behovet. I det uppstartade 
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översiktsplanearbetet bör denna vägsträckning dock ses över och bedömas 

tillsammans med övriga möjligheter i och i anslutning till Påtorpsområdet. 

Baserat på bedömningen ovan anser Tekniska förvaltningen att 

medborgarförslaget bör avslås och istället bör behov av ny väg finnas med i 

det uppstartade översiktsplanearbetet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att medborgarförslaget avslås 

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Cecilia Carlberg 

Teo Zickbauer, kommunledningsförvaltningen  
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§ 27 Dnr 2016-000349 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lilian Orrgren 
om att öppna upp c-plan på Brunnsvallen för 
allmänheten 

Miljö- och energisamordnare Karin Lundberg lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Lillian Orrgren har lämnat in ett medborgarförslag angående högre staket 

runt idrottsplatsen i Ronneby.  

Bedömning 

Förslagsställarens text 

 Då det idag finns mycket barn i området Blasius- Pederholm, som har behov 

av att roa sig, behöver C-planen öppnas upp. I alla fall på eftermiddagen och 

kvällen. Jag tror att en del problem försvinner om barn och unga har något 

vettigt att göra. 

Sätt ett högre staket, i enlighet med ritningen, och flytta nuvarande grind vid 

Föreningsgatan. 

Vad jag förstår har det varit skadegörelse på målnäten, ta bort målnäten och 

sätt upp fasta mål. Barnen ska inte klippa upp näten för att komma in och 

spela. 

Detta kan kosta pengar, men skadegörelse kostar mer 

 

Fritid- och kulturnämndens yttrande 

Med tanke på att ytan är liten som en spontanidrottsplats samt att en översyn 

av befintligt staket är på gång ser vi möjligheter att se över det inkomna 

förslaget samt att undersöka möjlighet att realisera hela eller delar av 

förslaget efter en analys av området. Det handlar nya grindar och möjlighet 

att avgränsa ytan från Brunnsvallen. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget då det redan håller på att realiseras inom befintlig budget 

i samråd med tekniska förvaltningen.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget då det redan håller 

på att realiseras inom befintlig budget i samråd med tekniska förvaltningen.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  

- med tanke på att ytan är liten som en spontanidrottsplats samt att en 

översyn av befintligt staket är på gång ser vi möjligheter att se över det 

inkomna förslaget samt att undersöka möjlighet att realisera hela eller delar 

av förslaget efter en analys av området. Medborgarförslaget anses därmed 

vara besvarat. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- med tanke på att ytan är liten som en spontanidrottsplats samt att en 

översyn av befintligt staket är på gång ser vi möjligheter att se över det 

inkomna förslaget samt att undersöka möjlighet att realisera hela eller delar 

av förslaget efter en analys av området. Medborgarförslaget anses därmed 

vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Lilian Orrgren 

Karin Lundberg, kommunledningsförvaltningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(71) 
2017-01-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2016-000398 109 

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson 
om inte lätt att vara cyklist i Ronneby. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Mats Karlsson framför i ett medborgarförslag att det är dags att se över hur 

cyklister tar sig fram i staden och skyltningen för dessa. Han pekar på ställen 

i centralorten där cyklister och gående blandas och behovet av att freda 

trottoarerna. Förslaget är att kommunen tittar över problematiken och gör det 

lättare för cyklisterna att ta sig fram i trafiken.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som 

lämnat följande remissvar: ”Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med 

bättre skyltning av våra gång- och cykelvägar och det kommer att fortgå 

även i fortsättningen. GC-banan och gångbanan på Kungsgatan är ett 

exempel på det påbörjade arbetet.” Förvaltningen föreslår att 

medborgarförslaget ska vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses vara besvarat. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

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 anses vara besvarat. 

_______________ 

Exp: 

Mats Karlsson 

Anna-Karin Sonesson, kommunledningsförvaltningen  
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§ 29 Dnr 2015-000154 109 

Besvarande av medborgarförslag från Magnus 
Johannesson om att stärka Karöområdets möjligheter  

Internationell samordnare Jannike Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Magnus Johannesson har inkommit med förslag på att stärka Karöområdets 

möjligheter genom att förbinda fastlandet och ön med en gångtunnel och 

brygga. Medborgaren anser att Karön idag har begränsad tillgänglighet och 

att den begränsar utvecklingspotentialen som finns för området.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har vid tidigare tillfälle uppskattat kostnader för att 

anlägga en bro över ån vid Ronnebyhamn till ca 46 Mkr i 

investeringskostnader samt drygt 1 Mkr/år i drift- och underhållskostnader.  

Det finns många aspekter som påverkar bedömningen av lämplighet och 

möjlighet att kunna genomföra medborgarförslaget. Grovt kan den 

sammanlagda kostnaden beräknas överstiga kostnaden för att anlägga en bro 

över ån vid Ronnebyhamn. Med tekniska förvaltningens tidigare uppskattade 

kostnader som underlag bedömer jag att medborgarförslaget bör avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

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: 

Magnus Johannesson 

Jannike Jonasson, kommunledningsförvaltningen 
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§ 30 Dnr 2015-000531 109 

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson 
om att skydda Karön 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Mats Karlsson föreslå i ett medborgarförslag att Karön ska skyddas på 

motsvarande sätt som Brunnsparken. Han föreslår också att 

informationsskyltar sätts upp om stigsystemet samt villorna på ön.  

Bedömning 

Karön är såsom förslagsställaren skriver inte skyddad genom kulturreservat 

eller byggnadsminnesförklaring som Brunnsparken. Ön omfattas inte heller 

av områdesbestämmelser eller detaljplan. Dock finns generella 

skyddsbestämmelser i Plan- och bygglagen samt att ön även omfattas av 

strandskydd enligt Miljöbalken. Området omfattas av det förslag till 

riksintresseområde för friluftslivet som för närvarande finns på 

Naturvårdsverket för beslut. Länsstyrelsen har också tankar på att förslå att 

Karön ska ingå i riksintresseområde för kulturmiljön. Frågan om öns skydd 

har tidigare diskuterats i kommunen och fördelar respektive nackdelar har 

redovisats för politiken bl a i samband med en förfrågan om att köpa ön. 

Kommunen tillskrev länsstyrelsen 2008 om att länsstyrelsen skulle utreda 

möjligheten att skydda befintliga natur- och kulturvärden genom 

kulturreservatsbestämmelser. Länsstyrelsen svarade 2012 att man för 

närvarande inte hade resurser att utreda frågan och avskrev hemställan från 

kommunen från vidare handläggning. 

Kommunen är medveten om Karöns värde och i samband med bl a 

bygglovsärenden som rör Karön skickas dessa på remiss till Blekinge 

museum för yttrande. Avseende markarbeten kräver de tillstånd från 

länsstyrelsen. Om ön framöver kommer att omfattas av riksintresse innebär 

att det att områdets värden inte får påtagligt skadas.   

Medborgarförslaget innehåller också förslag om skyltning. Det finns idag 

skyltning med information om öns historia och karta där stigsystemet på ön 

framgår liksom placering och namn på de olika villorna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara 

besvarat.  
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Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Mats Karlsson 

Anna-Karin Sonesson, kommunledningsförvaltningen  
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§ 31 Dnr 2015-000114 823 

Besvarande av medborgarförslag från Ingemar 
Magnusson gällande upprustning av Blekingeledens 
Ronnebyetapper 

Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ingmar Magnusson förslår i ett medborgarförslag att kommunen rustar upp 

Blekingeledens Ronnebyetapper och ser över ledmärkning och kartmaterial. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Fritid och 

Kulturnämnden.  

Bedömning 

Av fritid- och kulturnämndens protokoll framgår att det under 2015 sjösattes 

ett samarbete mellan kommunbygderådet och förvaltningen där en 

inventering skulle göras av hela sträckningen för Blekingeleden genom 

Ronneby kommun. Bygd i samverkan, ideell förening har sedan genom sitt 

arbetslag ”Attraktiv Landsbygd” på uppdrag av fritid och kulturförvaltningen 

och utifrån inventeringens resultat, tagit fram en åtgärdsplan för 

Blekingeleden. Utifrån denna åtgärdsplan genomför man nu en upprustning 

med röjning och markeringar av en del av leden. Denna upprustning planeras 

vara klar i december 2016. Resterande Ronnebydel upprustas på 

motsvarande sätt och med samma mål, men då av ett arbetslag knuten till 

arbetsmarknadsenheten och tekniska. 

Projektet Attractive Hardwoods, ägs av Skogsstyrelsen och syftar till att öka 

populariteten och antalet besökare till ädellövskogar. Projektet innehåller 

också åtgärder för att öka affärsmöjligheterna för lövskogsområden genom 

satsningar som ska utveckla dem att bli destinationer för gränsöverskridande 

ekoturism. Inom detta projekt kommer Region Blekinge att jobba aktivt med 

Blekingeleden och man har anställt en resursperson på 50% för detta. Det 

ska tas fram kartmaterial, informationsmaterial och göras 

marknadsföringsinsatser för hela leden. Man ska också utreda lämplig 

huvudman för ledens fortsatta skötsel, användning och utveckling. Därmed 

anses medborgarförslaget vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  
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Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarat då arbete med Blekingeleden pågår enligt 

ovanstående. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat då 

arbete med Blekingeleden pågår enligt ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Ingemar Magnusson 

Ebon Kaisajuntti, kommunledningsförvaltningen 
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§ 32 Dnr 2014-000462 109 

Besvarande av medborgarförslag från Molly Olofsson 
angående nya tassar på stolarna i Knut Hahnsskolan 

Upphandlare Anette Karlsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit från Molly Olofsson, elev på Knut 

Hahnsskolan, som upplever obehag av skrapande ljud från stolar som dras på 

golvet vid lektionernas slut. Hon föreslår nya tassar alternativt nya stolar.  

Bedömning 

Då detta anses vara ett arbetsmiljöproblem bör ärendet hanteras av 

verksamheten. Medborgaren föreslås vända sig till skolans elevråd.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att medborgarförslaget ska vara besvarat med 

hänvisning till ovan bedömning.  

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 är besvarat med 

bedömning att det anses vara ett arbetsmiljöproblem och att ärendet därmed 

bör hanteras av verksamheten. Medborgaren föreslås vända sig till skolans 

elevråd. 

________________ 

Exp: 

Molly Olofsson, 

Anette Karlsson, kommunledningsförvaltningen   
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§ 33 Dnr 2014-000499 109 

Besvarande av medborgarförslag från Johan Hejdeman 
om att anlägga passage mellan E22 och Skärsjön 

Upphandlare Anette Karlsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit från Johan Heideman som föreslår att en 

passage ska anläggas nedanför vägsträckan E22 och Skärsjön. Den befintliga 

är för smal, anses som obehaglig och i vissa fall riskabel att passera. Syftet 

med ny passage är att göra spåret kring Skärsjön tillgängligare, attraktivare 

och säkrare för allmänhet och skolor.  

Bedömning 

Att tillgängliggöra och säkra tillgången till platser/besöksmål ligger i allas 

intresse. Tillgången till naturområden är en förutsättning för ett bra och 

utvecklande friluftsliv. Fritid- och kulturnämnden har beslutat (Dnr 2015-

36 810) att ställa sig bakom att en översyn görs gällande passage till 

Skärsjön.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen förordas få i uppdrag att utreda kostnad och 

möjligheter inför budget 2018. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för 

beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar  

- att uppdra tekniska förvaltningen att utreda kostnad och möjligheter för att 

anlägga passage nedanför vägsträckan E22 och Skärsjön inför budget 2018.  

 

- att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

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 vara besvarat.  

________________ 

Exp: 

Johan Hejdeman 

Anette Karlsson, kommunledningsförvaltningen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(71) 
2017-01-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2015-000236 109 

Besvarande av medborgarförslag från Tommy Kalmteg 
angående omfördelning av medel så att fibernätet kan 
utvecklas 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Tommy Kalmteg pekar vikten av befolkningens tillgång till bredbandsfiber 

för att hela kommunen skall leva, även landsbygden. Han föreslår att 

kommunfullmäktige ta ställning till och omfördelar medel så att minst 90% 

av befolkningen har tillgång till bredbandfiber 2020.  

Han föreslår vidare att medel som är tänkta att utveckla sopsorteringen på 

Miljöteknik senareläggs och att dessa medel omfördelas så att fibernätet kan 

utvecklas.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige antog 2015-11-26 en bredbandstrategi.  

Strategin anger målsättningar avseende bredbandstillgången 2020 i Ronneby 

kommun. Målen är att år 2020 finns ett sammanhängande öppet och robust 

fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna utgör grunden för 

Ronnebys digitala kommunikationsbehov. År 2020 har minst 90 % av 

Ronnebys hushåll och företag tillgång till bredband om minst l00Mbit/s. År 

2020 har alla Ronnebys offentliga verksamheter och skolor tillgång till 

bredband om minst l00Mbit/s. Strategin innehåller också ett antal 

rekommendationer samt en handlingsplan för genomförande och uppföljning 

av prioriterade åtgärder i syfte att nå uppsatta mål. 

I samband med att strategin antogs beslutade även kommunfullmäktige att ge 

Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till 

och med år 2020 

Ronneby Miljö och Teknik AB fick också i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov. 
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Eftersom kommunfullmäktige redan beslutat i enlighet med 

medborgarförslagets innehåll förslås att medborgarförslaget beslutas vara 

besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat 

med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat då kommunfullmäktige redan beslutat i 

enlighet med medborgarförslagets innehåll enligt ovanstående. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat då 

kommunfullmäktige redan beslutat i enlighet med medborgarförslagets 

innehåll enligt ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Tommy Kalmteg 

Anna-Karin Sonesson, kommunledningsförvaltningen  
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§ 35 Dnr 2016-000110 109 

Besvarande av medborgarförslag från Mats Bjelland 
om uppförande av lägenheter mm för föreningar 

Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Mats Bjelland har inlämnat ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige i 

Ronneby kommun där han föreslår att kommunen ska uppföra en fastighet 

med ca 20 lägenheter, konferensrum, utökat med omklädning för KSK, 

friidrott. Syftet med uppförande ska vara att alla som utövar någon form av 

idrott ska kunna ta del av denna anläggning och att lägenheterna ska kunna 

disponeras fritt under tiden april-juli till alla föreningar som har ett behov. 

Medborgarförslaget föreslår också att en ny klubblokal ska uppföras istället 

för den barack som KSK disponerar idag. Anläggningen ska ligga i 

anslutning till Soft Arenan. Fullständigt medborgarförslag är bilagt till denna 

skrivelse.  

Bedömning 

Medborgarförslaget aktualiserar flera rättsliga frågeställningar. Kommunen 

ska ägna sig åt verksamhet som faller inom det kommunala ändamålet, 2 

kap. 1 § kommunallagen. Verksamhet som faller inom fritidsverksamhet 

brukar generellt betraktas som att den är i enlighet med kommunala 

kompetenser och ändamål. Dock är det viktigt, att när insatser görs mot 

fritidsverksamhet i kommunen, att dessa riktar sig till en större allmänhet 

och inte enbart kommer några få kommunmedlemmar till gagn.  

Enligt 2 kap. 2 § kommunallagen framgår det att kommunen måste behandla 

sina medlemmar lika om det inte av t.ex. av lag framgår att särbehandling är 

tillåten. Detta är vad som kallas för likställighetsprincipen, vilken främst är 

ett utflöde om en tanke om en ekonomisk rättvisa. Syftet med dessa 

bestämmelser är att samtliga kommunens medlemmar ska kunna 

tillgodogöra sig de gemensamma resurserna kommunen förfogar över genom 

rättvis fördelning. Att låta uppföra bostäder som enbart är till gagn för 

idrottsutövande kommunmedlemmar kan vara ett åsidosättande av 

likställighetsprincipen. Eftersom byggandet och driften av anläggningen är 

förenad med stora kostnader, kan även detta vara en sådan faktor som gör att 

genomförandet kan ses som ett åsidosättande av kommunallagen och även 

EU:s statsstödsregler.  
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Medborgarförslaget kan också betraktas i ljuset av den bostadsbrist och 

behov av nybyggnation av lägenheter som kommunen är i behov av i 

dagsläget. I den senaste rapporten till Boverket konstaterades det att det i 

Ronneby kommun råder bostadsbrist. Kommunstyrelsen har även lagt fram 

förslag (dnr 2016-000603) där det framgår att en satsning på nybyggnation 

av bostadslägenheter är en prioriterad uppgift. Undertecknad tolkar detta 

som att nybyggnation och bostadsbristen hanteras på annat sätt i dagsläget. 

Undertecknad finner att genomförande av förslaget är förenat med stora 

juridiska risker ur ett kommunalrättsligt perspektiv. Vidare bedöms 

medborgarförslaget som att den föreslagna åtgärden enbart kan komma att 

gynna en mindre del av kommunens medlemmar. Konsekvenserna av att 

genomföra det i strid med kommunalrättsliga principer är att en 

laglighetsprövning i förvaltningsrätt kan bli aktuell.  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta om att 

medborgarförslaget ska avslås.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Mats Bjelland 

Sanja Gojkovic, kommunledningsförvaltningen  
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§ 36 Dnr 2015-000601 101 

Besvarande av motion angående förbud mot IS 
symboler från kommunfullmäktigeledamot Christer 
Leksell (SD) 

Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna anser att all form av våldsbejakande extremism är 

förkastlig och att det i Ronneby kommun bör upprättas en plan för att 

motverka och försvåra alla kända våldsbejakande organisationer. Som första 

steg bör kommunen ställa sig bakom ett beslut om att förbjuda alla former av 

IS-symboler då IS (Islamiska staten, undertecknads anm.) är en organisation 

som under en religiös förespegling bedriver regelrätt terroristverksamhet 

som skulle kunna bedömas som rent folkmord. Att kunna ge våra 

medborgare trygghet är för oss en självklarhet och vi anser att om man inte 

gör något, så är det samma sak som att ge fritt spelrum att propagera för 

sådant vi i vanliga fall hade rapporterat direkt, så som tex nazism. 

Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att: 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till införandet av nolltolerans mot IS-

symboler, samröre med -och rekryteringsförsök till denna våldsbejakande 

organisation i Ronneby kommun.  

Bedömning 

Motionen uttrycker två förslag som är väsentligen olika. Det ena rör ett 

förbud mot alla former av IS-symboler och det andra är införandet av 

nolltolerans mot IS-symboler, samröre med –och rekryteringsförsök till 

organisationen IS.  

Undertecknad har i utredningen funnit att i och med Ronneby kommuns 

handlingsplan mot våldbejakande extremism, beslutad av 

kommunfullmäktige 2016-05-26 § 214, att motionen till viss del förlorat sin 

aktualitet. Handlingsplanen uttrycker ett förhållningssätt till våldsbejakande 

extremism som är i linje med motionens förslag om nolltolerans. Islamistisk 

våldsbejakande extremism ingår i handlingsplanen och är även en del av den 

statliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism. Genom 

antagandet av nämnd handlingsplan bedömer undertecknad att kommunen 

redan tagit ställning i frågan på ett tydligt sätt 
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Vad gäller motionens förslag att förbjuda alla former av IS-symboler är detta 

en fråga som har konstitutionell förankring men som inte har prövats i 

svensk domstol. Förbud mot att använda extremistiska symboler som t.ex. 

hakkors i offentliga miljöer har sedan länge bedömts som hets mot folkgrupp 

enligt brottsbalken 16 kap. 8 §. En liknande parallell skulle tänkas göras i 

fråga om symboler som uttrycker annan form av extremism. Frågan har dock 

inte prövats i svensk domstol än, varför det ännu inte är klargjort under 

vilken lag i brottsbalken ett sådant förbud skulle kunna täckas in.   

Vidare måste även andra konstitutionella frågor beaktas. Enligt grundlagen, 

regeringsformen, framgår det i 8 kapitlet vilken normgivande instans i 

samhället som får utfärda bindande föreskrifter. Av 8 kap. 2 § framgår det att 

det är riksdagen som har befogenhet att fatta beslut som rör förhållandet 

mellan den enskilde och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna 

gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp mot den enskildes 

personliga och ekonomiska förhållanden. När det föreligger på så vis, att det 

inte finns lagligt stöd för att inskränka åsiktsfriheten för den enskilde från att 

använda IS-symboler, skulle ett kommunalt förbud innebär en kränkning av 

2 kap. 1 §, opinionsfriheterna och frånsteg från 8 kap. 2 § regeringsformen. 

Därtill ska den offentliga makten utövas under lagarna, 1 kap. 1 § 

regeringsformen.  

Resultatet av hur lagarna får tillämpas i detta fall är inte förenligt med det 

politiska ställningstagande mot radikalisering och våldsbejakande extremism 

som råder, både på en nationell och regional nivå. Detta ger givetvis en 

inkonsekvent bild av hur hanteringen av förekomsten av IS-symboler ska 

hanteras.  

Det föreligger inget hinder för att kommunen fortsättningsvis ska ta starkt 

avstånd från förekomsten av dessa symboler i form av nolltolerans, men det 

finns ingen rättslig grund att införa ett kommunalt förbud då detta skulle vara 

i strid med regeringsformen enligt undertecknads bedömning. I övrigt 

förutsätter undertecknad att arbetet mot våldsbejakande extremism ska göras 

inom ramen för den handlingsplan som gäller.  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår att kommunstyrelsen i sin tur föreslår att motionen är 

besvarad i och med bedömningen ovan.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad i och med bedömningen ovan.  
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad i och med 

bedömningen ovan. 

________________ 

Exp: 

Christer Leksell 

Sanja Gojkovic, kommunledningsförvaltningen  
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§ 37 Dnr 2015-000536 192 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell (SD) 
och Nicolas Westrup (SD) till fullmäktige i Ronneby 
angående Tjärö. 

Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell (SD) och Nicolas Westrup 

(SD) har lämnat en motion där det föreslås att kommunjuristen ska få i 

uppdrag att undersöka möjligheterna att förvärva Tjärö (ön) och dess 

anläggningar, samt att undersöka hur verksamheten på ön kan drivas vidare. 

Fullständig motionstext är bilagd till denna skrivelse.  

Bedömning 

Undertecknad har funnit i utredningen att motionen har förlorat sin aktualitet 

i och med att Tjärö, med tillhörande anläggningar som tidigare har ägts av 

paret Althin redan har övergått till ny ägare genom förvärv. I och med att 

verksamheten har tagits över finns det inte längre någon anledning att vidare 

utreda frågan om förvärv eller verksamhetsdrift 

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att motionen är att 

anse som besvarad i och med bedömningen ovan.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad i och med bedömningen ovan. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

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 motionen är besvarad i och med 

bedömningen ovan. 

________________ 

Exp: 

Nicolas Westrup  

Christer Leksell  

Sanja Gojkovic, kommunledningsförvaltningen  
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§ 38 Dnr 2015-000624 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående tidsbegränsad talartid 

Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Christer Leksell har genom Sverigedemokraterna lämnat in en motion 

angående tidsbegränsad talartid. Sverigedemokraterna i Ronneby anser att 

det bör införas tidsbegränsning i den tid man har till förfogande då man 

begär ordet, respektive begär replik med anledning av att fullmäktigemötena 

har en tendens att ibland dra ut på tiden. 

Sverigedemokraterna föreslår således att  

Kommunfullmäktige inför en tidsbegränsning på 8 minuter då man har 

begärt ordet och oförändrat 2 minuter då man begär replik.  

Bedömning 

I arbetsordning för kommunfullmäktige, som är under revidering för 

närvarande, finns redan regler för talarordning och ordning vid 

sammanträdena. Bland annat finns redan en 2 minuters-regel när ledamot 

begär replik genmäle, slutreplik och slutgenmäle. Det finns för närvarande 

inte en regel för länge en talare får tala när denne har begärt ordet.  

Något rättsligt hinder för att begränsa tiden för hur länge deltagande 

fullmäktigeledamot får tala finns inte och därmed kan det ses som att det inte 

finns ett förbud mot att införa talartidsbegränsning. Det finns exempel från 

andra kommuner där en tidsbegränsningsregel förekommer.  

För att införa en talartidsbegränsning på 8 minuter krävs det att 

arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras då detta är det viktigaste 

dokumentet som reglerar hur ett fullmäktigesammanträde ska gå till.  

Kommunfullmäktiges presidium har av undertecknad begärts att yttra sig i 

frågan, se bilagt yttrande från Nils Ingmar Thorell. Nedan följer svaret:  

”Christer Leksell (SD) har i en motion yrkat att Kommunfullmäktige ska 

införa tidsbegränsningar. Frågan om tidsbegränsningar har diskuterats i 

Kommunfullmäktiges presidium vid flera tillfällen och också tillsammans 

med gruppledarna. 

Förutsättningarna för detta är att alla i Kommunfullmäktige är överens om 

att införa tidsbegränsning. Sådana överenskommelser har inte kunnat 

genomföras. 
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Mot den bakgrunden föreslår Kommunfullmäktiges presidium att motionen 

avslås.”  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 

avslås.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M), ledamöterna 

Christer Leksell (SD), Peter Bowin (V), Anna Carlbrant (RP) samt Tim 

Svanberg (C). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) och Tim Svanberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

________________ 

Exp: 

Christer Leksell 

Sanja Gojkovic, kommunledningsförvaltningen  
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§ 39 Dnr 2014-000266 140 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamoten Anna Carlbrant (RP) 
angående näringslivets utveckling  

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Anna Carlbrant (RP) har inlämnat följande motion: 

Förutsättning och syfte 

Ronneby kommun har utmärkta möjligheter att bli en bra kommun ur 

näringslivssynpunkt. Ett starkt näringsliv är motorn i samhället och utgör 

grunden för resurserna till skola, vård och omsorg. Ett svagt näringsliv 

medför stora svårigheter för kommunen att utvecklas. Näringslivet ger också 

möjligheter för organisationer och föreningar att utvecklas t.ex.  inom 

idrotten och ungdomsverksamheten.   

Nya företag och utveckling av befintliga företag innebär stora möjligheter till 

ökad sysselsättning. 

Nuläge 

Tyvärr har Ronneby kommun inte uppfattats positivt varken utanför 

kommunen eller inom kommunen. För några års sedan låg kommunen på 

290:e och sista plats i Svenskt Näringslivs ranking över näringslivets 

förutsättningar.  

Under de senaste åren har flera insatser gjorts för att förbättra företags och 

företagares möjligheter till bättre möjligheter att starta och att utveckla 

företag. Dessa insatser har delvis lyckats. Näringslivsmiljön har förbättrats i 

vår kommun. 

Den höga arbetslösheten påverkar kommunens utveckling på ett negativt sätt 

vilket innebär utflyttning från kommunen. 

Fortsatt utveckling 

Ett första steg har tagits och nu måste denna positiva trend fortsätta.  

 Vi föreslår 

 att en utredning tillsätts för att undersöka möjligheterna för att bilda ett 

näringslivsbolag/utvecklingsbolag. 
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Förslag till direktiv för utredningen 

Utredningen skall analysera förutsättningarna samt föreslå åtgärder för att 

möjliggöra bildandet av ett näringslivsbolag/utvecklingsbolag. 

Gruppen bör bestå av politiker med kompetens från ledning och styrning av 

företag samt representanter från näringslivet  

 

Följande områden ska bearbetas: 

 Startande av företag. 

 Utveckling av befintliga företag. 

 Initiera och verka för att företag och företagare utanför kommunen 

etablera sig i Ronneby kommun. 

 

Följande operativa områden ska också beaktas: 

 Samverkan med befintliga företag och organisationer, t.ex. 

Nyföretagarcentrum, ALMI, banker, försäkringsbolag, 

revisionsbolag, universitet, högskolor och övriga skolor.  

 Genomförande av marknadsanalys, som ska leda till 

marknadsföringsaktiviteter såsom näringslivsdagar, mässor och 

aktiviteter även utanför länet. 

 Genomförande av information till och utbildning av företag och 

företagare. 

 Genomförande av information om kommunens förutsättningar, 

resurser och kompetens i näringslivsfrågor. 

 

För bildandet av näringslivsbolag/utvecklingsbolag ska följande analyseras: 

 Bolagsform, ägarskap, krav på kompetens på anställda och styrelse. 

 Aktiekapitalets storlek (vid val av aktiebolag som bolagsform i övrigt 

annat startkapital), krav på avkastning samt avkastningens 

användande. 

Operativa mål.  
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Bedömning 

Motionen har varit på remiss till näringslivschef Torbjörn Lind som har 

lämnat följande yttrande: 

”Flera av de områden som i motionen lyfts fram för riktade åtgärder i 

kommunens näringslivsarbete har idag sin självklara plats i befintlig 

näringslivsplan.  

Vad gäller start av nya företag så har kommunen utökat stödet till såväl NFC 

som Ung Företagsamhet. 

Riktade insatser mot gruppen nyanlända entreprenörer har genomförts under 

2016 och planeras fortsätta under 2017. 

För att stimulera till utveckling av befintliga företag har Business Ronneby 

startats upp med en samlokalisering på Soft Center där såväl lokala som 

regionala aktörer samverkar. 

Som en del av denna verksamhet genomförs löpande 

kompetensutvecklingsaktiviteter i samverkan med Kunskapskällan i syfte att 

stärka det lokala näringslivet. 

 Vi arbetar idag med stor fokusering att dra nya etableringar till kommunen, 

där vi märke ett ökat intresse. 

Vad gäller utvecklingen av vårt näringslivsklimat så har den varit fortsatt 

positiv och vi kan i senaste mätningen glädja oss åt placeringen 122 av 

Sveriges 290 kommuner. 

Vad gäller framtida organisation så pågår idag en utredning tillsammans med 

Cefur för att se vilka förutsättningar som finns i en eventuell 

sammanslagning av delar de verksamheter som i dag ligger under 

Näringslivskontoret och Cefur. Utredningen leds av Johan Sandberg med 

målsättning att presenteras för politiken senast halvårsskiftet 2017.” 

 

Av yttrandet framgår inget förslag till beslut; bifall eller avslag eller 

besvarat. 

Förslag till beslut lämnas därför öppet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
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Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad med tidigare beslut som fattats i frågan. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med tidigare beslut 

som fattats i frågan. 

________________ 

Exp: 

Anna Carlbrant  

Anna-Karin Sonesson, kommunledningsförvaltningen  
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§ 40 Dnr 2013-000391 101 

Besvarande av motion om att en miljon kronor från 
AFA-utbetalning avsätts till friskvårdscheckar för 
personal i Ronneby kommun, från 
kommunfullmäktigeledamöterna Anna Carlbrant (RP), 
Susanne Lundgren (M) och Marcus Jingfors (OPOL) 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

besluts förslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamöterna Anna Carlbrant (RP), Susanne Lundgren 

(M) och Marcus Jingfors (Opol) har lämnat in följande motion om att en 

miljon kronor från AFA-utbetalning avsätts till friskvårdscheckar för 

personal i Ronneby kommun: ”Som beslutats kommer AFA att återbetala 

pengar till kommuner och landsting som tidigare har betalats in till den 

kollektivavtalade sjukförsäkringen. Orsaken är minskade utbetalningar till 

sjuka. 

 

I en skrivelse från fackförbundet VISION kom förslaget att dessa pengar bör 

gå tillbaka till personalen i form av bl a hälsofrämjande åtgärder. 

 

En del i VISION:s förslag är friskvårdscheckar till kommunens personal, för 

att användas hos lokala företagare inom just friskvård. 

Utifrån ovanstående yrkar vi att en miljon kronor från AFA-utbetalningen 

avsätts till friskvårdscheckar för personal inom Ronneby Kommun, samt att 

frågan behandlas skyndsamt.”  

Bedömning 

AFA-medel utbetalades till kommunerna hösten 2013 samt 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade respektive år hur pengarna skulle fördelas. 

Inga AFA-medel betalades ut 2015 och det kommer inte heller att göras 

någon utbetalning 2016. Motionen bör därför avslås då förslaget ej kan 

genomföras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  
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Kommunstyrelsens beslut 2017-01-10  

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Susanne Lundgren (M). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Susanne Lundgren 

Anna Carlbrant  

Marcus Jingfors  

Anna-Karin Sonesson, kommunledningsförvaltningen  
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§ 41 Dnr 2017-000008 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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Kungörelse från Ronneby kommun M 
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

~ ~ 

Torsdagen den 26 januari 2017, kl. 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 
för behandling av följande ärenden: 

l . Val av justerare 

2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den 
som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 
10 minuter före Sammanträdets start 

3. Anmälan av medborgarförslag från Marie Håkansson angående förslaget att servera 
lättprodukter i kommunens skolor och förskolor 

4. Anmälan av medborgarförslag från Sara Carlsson och Jacob Fridhagen angående att 
Ronneby Kommun använder lättprodukter i förskolan/ skolan 

5. Anmälan av medborgarförslag från Anna-Therese Lindström om att servera bra mat som 
stöds av nutidens forskning till våra barn 

6. Anmälan av medborgarförslag från Barbro Kristina Signesdotter om ett veganskt 
trygghetsboende/äldreboende i Ronneby kommun 

7. Anmälan av medborgarförslag från Elise Bengtsson om hälla ett ungdomsråd som 
Ronneby kommun ansvarar för 

8. Anmälan av medborgarförslag från Amanda Hansson om att måla Brunnsvallen röd för 
att visa stolthet över stadens idrottsklubbar 

9. Anmälan av medborgarförslag från Peter Landqvist om att gatubelysning uppförs mellan 
Gamla Landsvägen och Lilj evägen i Sörby 

lO. Anmälan av medborgarförslag från Johan Hejdeman om att anlägga passage mellan E 22 
och Skärsjön 

l l. Medborgarförslag 

12. Aktuellt från revisorerna 2017- infonnation om 2017 års revisionsplan 
13. F yllnadsval till uppdrag som ordförande i Valnämnden efter entledigande av Anders 

Härdelin (M) 
14. F yllnadsval till uppdrag som ersättare i äldrenämnden efter entledigande av Anette 

Rydell (S) 

15. Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i socialnämnden efter entledigande av Anna 
Diurhuus-Gundersen (M) 

Ronneby kommun 
Postadress SE-372 80 Ronneby Telefon 0457-61 80 OO Besöksadress BesoksAdress Telefax 0457-61 86 33 
Webbplats 'Wvvw.ronneby.se] E-post E-post till enheten eller person 
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16. Interpellationer L?‘ - 0/ - Z 33]?» 
17. Frâgor

„ fiwwi L/ 
18. Investeringsplan - Spontanidrottplatser, Ronneby Kommun 
19. Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen Öst 2 

20. Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen öst 
21. Hjortsberga 4:73 - delexploatering J ohannishus 

22. Detaljplan Svenstorp 20:1 

23. Besvarande av medborgarförslag från Britt Petersson om att det saknas flaggor vid villa 
Vassen och Restaurang Karön 

24. Besvarande av medborgarförslag från Cecilia Carlberg om att öppna upp en möjlig 
körriktning mellan området Påtorp och Hamnvägen/ Gärestad för att minska belastning på 
övriga vågar 

25. Besvarande av medborgarförslag från Lilian Orrgren om att öppna upp c-plan på 
Brunnsvallen för allmänheten 

26. Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson om inte lätt att vara cyklist i 

Ronneby 
27. Besvarande av medborgarförslag från Magnus Johannesson om att stärka Karöområdets 

möjligheter 

28. Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson om att skydda Karön 
29. Besvarande av medborgarförslag från Ingemar Magnusson gällande upprustning av 

Blekingeledens Ronnebyetapper 

30. Besvarande av medborgarförslag från Molly Olofsson angående nya tassar på stolarna i 

Knut Hahnsskolan 

3 l. Besvarande av medborgarförslag från Johan Hejdeman om att anlägga passage mellan 
E22 och Skärsjön 

32. Besvarande av medborgarförslag från Tommy Kalmteg angående omfördelning av medel 
så att fibernätet kan utvecklas 

33. Besvarande av medborgarförslag från Mats Bjelland om uppförande av lägenheter mm 
för föreningar 

34. Besvarande av motion angående förbud mot IS symboler från 
kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) 

35. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamötema Christer Leksell (SD) och 
Nicolas Westrup (SD) till fullmäktige i Ronneby angående Tjärö 

36. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) angående 
tidsbegränsad talartid 

37. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Anna Carlbrant (RP) 
angående näringslivets utveckling



38. Besvarande av motion om att en miljon kronor från AFA-utbetalning avsätts till friskvårdscheckar för personal i Ronneby kommun, från kommunfullmäktigeledamötema Anna Carlbrant (RP), Susanne Lundgren (M) och Marcus J ingfors (OPOL) 
3 9. Anmälan av motioner 
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KONTRAKT FÔR KÔP AV DEL AV FASTIGHET 

Parter 

Sälj are: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 O0 

Org.nr: 212000-0837 

Köpare: Heml, nedan kallad köparen 
Adress: 

Telefon: 

Org nr: 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 

l.l Kommunen överlåter och forsäljer härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby 
22:1 om ca 26 475 kvm som markerats med svart på bifogad karta, bilaga 1. 

2 Köpeskilling 
2.1 Köpeskillingen på 80 kronor per kvadratmeter för ca 25 000 kvm och 20 kronor per 

kvadratmeter för l 475 kvm skall erläggas kontant på tillträdesdagen. 

2.2 Köparen ska betala in summan på Kommunens postgiro 110020-5. När köpeskillingen 
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev. 

2.3 Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra 
handlingar jml 4 kap 20 § JB. 

3 Tillträdesdag mm 
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3 

Vunnit laga kraft. 
Fôrtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskommelse efter det att Ronneby 
Kommuns Kommunñlllmäktigebeslut vunnit laga kraft. 

3.2 Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. 

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen. 
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed 
biträds av kommunen. Köparen svarar för kostnaden för fastighetsbildningen. 
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4.2 

4.3 

7.2 

7.3 

9.2 

Exploateringsskyldighet m m 
Kôparen skall exploatera markomrâdet för byggande av Verksamhetslokaler. Köparen 
får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten 
har fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fifllgjord när platta och stomme till 
byggnaden är uppförd. 
Om Köparen inte inom 18 månader från köpebrevets utfärdande har fullgjort 
byggnadsskyldigheten eller om han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande 
överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 50 % av köpeskillingen. 
Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av 
kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen. 

Fastighetens skick 
Köparen godtar F astighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon 
form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. 

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 
Kommunen. 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 
Köparen. 

Inskrivningsåtgärder mm 
Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och - 

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

Köparen ska lämna grannmedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande 
fastigheter i enlighet med gällande plan för området. 

Om köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid 
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjämt ska gälla mot den 
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begäran av Kommunen till 
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen. 

Tvist 
Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol. 

Förutsättningar för avtalets giltighet 
För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige 
godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats, 
ska avtalet, under förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är 
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges 
justerade protokoll satts upp på anslagstavla. 

Avtalets giltighet förutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till 
grund för genomförande av en avstyckning.



9.3 Om förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. 

10 Anslutningsavgifter 
10.1 Avgifter för anslutning till VA, el, fiber och fjärrvärme ingår ej i köpeskillingen och 

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor. 

11 Avtalsexemplar 
l 1.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 

Kommunen Köparen 

Ronneby den 

EvavLydin 

Säljarens egenhändi ga namnteckningar bevittnas:



b KOMMUN 
To. hit)‘ g _ “‘ 0‘ kûxhvflmuwlggflrflukkgag 
Prokflçcu 7,o\"\ ~O\-"Z,(": gl Z7, 

KONTRAKT FÓR KÓP AV DEL AV FASTIGHET 

Parter 

Sälj are: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 00 
Orgnr: 212000-0837 

Köpare: Stej 0 designbyrå AB, nedan kallad köparen 
Adress: Knipevägen 12, 372 73 Ronneby 
Telefon: 

Org nr: 559025-7977 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 
1.1 Kommunen överlåter och försälj er härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby 

22:1 om ca 7000 kvm som markerats med svart på bifogad karta, bilaga 1. 

2 Köpeskilling 
2.1 Köpeskillingen på 80 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på tillträdesdagen. 

2.2 Köparen ska betala in summan på Kommunens plussgiro 110020-5. När köpeskillingen 
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev. 

2.3 Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöri ga kartor och andra 
handlingar jml 4 kap 20 § JB. 

3 Tillträdesdag mm 
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3 

Vunnit laga kraft. 
Fôrtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskommelse efter det att Ronneby 
Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft. 

3.2 Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. 

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen. 
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed 
biträds av kommunen. Köparen svarar för kostnaden för fastighetsbildningen. 
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4.2 

4.3 

7.2 

7.3 

9.2 

Exploateringsskyldighet m m 
Kôparen skall exploatera markomrädet fôr byggande av verksamhetslokaler. Köparen 
får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten 
har fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord när platta och stomme till 
byggnaden är uppförd. 
Om Köparen inte inom 18 månader från köpebrevets utfárdande har fullgjort 
byggnadsskyldigheten eller om han innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande 
överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 50 % av köpeskillingen. 
Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av 
kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfiisten. 

Fastighetens skick 
Köparen godtar F astighetens skick. Köparen ska inte framställa nägra anspråk i någon 
form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. 

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 
Kommunen. 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 
Köparen. 

Inskrivningsåtgärder mm 
Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskiivningsåtgärder och - 

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

Köparen ska lämna grannmedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande 
fastigheter i enlighet med gällande plan för området. 

Om köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid 
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjämt ska gälla mot den 
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begäran av Kommunen till 
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen. 

Tvist 
Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol. 

Förutsättningar för avtalets giltighet 
För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige 
godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats, 
ska avtalet, under förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är 
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges 
justerade protokoll satts upp på anslagstavla. 

Avtalets giltighet förutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till 
grund för genomförande av en avstyckning.



9.3 Om förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. 

10 Anslutningsavgifter 
10.1 Avgifter för anslutning till VA, el, fiber och fjärrvärme ingår ej i köpeskillingen och 

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor. 

1 1 Avtalsexemplar 
1 l .l Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 

Kommunen Köparen 

Ronneby den 

Stefan Johansson 

Eva Lydin 

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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Exploateringskalkyl Hjortsberga 4:73 

Exgloateringskostnader 
Post mängd a'-pris kostnad kommentar 
VA 240 O00 Kalkyl från Miljöteknik 
Gata 240 kvm 1 000 kr 240 O00 Kalkyl från Gata/Park 
Belysning 20 OOO Kalkyl från Gata/Park 
EI 0 E.ON:s område 
Avstyckning 70 OOO Lantmäterikostnad 
Markpris 2 600 kvm 40 kr 104 000 
Diverse 26 000 

totalt 700 000 0 

Intäkterflomtgris 
mängd a'-pris kostnad moms kommentar 

Tomt 1 1260 kvm 40 kr 50 400 Mark 
120 000 30 000 VA 
182 800 Tomtpris 

Totalt 353 200 30 000 383 200 

Tomt 2 1100 kvm 40 kr 44 000 Mark 
120 000 30 000 VA 
182 800 Tomtpris 

Totalt 346 800 30 000 376 800 

totalt 700 000 60 000 
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Antagandehandling 
Diarienr:2008/1 08 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 m.fl. Stenâsa, 
Bräkne-Hoby 
Ronneby kommun, Blekinge län 

- skarta~ Orienterin
~ 

PLANBE SKRIVN ING 

Detaljplan fôr del av Svenstorp 20:1 Stenäsa 
Bräkne-Hoby Planbeskrivning 
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‘ü RO NNE BY à Antagandehandling 
Diarienr:2008/I 08 

HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande 
Handlingar: 

Plankarta i skala 1:1000 
Planbeskrivning 
Behovsbedömning 
Genomförandebeskrivning 
Fastighetsförteckning 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen utreda en 
flexibel exploatering av bostäder av varierande karaktär för att 
komplettera det befintliga bostadsbeståndet. Området ansluter till 
befintligt villaområde i öster. 

PLANDATA 
Lägesbestämning Planområdet är beläget i väster om Bräkne-Hoby samhälle. Området 

avgränsas i sydost av bostadsbebyggelse i söder av Stenåsavägen 
och nordväst av naturområde. 

Areal Arealen uppgår till cirka 20 000 m2 (2 ha). 

Markägo- Bostadsfastigheterna; 18:2, 18:4 och 18:3 är i privat ägo. Övrig 
förhållanden mark ägs av kommunen. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktsplan I kommunens gällande Översiktsplan antagen av 

Kommunfullmäktige den 30 oktober 2006, ligger området som ett 
utvecklingsområde för bostadsbebyggelse 

Detaljplan Planområdet ligger utanför planlagt område men ansluter i öst till 
detaljplan för bostadsområdet Svenstorp 11:3 m.fl. antagen den 17 
februari 1961. 

Miljöbedömning Gällande lagstiftning innebär att kommunen ska bedöma om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan eller inte, en s.k. behovsbedömning. Om kommunen 
i behovsbedömningen kommer fram till att ett genomförande av 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa 
Bräkne-Hoby Planbeskrivning 
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fi RO NNE BY h i Antagandehandling 
Diarienr:2008/1 08 

planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras. I en miljöbedömning ingår att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

För detta projekt har en behovsbedömning genomförts och 
kommunens ställningstagande är att planens genomförande ej kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed 
inte behöver upprättas. 

Lokala miljömål Kommunfullmäktige antog lokala miljömål 2014-01-30 § 20. 
Planen ska bidra till att de lokala miljömålen uppnås och därigenom 
främst målen för giftfii miljö och en god bebyggd miljö. 
Möjligheterna för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD är 
goda. Planområdets läge i förhållande till arbetsplatser, service, 
kollektivtrafik och tätortsnära skog är bra vilket är viktigt för en god 
boendemiljö. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Allmänt Planförslaget är bl.a. ett resultat och fullföljande av en del av 

Stenåsaområdet som utpekas som ett framtida område för 
bostadsbebyggelse i översiktsplanen. Avsikten är att planlägga 
området med en flexibel detaljplan, vilket menas att området för 
bostäder avgränsas och att bebyggelsens omfattning bestäms. 
Förslag som visar hur området kan bebyggas och vilka kvaliteter 
som kan åstadkommas har tagits fram. 

Bostäder I planområdets östra del finns befintlig bebyggelse. Bebyggelsen 
består av friliggande villor i en och två våningar. 

Ny Bebyggelse Planen är flexibel och ger möjlighet att bygga villor, parhus, 
kedjehus, radhus och flerbostadshus. 

För att det nya området ska smälta in i sin omgivning finns det 
bestämmelser som bland annat reglerar hur stor del av fastigheten 
som får bebyggas, hur högt man får bygga samt hur nära 
fastighetsgräns man får bygga. För att säkerhetsställa att 
fastigheterna inte blir för små finns det en planbestämmelse som 
reglerar minsta fastighetsstorlek i förhållande till byggnadstyp. För 
att den nya bebyggelsen inte ska placeras för nära den befintliga 
bebyggelsen i öst finns ett område med prickmark (mark där 
byggnad inte får uppföras) som hindrar byggnation närmare än 8 
meter från fastighetsgräns mot befintliga fastigheter i öst. 

Föreslagna bestämmelser gäller även för befintlig bebyggelse inom 
planområdet. 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa 
Bräkne-Hoby Planbeskrivning 
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RONNEBY 
r 

KOMMUN Antagandehandlíng 
Díaríenr:2008/] 08 

F ôljande illustrationer visar exempel på hur olika upplåtelseformer 
kan utformas. 

Illustration A 
Förslag med 10 stycken 
friliggande villor med 
tillhörande garage. 
F astighetsstorleken 
varierar från 1000 
kvadratmeter till 1400 
kvadratmeter. 

Illustration B 
Förslag med varierad 
bostadsbebyggelse. Tre 
stycken flerbostadshus i 

norr med gemensamma 
ytor, parkeringsplatser 
och ett miljöhus. I det 
sydöstra planområdet 
finns kedj ehus i två plan 
med tillhörande garage. I 

nordöstra planområdet 
finns tvâ parhus och i det 
sydvästra planområdet 
finns radhus och en 
friliggande Villa. 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa 
Bräkne-Hoby Planbeskrivning 
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V RONNEBY . 
KOMMUN 

Natur 
Mark och vegetation 

Geoteknik 

Radon 

Fornlämningar 

Antagandehandling 
Dz'arienr.'2008/I 08 

Planområdet utgörs av flack jordbruksmark med omgivande 
stenmurar och skogsmarksområden. Länsstyrelsen har med stöd av 
7 kap. l l§ miljöbalken och 5 § andra stycket i förordningen om 
områdesskydd gett Ronneby kommun dispens för att ta bort en 
stenmur och skapa en öppning i en stenmur för att skapa plats for ny 
lokalgata och GC-väg. Kvarvarande stenmurar är biotopskyddade 
enligt 7 kap. l l§ miljöbalken och skyddas med 
bevarandebestämmelser i plankartan. 

Vy tagen från vägen söder om området. 

Enligt tidigare geotekniska undersökningar av området, WSP 2008- 
01-22, är grundförhållandena inom området generellt goda och 
någon ny undersökning torde inte behövas. 

Området ligger väster om ett grusåsområde med förhöjd risk och 
öster om ett lågriskområde. Inom området finns inga kända 
förekomster. 

Det finns inga kända fornlämningar i planområdets närhet. Någon 
särskild arkeologisk utredning har inte gjorts. Skulle fornlämning 
påträffas vid markarbete ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i 

Blekinge län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § kultunniljölagen, 
KML. 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenása 
Bräkne-Hoby Planbeskrivning 
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à RONNEBY V 

KOMMUN 
Service 

Kommunikation 

Tillgänglighet 

Lek och rekreation 

Gatumark 

Vägar 

Parkering 

Vatten och avlopp 

Antagandehandling 
Diarienrs2008/l 08 

I Bräkne—Hoby finns god kommersiell och offentlig service. Det 
finns barnomsorg, fritids, grundskola och viss gymnasieutbildning, 
bibliotek, bank- och postservice, hälsocentral, idrottsplats, ICA- 
butik, m.m. 

Kommunikationen är bra med både tåg och buss som ger 
pendlingsmöjligheter till Karlskrona och Kristianstad. Avstånd till 
buss- och tågstation är ca 700 meter. 

Området är relativt plant och bostäderna bedöms därför få god 
tillgänglighet. 

Tillgängliga friytor för utevistelse skall finnas på kvartersmark och 
kompletteras med anslutande skogsmark. 

Anslutning till området görs via en ny infart från Stenåsavägen. 

Kommunen är huvudman för nya vägar i planområdet. 

Parkering ska lösas inom egen fastighet. 

Bebyggelsen kring planområdet är anslutna till det kommunala VA- 
nätet. Ny bebyggelse inom planförslaget kan kopplas till bef. 
ledningsnät. Möjliga anslutningspunkter finns i Skogsvägen och 
Stenåsavägen. 

Planområdet ligger i utkanten av ett Skyddsområde för 
dricksvattentäkt. Bedömningen är att den förändring detaljplanen 
möjliggör inte kommer att påverka vattnets kvalitet och kvantitet 
negativt. 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa 
Bräkne-Hoby Planbeskrivning 
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RONNEBY 
j 
KOMMUNV 

Dagvattenhantering 

Värme 

El 

Fiber 

Återvinningscentral 

Antagandehandl ing 
Diarienr.'2 008/ 1 08

~ 
Skyddsområde för dricksvattentäkt 

Inom planområdet ska dagvatten (regn, snö och smältvatten) 
omhändertas lokalt inom tomtmark (LOD). Dagvatten ska fördröj as 
och omhändertas inom respektive fastighet och möjliggöra 
infiltration i marken. För att möjliggöra LOD ska mängden 
hårdgjord yta inom varje fastighet begränsas till 20 % av den del av 
tomt som inte är berg i dagen eller upptas av byggnader. 

Dagvatten från gatumark ska omhändertas lokalt. Förslagsvis med 
rännstensbrunnar. Vattnet från brunnarna leder sedan till 
fördröjningsdammar eller fördröjningsmagasin där vattnet infiltreras 
ner i jorden innan det når Bräkneån. Placering av 
fördröjningsdammar eller fordörjningsmagasin anordnas utanför 
planområdet. 

Uppvärmning sker med individuella eller gemensamma lösningar. 
Det finns möjlighet att ansluta sig till kommunens fjärrvärmenät. 

Tillhör inte Miljötekniks distributionsområden men el finns 
framdraget i närhet till området. 

Möjlighet att ansluta sig till Miljötekniks fibernät. 

Söder om den planerade bostadsbebyggelsen ligger Bräkne-Hoby 
återvinningscentral. För att det inte ska uppstå problem med buller 
och trafik är intentionen att flytta in- och utfarter till motsatt sida. 
För att skapa en mer attraktiv boendemiljö är intentionen att skapa 
en tillräckligt bred grönyta med lämplig växtlighet eller annan 
avskärrnning mellan återvinningscentralen och de nännast liggande 
fastigheterna. 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa 
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Vä 

Avfall 

Medverkande 
tjänstemän 

Ronneby 
2016-11-16 

Helena Revelj 
Stadsarkitekt 

RONNEBY KOMMUN Antagandehandling 
Diarz'enr.'2008/1 08 

Inom planområdet föreslås kommunal avfallshantering. 

Planförslaget har utformats av planarkitekt Robert Rylander och 
Stadsarkitekt Helena Revelj, Ronneby kommun. 

Robert Rylander 
Planarkitekt 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa 
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Î RONNEBY KOMMUN 
BEDÖMNING AV BEHOVET ATT UPPRÄTTA EN 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Enliqt Plan- och Bvqqlaqen och enliqt kriterierna i MKB-förordninqens bilaqor 2 och 4

~ 
Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 m.fl. Stenåsa, Bräkne-Hoby i Ronneby Kommun 

Planens syfte är att skapa möjlighet för byggande av ett antal bostäder av varierande 
karaktär för att komplettera det befintliga bostadsbeståndet. 

Planområdet 

(Ett JA kräver en miljöbedömning) "

i 

,N?tuifá29°°,- a 

‘til1Sté’1iidSI§<1ikti§'~,~ 

’ver!<SaIi11!§tén1igt,1V1KB%f;3I§ första ~ V 
» . 

Detaljplan tillståndspliktig 
'V°'*kisämh?*iAvenligt,MKB'Tbi13i ~ ~ 
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Platsen Ingen eller Inverkan Betydande Kommentarer 
liten 

Den befintliga miljöns X 
känslighet, nuvarande 

Radon Gränsar i öst till grusås 
med förhöjd risk 

Geologi 

Skredrisk 

Översvämningsrisk 

Lj usförhållanden på plats 

Lokalklimat 

Markföroreningar 

Buller från omgivningen Milj östation 

><><><><><><><><>< 

Förekomst av verksam-heter 
som medför risk för 
omgivningen i eller i 

närheten av planområdet 
Grönytor i tätort X Naturskyddad 

jordbruksmark 

Tätortsnära 
rekreationsområde 

>< 

Nuvarande verksamhet 
riskerar att överträda 
milj ökval itetsnormer 

>< 

Riksintresse kulturmiljö 

Regionalt intresse 
kulturmiljö 

Arkeologi Inga kända 
fornlämningar 

><><><>< 

Särdrag i naturen 

lll/lll /W Ë’ 9»



Strandskydd X 
Naturreservat X 
Dj urskyddsområde X 
Växtskyddsområde X 
Biotopskydd X Stenmurar finns och 

kommer skyddas med 
bestämmelse i planen. 
Öppning krävs för GC- 
väg. 

Miljöskyddsområde X 
Vattenskyddsområde X Yttre Vattenskydds- 

omräde norr om 
planområdet 

Naturminne X 

Påverkan 
Projektets omfattning X 
Àr planen del av ett stôrre X 
projekt 

Miljöpåverkan av det X 
överordnade projektet 

Dagvattenhantering X Lokalt
d omhändertagan e av 

dagvatten. 
Påverkan på trañk- X Trafiken i de befintliga 
Situationen inom och utom omrädet kommer inte 
planområdet att påverkas nämnvärt. 
Påverkan på landskaps- 
bilden 

Utnyttjande av mark X Bebyggelsen placeras 
på jordbruksmark. 

Utnyttjande av vatten X 

Utnyttjande av övriga X 
naturresurser 
Alstrande av avfall X Kommunal 

avfallshantering. 
Alstrande av föroreningar X 

M“ A“



Alstrande av störningar 

Risker 

Hälsa 

Miljö 

><><1><>< 

Planen 
Ger planen möjlighet till 
milj öpåverkande verksam- 
heter 

>< 

Avser planen reglera X 
miljöpåverkande verksam- 
heter 
Har planen betydelse för 
andra planers miljö-påverkan 

>< 

överensstämmelse med X kommunens miljöstrategi 

Positiva aspekter 
Planens eventuella positiva 
inverkan på miljö, hälsa mm 

ställningstagande 
Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 
Miljöbalkens 6 kap ll, 12 §§ bedöms därför inte behöva 
genomföras. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 
o Planen möjliggör utökning av ett antal bostäder med 

varierande karaktär i anslutning till befintlig bebyggelse. 

o Planområdet berör inga riksintressen eller andra särskilt 
skyddade områden. 

o Genomförandet bedöms inte innebära några risker för 
människors hälsa. 

o Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas. 

o Fortsatt miljökonsekvensbeskrivning bedöms ej 
behövas. 

Ronneby kommun 
Upprättad 201 1-01-10, Reviderad 2016-04-20 

Robert Rylander Helena Revelj 
Planarkitekt Stadsarkitekt

W



w RONNEBY k Antagandehandling 
Diarienr.'2008/I 08 

Detaljplan for del av Svenstorp 20:1 m.fl. Stenâsa, 
Bräkne-Hoby 
Ronneby kommun, Blekinge län 

GENOMFÔRANDEBESKRIVNING 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Tidplan Planen hanteras enligt normalt planförfarande och kan antas av 

kommunfullmäktige 1:e kvartalet 2017. 

Godkännande för samråd MBN, dec 2010 
Samråd jan 2011 
Godkännande for samråd 2 MBN, maj 2016 
Samråd 2, juni 20 l 6 
Godkännande for utställning, sep 2016 
Utställning, sep-oktober 2016 
Godkännande MBN, nov 2016 

Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap Kommunen är huvudman for allmän plats. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGoR 
Fastighetsbildning F astighetsindelningen inom planområdet är flexibel. Fastighetsägare 

svarar för fastighetsbildningskostnaderna. 

EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi Plan bekostas av kommunen. Planintäckter består av planavgifter 

vid kommande bygglov. 

TEKNISKA FRÅGOR 
VA Föreslagen detaljplan ligger till större delen utanför 

verksamhetsområde for vatten och avlopp vilket innebär att 
exploatören bekostar samtliga utbyggnadskostnader för vatten och 
avlopp och i gengäld så erläggs ingen anslutningsavgift till 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 m.fI., Stenåsa 
Bräkne-Hoby Genomförandebeskrivning 

1(2)



RONNEBY KOMMUNV Antagandehandling 
Diarz'enr:2008/1 08 

Miljëteknik. Alla ritningar skall projekteras av exploatören och 
godkännas av Miljöteknik innan schaktning får påbörjas. VA- 
ansökan skall lämnas in. 

En översiktlig geoteknisk besiktning av ett större område 
genomfördes 1990 av WSP Göran Sätterström. 

Tekniska utredningar 

ÖVRIGA FRÅGOR 
Miljöbedömning Planförslaget bedöms ej innebära att särskild 

miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 
Medverkande 
tj änstemän Planförslaget har utformats av planarkitekt Robert Rylander och 

Stadsarkitekt Helena Revelj, Ronneby kommun. 

Ronneby 
2016-11-16 

Helena Revelj Robert Rylander 
Stadsarkitekt Planarkitekt 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 m.fI., Stenása 
Bräkne-Hoby

J 

Genomfôrandebeskrivning 
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RONNEBY 
E; KOMMUN 

Antagandehandling 
Diarienr." 2008/1 08 

Detaljplan for del av Svenstorp 20:1 m.fl. Stenâsa, Bräkne- 
Hoby, Ronneby kommun, Blekinge län 

UTLÅTANDE 

Detaljplaneförslaget, upprättat 2010-12-06 och reviderat 2016-11-16 har varit utställt under 
tiden 2016-09-30 t.o.m. 2016-10-28. Myndigheter och berörda fastighetsägare m.fl. har beretts 
tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs enligt normalt 
planförfarande. 

Detaljplanehandlingama fanns under utställningstiden tillgängliga på kommunens webbplats, 
Plan- och byggenhetens expedition, Ronneby Stadsbibliotek och Bräkne-Hoby Bibliotek. 
Planförslaget kungj ordes i lokaltidningarna den 30 september 2016. 

Yttranden har inkommit frân Länsstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Kommunstyrelsen, 
Räddningstjänsten, Skanova, E.ON Elnät Sverige AB, och Miljö- och 
hälsoskyddsenheten. Fastighetsägare till Svenstorp 2:49. 

Länsstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten, Skanova, 
E.ON Elnät Sverige AB, och Miljö- och hälsoskyddsenheten har inget att erinra mot 
planförslaget. 

Förutom Länsstyrelsen yttrande som redovisas i sin helhet, följer nedan en sammanfattning av 
inkomna yttranden. 

Länsstyrelsen Blekinge Län: 

Yttrande över detaljplan för del av Svenstorp 20:1 m.fl. Stenâsa i Bräkne- 
Hoby, Ronneby kommun, Blekinge län. 
Dnr 2008/108, Utställningshandling för perioden 2016-09-30 t.0.m. 2016-10-28. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Förslag till detaljplan för del av Svenstorp 20:1 m.fl., Stenâsa syftar till att möjliggöra ny 
bostadsbebyggelse i Bräkne-Hoby samhälle. Aktuellt planområde är i överensstämmelse med 
översiktsplanen för Ronneby kommun och är lokaliserat i västra delen av samhället och utgör 
del av ett mer omfattande utvecklingsområde för bostadsändamål. 

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 m.fl. 1 

Stenâsa, Bräkne-Hoby 
Ronneby kommun Utlåtande 
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RONNEBY 
V KOMMUNV 

Antagandehandl ing 
Diarienr." 2008/108 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL (2010:900) 
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens synpunkter och råd 
Länsstyrelsen har vid två tillfällen tidigare lämnat samrådssynpunkter på aktuell detaljplan. 
Länsstyrelsens synpunkter har kommit att beaktas vid utformningen av detaljplanen. 

Deltagare 
I ärendet har avdelningschef Lars Olsson beslutat att arkitekt Peter Abrahamsson varit 
föredragande. I ärendet har även naturvårdshandläggare Ulf Lundgren, arkeolog Magnus 
Petersson och handläggare för vattenskyddsområden Ann-Cathrin Milder deltagit. 

Fastighetsägaren till Svenstorp 2:49 tycker det är bra att det byggs fler bostäder i Bräkne- 
Hoby men anser inte att man bör exploatera den tätortsnära skogen. Skogen är ett omtyckt 
promenadområde med rik och vacker natur. Skogen som tas i anspråk för ny bebyggelse 
anknyter till andra natur- och Strövområden som blir svåra att nå vid exploatering. 
Fastighetsägare anser inte att man bör bygga ovanför den stengärdsgård som avgränsar 
området. Vidare menar fastighetsägare att bebyggelsen kommer för nära den 3G-mast som 
finns på vattentornet, norr om planområdet. 

Kommentar: 
I samrådsredogörelsen hänvisade vi till Stråksäkerhetsmyndigheten som lyder under 
regeringen och tillhör Miljö- och energidepartementets ansvarsområde vilket vi 
bedömer som en trovärdig källa. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten minskar 
radiovågornas styrka mycket snabbt med ökande avstånd till basstationsantennen. För 
de flesta antenner kan referensvärdet bara överskridas på någon eller några meters 
avstånd. Det gäller även om basstationen är maximalt belastad och du befinner dig i 

jämnhojd med antennen åt det håll den är riktad Vid de starkaste basstationerna kan 
referensvärdet överskridas inom ungefär åtta meter från antennen. 1 

Planerad bebyggelse ligger som närmast cirka 120 meter från 3G-masten och 
kommunen bedömer att 3 G-masten inte kommer att orsaka olägenheter för människors 
hälsa med hänvisningar till texten ovan. 

Vi bedömer att stor del av den tätortsnära skogen kommer att bevaras och att 
anknytande natur- och strövområdet kommer att nås även efter exploatering. 
Exploatering ovanför stengärdsgården anses bli en naturlig förlängning av det 
befintliga bostadsområdet i öst. 

1 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt-—trad1os-teknik/Mobi1telefoni/Basstationer/ 

Detaljplan fôr del av Svenstorp 20:1 m.fI. 2 
Stenåsa, Bräkne-Hoby 
Ronneby kommun Utlåtande 
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RONNEBY h :KOMMUN 
Antagandehandl ing 
Diarienr: 2008/108 

SAMMANFATTNING: 
Detaljplanen föreslås revideras enligt följande: 

Plankarta: Koordinater tillagda. 
Genomförandebeskrivning: Tidplan reviderad. 

I övrigt anses inkömmande synpunkter inte medföra några ytterligare ändringar för förslaget 
till ny detaljplan. Andringama bedöms inte vara av sådan art att en ny utställning behövs. 

Synpunkter mot förslaget kvarstår från ägarna till Svenstorp 18:2, Svenstorp 2:49, Svenstorp 
11:38, Svenstorp 11:44, Svenstorp 18:3 och Svenstorp 18:4. 

Ronneby 2016-11-18 

Robert Rylander Helena Revelj 
Planarkitekt Stadsarkitekt 

Detaljplan för de! av Svenstorp 20:1 m.f|. 3 
Stenåsa, Bräkne-Hoby 
Ronneby kommun Utlåtande 
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