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med tid och plats 2018-03-22.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.
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Se särskild förteckning
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§ 45

Dnr 2018-000039 101

Val av justerare
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av
dagordningen:
Ärende nio på föredragningslistan ”Internbudget 2018
Kommunledningsförvaltningen och Näringslivsenheten” dras ur.
Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall (S) föreslås att jämte ordförande
justera kvällens protokoll.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen samt utse Kenneth
Michaelsson (C) och Malin Norfall (S) till att justera kvällens protokoll.
________________
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§ 46

Dnr 2018-000144 109

Anmälan om medborgarförslag om att anlägga en ny
promenadstig mellan Bräkne-Hoby och Salsjön
Följande medborgarförslag lämnas om att anlägga en ny promenadstig
mellan Bräkne-Hoby och Salsjön:
Sammanfattning
Bor i Mörtjuk strax söder om Bräkne-Hoby. Har ett förslag om en ny
promenadstig som skulle kunna anläggas med mycket enkla medel.
Många promenerar från Bräkne-Hoby via Naturbruksgymnasiet och till
Salsjön med omgivning. Vi som bor här i Mörtjuk och Hakarp promenerar
ganska ofta upp till Bräkne-Hoby. För att få till en runda får man gå längs
trafikplatsen vid E22, en vältrafikerad och mindre gemytlig
promenadsträcka. Hade man tagit en remsa av naturbruksgymnasiets
betesmark i anspråk och gjort detta till en trevlig promenadstig tror jag
många hade nyttjat denna. Finns en öppning i stenmuren strax väster om
Mörtjuksvägen 11 som kunde nyttjats, sedan låtit stigen ansluta vid
Viadukten under E22 i anslutning till Naturbruksgymnasiet. Se bifogade
bilder.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 47

Dnr 2018-000013 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare
medborgaförslag lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-28
Kommunfullmäktige

§ 48

Dnr 2018-000016 101

Frågor
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte ställts några
frågor vid dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 49

Dnr 2018-000204 319

Interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson (M)
från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD)
angående trafikhinder på Värperydsvägen
Willy Persson (KD) lämnar följande interpellation ställd till Roger
Fredriksson (M):
Sammanfattning
Värperydsvägen förbi F17 är en besvärlig vägsträcka med trafikhinder som
tvingar fordon att stanna vid möte. Det har skapat irritation och oro hos
trafikanter från F17 och boende intill vägsträckan. Detta är ett bekymmer
som jag tog upp i en interpellation i kommunfullmäktige i februari månad
2017. Inget som jag upplevde att tekniska förvaltningen tog åt sig. Sex
månader senare, i augusti månad, ställde jag frågan till kommunalrådet om
vad som ska hända med sträckan. Svaret blev att förvaltningen håller på att
utreda frågan. Nu har det gått över ett år utan att något har hänt med
vägsträckan. Tekniska förvaltningen bad Tyréns om en granskning av
trafiksäkerhetsåtgärder på Värperydsvägen som presenterades i KSAU
december månad 2017. Där beslutsförslaget blev att notera utredningen till
protokollet. Bilister och boende intill vägsträckan är fortfarande oroliga för
trafikhindren. Vad skall hända?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas samt att den
besvaras på sammanträdet i april 2018.
________________
Exp:
Roger Fredriksson
Willy Persson
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§ 50

Dnr 2018-000221 193

Interpellation från Malin Norfall (S) till äldrenämndens
ordförande Sune Håkansson (RP)
Malin Norfall (S) lämnar följande interpellation ställd till Sune Håkansson
(RP):
Sammanfattning
Det finns ett beslut taget i kommunfullmäktige om att Ålycke i Johannishus
ska byggas om. Det finns pengar avsatta i den budget som antagits men ännu
har det inte påbörjats. Samtidig går det att läsa i media att du inte vill bygga
om Ålycke som beslutat. Detta blir väldigt otydligt.
Min fråga till Sune Håkansson är: Vad är det som stoppar arbetet och
företräder du den styrande minoriteten när du inte anser att ombyggnationen
ska genomföras?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas samt att den
besvaras på sammanträdet i april 2018.
________________
Exp:
Sune Håkansson
Malin Norfall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-28
Kommunfullmäktige

§ 51

Dnr 2018-000220 193

Interpellation av Malin Norfall (S) ställd till
äldrenämndens ordförande Sune Håkansson (RP)
angående konsekvenserna av införandet av LOV (lagen
om valfrihet) i särskilda boenden, för den kommunala
organisationen.
Malin Norfall (S) lämnar följande interpellation ställd till Sune Håkansson
(RP):
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att införa LOV inom särskilda
boenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat om
förfrågningsunderlaget och kommundirektören har ansvarat för underlaget.
Nämnden är ansvarig för verksamheten har haft materialet på remiss där
både nämnd och förvaltning lyfte flera relevanta frågor som uppkommer i
samband med LOV.
Med anledning av detta frågar jag Sune Håkansson:
Finns det budgetmedel avsatta för kostnader som uppstår för tomma
lägenheter?
Ska de lägenheterna vakanshållas eller avyttras?
Ska kostnaden för dessa lägenheter räknas in i kostnadskalkylen och i så fall
hur? Ska kommunmedlemmarna betala både för vakanta lägenheter hos
kommunen och för de privata?
Finns det en plan för hur kommunen ska agera runt snabba förändringar både
om verksamheten hastigt ökar eller minskar pga andra aktörers agerande?
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas samt att den
besvaras på sammanträdet i april 2018.
________________
Exp:
Sune Håkansson
Malin Norfall
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§ 52

Dnr 2018-000014 101

Interpellationer
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare
interpellationer lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 53

Dnr 2018-000167 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden samt
ABRI styrelse, Ylva Olsson
Sammanfattning
Ylva Olsson (SD) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige, socialnämnden samt styrelsen för AB
Ronneby Industrifastigheter (ABRI).
Deltar i debatten
I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD) yrkar enligt följande:
-

Linda Johansson (SD) utses till ny ledamot i socialnämnden.

-

Sarah Jansson (SD) utses till ny ersättare i socialnämnden.

-

Tony Holgersson (SD) utses till ny ledamot i styrelsen för AB
Ronneby Industrifastigheter (ABRI) .

Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:
1. Ylva Olsson (SD) entledigas från uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige, socialnämnden samt styrelsen för AB Ronneby
Industrifastigheter (ABRI).
2. Linda Johansson (SD) utses till ny ledamot i socialnämnden.
3. Sarah Jansson (SD) utses till ny ersättare i socialnämnden.
4. Tony Holgersson (SD) utses till ny ledamot i styrelsen för AB
Ronneby Industrifastigheter (ABRI).
Protokollsutdrag ges in till Länsstyrelsen i Blekinge Län med begäran om ny
sammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige i
Ronneby.
________________
Exp:
Ylva Olsson
Linda Johansson
Sarah Jansson
Tony Holgersson
AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI)
Socialnämnden
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten
Länsstyrelsen i Blekinge Län
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§ 54

Dnr 2018-000115 041

AB Ronnebyhus budget- och investeringsbudget 2018
Sammanfattning
AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2018 omsluter 65,5 mnkr varav 41,6
mnkr är projekt beställda av Ronneby kommun.
Indelat i kategorirelaterade åtgärder investeras det 65,3 mnkr i bygg och 0,2
mnkr i solceller.
De största enskilda åtgärderna är:


Ombyggnad Ålycke, 35 mnkr



Badrumsrenoveringar Lindblomsvägen 3, 7,5 mnkr



Kv. Kilen påbörjas under 2018, 4,5 mnkr



Förnyelse av komponenter, 10 mnkr

Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige godkänner
AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna AB
Ronnebyhus drift- och investeringsbudget för år 2018.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Erik Ohlson (V), Mats Paulsson (C),
Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Anders Lund (M), Bo Johansson (S),
Margareta Yngvesson (S) och Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar avslag på den del av investeringsbudgeten som
innebär att en investering om 35 mnkr godkänns för ombyggnad av Ålycke. I
övrigt bifall till förslaget från kommunstyrelsen.
Malin Norfall (S), Anders Lund (M) och Bo Johansson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
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Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på de delar i
investeringsbudgeten som inte rör ombyggnation av Ålycke och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons
(RP) yrkande om att avslå den del av investeringsbudgeten som innebär att
en investering om 35 mnkr godkänns för ombyggnad av Ålycke, bifall mot
avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna AB Ronnebyhus drift- och
investeringsbudget för år 2018 i sin helhet, till detta protokoll bifogad bilaga
1.
________________
Exp:
AB Ronnebyhus
Ekonomienheten
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§ 55

Dnr 2018-000034 040

Kompletteringsbudget 2018
Sammanfattning
Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter
avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.
Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av
kommuninterna budgetmedel.
Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning
(tkr).
Äskanden
Kommunstyrelsen
KLF/Samordning,
utveckling,
sekretariat
KLF/Personalenhet
en
Teknisk förvaltning
KS totalt

Drift Exploatering

Investering

Total
(tkr)

18 167

633

18 800

250

250

61 183
62 066

61 678
80 728

150

150

11 444

11 444

400
1 873
172

400
1 873
172

76 105

94 767

495
495

18 167

Miljö- o
byggnadsnämnd
Fritid- och
kulturnämnd
Utbildningsnämnd
Äldrenämnd
Socialnämnd
Totalsumma

495

18 167

Bedömning
Kompletteringsäskandena till 2018 enligt tabell ovan.
Driftäskandet från teknisk förvaltning avser funktionsprogram i projekt
Framtidens skolor, som inte hunnit slutföras 2017.
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För detaljer och motivering i övrigt, se bilagor.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag, totalt
495 tkr i enlighet med lämnat förslag. Driftanslaget finansieras från
kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för
exploatering, totalt 18 167 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera
investeringsanslag, totalt 76 105 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag, totalt
495 tkr i enlighet med lämnat förslag. Driftanslaget finansieras från
kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för
exploatering, totalt 18 167 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera
investeringsanslag, totalt 76 105 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag, totalt
495 tkr i enlighet med lämnat förslag. Driftanslaget finansieras från
kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för
exploatering, totalt 18 167 tkr i enlighet med lämnade förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera
investeringsanslag, totalt 76 105 tkr i enlighet med lämnade förslag.
________________
Exp:
Ekonomienheten
Samtliga förvaltningschefer
Chef SUS-enheten
Chef Personalenheten
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§ 56

Dnr 2018-000037 040

Information om kommunens krediter 2017-12-31
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Bedömning
Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda
bolagens krediter.
Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december 2017 till 266 (338)
mkr. Värden inom parantes avser per 31/12 2016. 64 (49) % av kommunens
lånestock om 620 (641) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre
månader. Av lånen har 27 (38) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.
Riksbankens styrränta låg per 2017-12-31 på -0,50 % (-0,50 %).
Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken
riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning
över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och
omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än
1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt
vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång
räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.
Beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter rapporteras
till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera kommunstyrelsens beslut samt
sammanställning över ränteregleringstidpunkter till protokollet.
________________
Exp:
Ekonomienheten
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§ 57

Dnr 2018-000149 341

Ny råvattenanläggning Karlsnäs-Brantafors
Sammanfattning
Brantafors vattenverk i Kallinge, Ronneby kommun, med tillhörande
råvattenanläggning ägs och drivs av det av Ronneby kommun helägda
kommunala bolaget Ronneby Miljö & Teknik AB (Miljöteknik).
Vattenverket försörjer tätorterna Kallinge och delar av Ronneby med
dricksvatten.
Den 26 november 2013 meddelade Länsstyrelsen i Blekinge län kommunen
och Miljöteknik att analys av vatten hämtat från råvattentäkten G6 invid
Brantafors vattenverk indikerade förekomst av förorenande ämnen av typen
PFAS. Ytterligare prover visade på förhöjda eller kraftigt förhöjda PFAShalter i samtliga verkets råvattentäkter. Den 16 december 2013 beslutade
därför Miljöteknik att omedelbart stänga vattenverket.
Försvarsmakten blev i december 2013 informerad av Miljöteknik att PFAS
hade påträffats i inkommande och utgående vatten från vattenverket i
Brantafors. Vattenverket stängdes i februari 2014 efter att försök hade gjorts
att rena vattnet med kolfilter. Vid undersökning av brandövningsplatsen på F
17:s flottiljområde konstaterades att påverkan hade skett på mark- och
grundvatten av PFAS från flottiljens övningsverksamhet med viss typ av
skumsläcksmedel s.k. AFFF. Några andra föroreningskällor utanför
flygplatsområdet har inte kunnat identifieras. När vattenverket stängts
försörjdes Brantafors distributionsområde av Kärragårdens vattenverk som
normalt försörjer större delen av Ronneby tätort med dricksvatten.
Kärragårdens vattenverk hämtar råvatten från täkter i Johannishusåsen öster
om Ronneby. Täktområdet blev mycket ansträngt till följd av det ökade
uttaget som krävdes för att ersätta Brantafors vattenverk. Eftersom
råvattentillgången inte var tillräcklig borrade Miljöteknik en ny råvattentäkt i
Karlsnäs cirka 7 km norr om Brantafors vattenverk. Sommaren 2015
anlades, som tillfällig skyddsåtgärd, en ovanjordsledning för råvatten från
den nya täkten i Karlsnäs till vattenverket Brantafors i avvaktan på slutlig
projektering av en permanent sträckning av vattenledningen. När avtalet med
försvarsmakten är tecknat och därmed finansieringen säkrad från extern part
kommer vi inte att behöva ta den kommunala finansieringen i anspråk.
Bedömning
Miljöteknik håller förnärvarande på att upphandla en entreprenad för
nedläggning av en ny permanent ledning för råvatten, färskvatten samt för
tele/data mellan råvattentäkten i Karlsnäs och Brantafors vattenverk. I väntan
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på att ett avtalsförslag mellan Ronneby Miljöteknik och Försvarsmakten
skall bli färdigt så behöver Miljöteknik komma igång med entreprenaden för
att kunna tillgodose länsstyrelsens restriktioner gällande utförande av vissa
arbeten. För att entreprenaden ska kunna påbörjas enligt plan behövs en
utökning av miljötekniks investeringsbudget på 35 mnkr.
Förslag till beslut
Utökning av Miljötekniks investeringsbudget med 35 mnkr för nedläggning
av permanenta ledningar mellan Karlsnäs och Brantafors VV.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna en utökning av Ronneby Miljö & Teknik AB
investeringsbudget med 35 miljoner kronor för nedläggning av permanenta
ledningar mellan Karlsnäs och Brantafors VV i avvaktan på att avtal med
försvarsmakten om slutlig finansiering blir klart.
2. Ägardirektiv lämnas till Ronneby Miljö & Teknik AB att fastställa utökad
investeringsbudget i enlighet med fullmäktiges beslut.
3. Instruktion lämnas till kommunens stämmoombud för Ronneby Miljö &
Teknik AB att vid extra bolagsstämma i bolaget besluta om utökad
investeringsbudget i enlighet med fullmäktiges beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag med tillägget att beslutet justeras omedelbart.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna en utökning av Ronneby Miljö & Teknik AB
investeringsbudget med 35 miljoner kronor för nedläggning av permanenta
ledningar mellan Karlsnäs och Brantafors VV i avvaktan på att avtal med
försvarsmakten om slutlig finansiering blir klart.
2. Ägardirektiv lämnas till Ronneby Miljö & Teknik AB att fastställa utökad
investeringsbudget i enlighet med fullmäktiges beslut.
3. Instruktion lämnas till kommunens stämmoombud för Ronneby Miljö &
Teknik AB att vid extra bolagsstämma i bolaget besluta om utökad
investeringsbudget i enlighet med fullmäktiges beslut.
4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 58

Dnr 2015-000483 253

Ansökan om markköp Telefonen 1 och 3
Sammanfattning
Abri har inkommit med ansökan att köpa mark från Ronneby 25:16, 26:11
och 26:5. Ansökan överensstämmer med gällande detaljplan för området
Kilen. Ändamålet med köpet är anläggande av parkering.
Bedömning
Abri bygger ny utökad parkering för att bättre kunna hantera
parkeringsfrågan och trafiken till Telefonen 1 och 3. Parkeringen följer
gällande detaljplan. Lantmäteriet har inget att erinra mot fastighetsreglering.
Föreslagen köpesumma för hela området är 800 000 kronor. Areal som
överförs är ca 8800 kvm. Fastighetsregleringen kan genomföras i samma
förrättning som bildandet av Kilenfastigheterna som pågår.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att godkänna fastighetsreglering till Telefonen 1
och 3 för en överenskommen summa om 800 000 kr.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
fastighetsreglering till Telefonen 1 och 3 för en överenskommen summa om
800 000 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlsson (V).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna fastighetsreglering till Telefonen
1 och 3 för en överenskommen summa om 800 000 kr.
________________
Exp:
Dennis Robertéus, VD AB Ronneby Industrifastigheter
Anna Hansen, exploateringschef
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§ 59

Dnr 2018-000109 251

Sanering av Risatorp 1:39 mfl inför bostadsbyggande
Sammanfattning
Arbetsgruppen för Risatorp har kommit fram till att lämplig åtgärd för att
komma vidare med exploateringen är att först genomföra marksanering av
området.
Bedömning
Sweco har tagit fram miljöundersökning (rapporten är på 299 sidor och kan
fås hos handläggaren) med alternativ där bäst alternativ är schaktsanering av
förorenade massor med extern omhändertagande (alternativ C). Kostanden i
PM kostnadsberäkning är baserat på ett omhändertagande i Hässleholm.
Saneringskostnaden har omräknats till lokala förutsättningar med ett
omhändertagande av massor på Angelskog. Garnborns Åkeri och Maskin
AB är det som räknat på den kostnaden.
För att kunna bebygga marken är det nödvändigt att genomföra
marksanering. Intressent finns och detaljplan är på gång med beräknat laga
kraft i maj 2018.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att föreslå KS att ge Tekniska
Förvaltningen i uppdrag att genomföra marksanering av Risatorp.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att genomföra marksanering av Risatorp samt bevilja
anslag om 5,6 mkr till expolateringskonto för Risatorp 1:39 m.fl. inför
bostadsbyggande. Finansiering sker via extern upplåning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
genomföra marksanering av Risatorp samt bevilja anslag om 5,6 mkr till
expolateringskonto för Risatorp 1:39 m.fl. inför bostadsbyggande.
Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Anna Hansen, exploateringschef
Unni Johannesson, tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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§ 60

Dnr 2018-000077 287

Vandrarhemmet Brunnsparken - Äskande av pengar till
sprinklersystem
Sammanfattning
Räddningstjänsten utförde brandskyddstillsyn och då konstaterades att
byggnaderna inte uppfyller kraven om skäligt brandskydd enligt lagen om
skydd mot olyckor (LSO) då det bedrivs vandrarhemsverksamhet i
byggnaderna. WSP upprättade en brandskyddsdokumentation där det
redovisas vilka åtgärder som krävs för att byggnaderna ska uppfylla kraven
om skäligt brandskydd.
Bedömning
För att i byggnaderna kunna bedriva vandrahem eller motsvarande
verksamhet krävs ett skäligt brandskydd. Brandskyddsdokumentationen
redogör för en mängd åtgärder som krävs för att ett skäligt brandskydd skall
uppfyllas. Bland annat behöver samtliga ytskikt kläs med dubbel gips och
bjälklagen måste byggas som för att göra våningarna avskilda från varandra
vid en eventuell brand. Med bakgrund av att byggnaderna har ett stort
kulturhistoriskt värde kommer dessa åtgärder inte bli godkända av
Länsstyrelsen. Alternativet är att installera sprinkler. Högtryckssprinkler är
idealisk för känsliga miljöer så som kulturskyddade byggnader då detta
system endas använder ca 10% vatten jämfört med en traditionell
sprinkleranläggning. Vid en eventuell släckning är
skadesaneringskostnaderna minimala jämfört med en traditionell
sprinkleranläggning. Detta bidrar även till en miljövinst. Genom att installera
en högtryckssprinkler kan verksamheten fortlöpa och byggnaderna får ett
säkert brandskydd. Förslaget att installera högtryckssprinkler är godkänt av
Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och Miljöteknik.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att tilldela tekniska
förvaltningen investeringsmedel om 2,2 miljoner för brandskyddsåtgärder på
Vandrahemmet Brunnsparken.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tilldela tekniska
förvaltningen investeringsmedel om 2,2 miljoner för brandskyddsåtgärder på
Vandrahemmet Brunnsparken. Finansiering sker via extern upplåning.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela tekniska förvaltningen
investeringsmedel om 2,2 miljoner för brandskyddsåtgärder på
Vandrahemmet Brunnsparken. Finansiering sker via extern upplåning.
________________
Exp:
Ida Karlsson, tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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§ 61

Dnr 2018-000131 310

Medfinansieringsavtal avseende GC-väg mellan
Listerby och Johannishus
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har sedan tidigare ett medfinansieringsavtal med
Trafikverket för en gång- och cykelväg mellan Listerby och Johannishus.
Trafikverket har inkommit med en ny prisuppskattning efter omarbetning av
kalkyler inför granskning av plan. För att gång- och cykelvägen ska kunna
anläggas måste medfinansieringsavtalet skrivas om baserat på den nya
priskalkylen.
Bedömning
Enligt beslut (KS 2015 §35, dnr 2014/605) har Tekniska förvaltningen
tilldelats 3,6 Mkr för gång- och cykelvägen samt ytterligare 2 Mskr för
belysning av samma sträcka (KF 2017 §355, dnr 2017/338). Belysningen
medfinansieras inte av Trafikverket.
Den nya kalkylen visar på en större kostnad än tidigare uppskattat, totalt
12 Mkr med en osäkerhet på 10%. I denna kalkyl ingår en kostnad för
belysningen på 2 Mkr som ej tidigare ingått i avtalet. Kostnaderna för
Ronneby kommun för gång- och cykelvägen blir därmed 5 Mkr.
Kostnadstäckning för upp till 10% kostnadsökning hanteras i det befintliga
avtalet utan att det omförhandlas. Detta innebär att de investeringsmedel
kommunen behöver budgetera för bedöms vara 5,5 Mkr. Då Tekniska
förvaltningen sedan tidigare tilldelats 3,6 Mkr behövs ytterligare 1,9 Mkr för
att projektet ska kunna genomföras.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner att
medfinansieringsavtalet förhandlas om, samt att tilläggsäskandet om 1,9
Mskr tillförs projektet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-02-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige godkänna att medfinansieringsavtalet förhandlas om,
samt att tilläggsäskandet om 1,9 Mskr tillförs projektet.
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Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. Godkänna avtalet mellan Ronneby kommun och trafikverket avseende
finansiering av belysning av den kommande gång- och cykelvägen längs
Trafikverkets väg 670 mellan Listerby och Johannishus till en kostnad om
2 000 000 kronor. Finansiering sker via extern upplåning.
2. Godkänna medfinansiering om 6 050 000 kronor avseende
medfinansieringsavtal med Trafikverket för en gång- och cykelväg mellan
Listerby och Johannishus. Finansiering sker via extern upplåning.
3. Som protokollsanteckning anta följande:
”En enig kommunstyrelse tycker att det är anmärkningsvärt att trafikverket
inte följer ingånget avtal och förordar att projektet prioriteras”.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
för förändringen att tredje beslutspunkten i kommunstyrelsens förslag får
följande lydelse:
”Ett enigt kommunfullmäktige tycker att det är anmärkningsvärt att
trafikverket inte följer ingånget avtal och förordar att projektet prioriteras”.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på beslutspunkt ett
och två i kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på yrkandet om att
kommunfullmäktige som protokollsanteckning anta följande:
” Ett enigt kommunfullmäktige tycker att det är anmärkningsvärt att
trafikverket inte följer ingånget avtal och förordar att projektet prioriteras”
Och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna avtalet (till detta protokoll bifogad bilaga 2) mellan Ronneby
kommun och trafikverket avseende finansiering av belysning av den
kommande gång- och cykelvägen längs Trafikverkets väg 670 mellan
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Listerby och Johannishus till en kostnad om 2 000 000 kronor. Finansiering
sker via extern upplåning.
2. Godkänna medfinansiering om 6 050 000 kronor avseende
medfinansieringsavtal med Trafikverket för en gång- och cykelväg mellan
Listerby och Johannishus. Finansiering sker via extern upplåning.
3. Som protokollsanteckning anta följande:
” Ett enigt kommunfullmäktige tycker att det är anmärkningsvärt att
trafikverket inte följer ingånget avtal och förordar att projektet prioriteras”
________________
Exp:
Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef
Anders Engblom, tillförordnad teknisk chef
Emelie Stenborg, biträdande teknisk chef
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§ 62

Dnr 2018-000103 101

Revidering av lokaltaxor för Kunskapskällan
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-01-25
Erika Hallberg, chef Kunskapskällan, gav inledningsvis en kort presentation
av verksamheten vid Ronneby Kunskapskälla. Kunskapskällans lokaler
justeras och byggs om under läsåret 2017/2018, varför ny taxa för uthyrning
av lokaler behöver beslutas.
Bedömning
Kunskapskällan har lokaler som, då det finns utrymme, kan hyras ut till
företag eller andra organisationer för utbildning eller möten. Eftersom
lokalerna under läsåret 2017/2018 justeras och byggs om, överensstämmer
inte den i Kommunfullmäktige beslutade lokaltaxan med de nya
förutsättningarna fullt ut. Förslaget är därför att taxorna revideras. Den nya
taxan föreslås börja gälla från oh med l augusti 2018.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att förslå
Kommunfullmäktige att anta en reviderad taxa för lokaluthyrning för
Kunskapskällan, enligt förslaget:
Mindre utbildningslokal (6-15 personer):
Pris halvdag: 600 kr
Pris heldag: 1000 kr
Större utbildningslokal (16-40 personer):
Pris halvdag: 1000 kr

Pris heldag: 1600 kr

Priserna angivna ex. moms.
Uthyrning sker i mån av plats. Fortsatt avgiftsfritt för:
Enskilda studerande
Kommunala verksamheter
Fackföreningar som organiserar kommunal personal
Ideella föreningar (avgiftsfria studieaktiviteter)

Justerandes sign
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För att säkerställa marknadsmässig nivå på taxa, har prisuppgifter inhämtats
från Soft Centers konferensuthyrning. Se bilaga.
För att säkerställa att fastighetsägaren godkänner uthyrning i andra hand
även fortsättningsvis, har ett uppdaterat godkännande erhållits. Se bilaga.
För att kunna jämföra den föreslagna taxan med den tidigare fastställda,
bifogas den idag gällande taxan.
Avgörande för taxan är storleken på lokalen, hur många personer lokalen är
avsedd för.
Utbildningsnämndens beslut 2018-01-25
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att förslå
Kommunfullmäktige att anta en reviderad taxa för lokaluthyrning för
Kunskapskällan, enligt förslaget:
Mindre utbildningslokal (6-15 personer):
Pris halvdag: 600 kr
Pris heldag: 1000 kr
Större utbildningslokal (16-40 personer):
Pris halvdag: 1000 kr

Pris heldag: 1600 kr

Priserna angivna ex. moms.
Uthyrning sker i mån av plats. Fortsatt avgiftsfritt för:
Enskilda studerande
Kommunala verksamheter
Fackföreningar som organiserar kommunal personal
Ideella föreningar (avgiftsfria studieaktiviteter)

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta en reviderad
taxa för lokaluthyrning för Kunskapskällan, enligt förslaget:
Mindre utbildningslokal (6-15 personer):
Pris halvdag: 600 kr
Pris heldag: 1000 kr
Större utbildningslokal (16-40 personer):
Pris halvdag: 1000 kr

Pris heldag: 1600 kr

Priserna angivna ex. moms.
Uthyrning sker i mån av plats. Fortsatt avgiftsfritt för:
-

Enskilda studerande

-

Kommunala verksamheter

-

Fackföreningar som organiserar kommunal personal

-

Ideella föreningar (avgiftsfria studieaktiviteter).

Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta en reviderad taxa för lokaluthyrning
för Kunskapskällan, enligt förslaget:
Mindre utbildningslokal (6-15 personer):
Pris halvdag: 600 kr
Pris heldag: 1000 kr
Större utbildningslokal (16-40 personer):
Pris halvdag: 1000 kr

Pris heldag: 1600 kr

Priserna angivna ex. moms.
Uthyrning sker i mån av plats. Fortsatt avgiftsfritt för:
-

Enskilda studerande

-

Kommunala verksamheter

-

Fackföreningar som organiserar kommunal personal

-

Ideella föreningar (avgiftsfria studieaktiviteter).

________________
Exp:
Erica Hallberg, enhetschef Kunskapskällan

Justerandes sign
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§ 63

Dnr 2018-000136 376

Nyanslutningsavgift el-nät
Sammanfattning
Miljöteknik elnät har en egen framtagen metod för fastställande av
elanslutningsavgiftens storlek gällande från 2007-01-01 bilaga 1.
Undertecknad föreslår att Miljöteknik elnät följer elbranschens strävan och
antar Energimarknads-inspektionens metod för fastställande av skäliga
anslutningsavgifter. Metoden bygger på avstånd och säkring bilaga 2.
Ett skäl är att det blir lika beräkning av anslutningsavgiften för el i de olika
kommunerna i Blekinge, man kan då undvika dyra och tidskrävande
överklagandeprocesser när kunderna anser att elnätbolagen tagit ut en
oskälig avgift, exempelvis när telemaster sattes upp runt om I Blekinge och
inget elnät beräknade avgifterna lika.
Bedömning
Undertecknad föreslår att Miljöteknik elnät följer elbranschens strävan och
antar Energimarknads-inspektionens metod för fastställande av skäliga
anslutningsavgifter. Metoden bygger på avstånd och säkring bilaga 2.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna
elanslutningsavgifter för Miljöteknik elnät i enlighet med presenterat förslag.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna elanslutningsavgifter för
Miljöteknik elnät i enlighet med presenterat förslag, till detta protokoll
bifogad bilaga 3, 4 och 5.
________________
Exp:
Jan Hansen, driftchef Ronneby Miljö & Teknik AB

Justerandes sign
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§ 64

Dnr 2018-000117 346

Höjning av elnätstaxan
Sammanfattning
När budgeten för Miljöteknik Elnät lämnades innan semestern 2017 fanns
inga beslut från vår elleverantör E-on om storleken på kommande höjningar,
man trodde på en höjning i storleksordningen 8-9% på vårt effektabonnemang inför 2018.
Den nya taxan från E-on är nu beslutad och visar en höjning på de fasta
avgifterna och sänkning på den rörliga avgiften, total höjning på närmare
10,5 % (10,43%) ca: 1,85 milj. kr.
Förslaget är att höja el-taxan för Miljötekniks elkunder med 5 % på den
fasta avgiften och 2 % på den rörliga avgiften för att täcka E-on:s höjning.
Höjningen för en villakund med elvärme som har 20 amp. Huvudsäkring och
förbrukar 15 000 kwH är ca:132kr inkl. moms./år. Lägenhet med 16 amp.
säkring och en förbrukning på 5000 kwH är ca: 58kr inkl. moms./år.
Förslag till beslut
Förslaget är att höja el-taxan för Miljötekniks elkunder med 5 % på den fasta
avgiften och 2 % på den rörliga avgiften för att täcka E-on:s höjning.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att höja eltaxan med
5 % för den fasta avgiften och med 2 % för den rörliga avgiften för att täcka
de ökade kostnaderna.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-28
Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att höja eltaxan med 5 % för den fasta avgiften
och med 2 % för den rörliga avgiften för att täcka de ökade kostnaderna.
Höjningen för en villakund med elvärme som har 20 amp. Huvudsäkring och
förbrukar 15 000 kwH är ca:132kr inkl. moms./år. Lägenhet med 16 amp.
säkring och en förbrukning på 5000 kwH är ca: 58kr inkl. moms./år.
________________
Exp:
Jan Hansen, driftchef Ronneby Miljö & Teknik AB

Justerandes sign
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§ 65

Dnr 2017-000366 822

Simhallar i Ronneby och Kallinge-Överlämning till
tekniska förvaltningen
Sammanfattning
Simhallarna i Ronneby och Kallinge har renoveringsbehov.
Gränsdragningen var tidigare att fastigheten tillhörde tekniska förvaltningen
och reningsverken tillhörde fritid och kulturförvaltningen.
I Ronneby simhall byttes reningsverket för ca 7 år sedan och övergick då till
tekniska förvaltningen. I budget 2018 finns 6 000tkr för renovering tätskikt
Ronneby simhall.
Reningsverket i Kallinge är i dåligt skick och behöver bytas snarast,
eftersom detta tillhör fritid och kultur så togs ärendet upp här
Bedömning
Ska åtgärder göras i Kallinge så måste både reningsverk och tätskikt
åtgärdas. Tätskiktet har blivit markant sämre sista tiden, så pass att det läcker
idag och är akut. Simhallen behöver troligtvis stängas inom en ganska snar
framtid, om reningsverket eller tätskiktet som blir den utlösande faktorn vet
vi inte.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå
kommunstyrelsen
-att i samråd med Fritids- och kulturnämnden fastställa framtida inriktningar
av kommunens simhallar.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att reningsverket i
Kallinge simhall övertas av tekniska förvaltningen från fritid- och
kulturnämnden. I samband med detta ska även budgetmedel om 80 000
kronor i driftsmedel föras över från fritid- och kulturnämnden till
kommunstyrelsen och tekniska förvaltningen.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att reningsverket i Kallinge simhall övertas av
tekniska förvaltningen från fritid- och kulturnämnden. I samband med detta
ska även budgetmedel om 80 000 kronor i driftsmedel föras över från fritidoch kulturnämnden till kommunstyrelsen och tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 66

Dnr 2018-000091 821

Soft Center Arena - Överlämning till tekniska
förvaltningen
Sammanfattning
Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-01-23 § 3
Det finns ett inriktningsbeslut (Budget 2012-13 sid. 33) att kommunens
anläggningar ska ägas och förvaltas av tekniska förvaltningen och genom
interhyresavtal reglera verksamheten i dessa anläggningar. Soft Center
Arena är, förutom Brunnsbadet, anläggningar som ännu inte förts över, utan
som ligger under fritid- och kulturförvaltningen. Till årsskiftet 2018 är allt
förberett för att Soft Center Arena förs över till tekniska förvaltningen. Detta
är förberett att regleras i budget. Internhyra, drift samt kapitalkostnader förs
över till tekniska förvaltningen. För 2018 är detta en summa på 2 417 000 kr.
Bedömning
Att genomföra denna åtgärd ligger helt i linje med ovan nämnda inriktning
att överföra anläggningar till tekniska förvaltningen. Det handlar om att
verkställa denna åtgärd. Det krävs dock ett beslut i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
överföring av skötsel, drift, förvaltning och budgetmedel för Soft Center
Arena till tekniska förvaltningen från årsskiftet 2017/ l 8.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-01-23
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige
beslutar att godkänna överföring av skötsel, drift, förvaltning och
budgetmedel för Soft Center Arena till tekniska förvaltningen från årsskiftet
2017/2018.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
överföring av skötsel, drift, förvaltning och budgetmedel för Soft Center
Arena till tekniska förvaltningen från årsskiftet 2017/2018.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överföring av skötsel, drift,
förvaltning och budgetmedel för Soft Center Arena till tekniska
förvaltningen från årsskiftet 2017/2018.
________________
Exp:
Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 67

Dnr 2017-000118 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 2017
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-01-30 § 8
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4
kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, fjärde kvartalet
2017, redovisas för ledamöterna.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera
redovisningen till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp:
Socialnämnden

Justerandes sign
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§ 68

Dnr 2016-000350 109

Besvarande av medborgarförslag Säkrare övergång på
Blasius Königsgatan från Älgbacken
Sammanfattning
Enligt protokollet från 2017-01-16 beslutade Kommunstyrelsens
arbetsutskott att återremittera frågan om att se över möjliga åtgärder i linje
med medborgarförslaget. Se medborgarförslaget i bilagan som sin helhet.
Tekniska förvaltningen har tittat över aktuella sträckan och med hjälp av de
möjliga åtgärderna i from av hastighetsportaler, som gör körbanan smalare,
och omplacering av övergångstället som ansluter sig till Älgbackens
parkering.
Tekniska förvaltningen anser att åtgärderna har skapat tryggare passager och
samtidigt ger en bra framkomlighet för fordon som passerar området.
Andra hastighetsreducerande åtgärder i from av gupp var inte aktuellt då
detta skulle skapa sämre framkomlighet för fordonstrafik och belasta miljön
med mer föroreningar.
Bedömning
Tekniska förvaltningen anser att åtgärderna har skapat tryggare passager och
samtidigt gett en bra framkomlighet för fordon som passerar området.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att besluta
medborgarförslaget besvarat och åtgärdat med möjliga åtgärder.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-06
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren

Justerandes sign
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§ 69

Dnr 2018-000182 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nicolas Westrup angående maxgräns för antalet
uppdrag för god man
Nicolas Westrup (SD) lämnar följande motion:
Sammanfattning
Det finns idag ingen gräns för hur många ärenden eller uppdrag en god man
kan ha i Ronneby kommun. Vid en direkt fråga till Överförmyndarnämnden
under februari 2018 så trodde tjänstemannen att vi i Ronneby kommun idag
hade en och samma person med 11 uppdrag inom kommunen.
Överförmyndarnämnden kontrollerar inte om personen som ansöker om att
bli god man redan har uppdrag i andra kommuner - vilket kan innebära att
gode mannen har långt fler än 11 uppdrag.
På Ronneby kommuns hemsida kan vi idag läsa följande: "Den gode
mannen ska i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara för barnets
personliga förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga
angelägenheter. Gode mannen kan sägas vara "spindeln i nätet" kring barnet,
den person som ser till att allt fungerar som det ska".
Några exempel på vad som kan anses ingå i gode mannens uppdrag:

Justerandes sign



Ansöka om uppehållstillstånd



Hjälpa barnet att närvara i samband med utredning hos
migrationsverket och socialnämnden.



Närvara vid förhör hos polis och åklagare, liksom kontakt med dessa,
både då barnet utsatts för brott och då det eventuellt begått brott.



Delta i barnets utbildning och skolgång. Medverka i så kallade
utvecklingssamtal i skolan och då gärna tillsammans med någon från
exempelvis familjehemmet.



Hjälpa barnet att få kontakter med hälso- och sjukvården.



Ansöka om stöd enligt LSS.



Besluta om vart barnet ska bo. Avviker barnet från t.ex. ett
institutionsboende kan gode mannen besluta om att barnet skall
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återvända dit. Ytterst kan gode man begära hjälp via ansökan hos
länsrätten. Lagen om vård av unga (LVU) kan också vara en
möjlighet som gode mannen kan använda sig av.


Att verka för en familjeåterförening. l vart fall ska den gode mannen
verka för att barnet får och har kontakt med sin familj.



Överklaga eventuellt avvisningsbeslut.



Företräda barnet vid inköp.



Utkvittera diverse handlingar och bankkort.

Vi Sverigedemokrater anser att det inte är rimligt att en god man som har 10
uppdrag eller fler, hinner med alla de skyldigheter man åtagit sig genom sitt
uppdrag och att kvalitén på uppdraget i sig, blir alvarligt skadat och i
förlängningen även barnet.
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
- Att ge Överförmyndarnämnden eller annan berörd nämnd/förvaltning i
uppdrag att utreda och föreslå en maxgräns för hur många uppdrag/klienter
en god man i Ronneby kommun kan ha.
- Att ge Överförmyndarnämnden eller annan berörd nämnd/förvaltning i
uppdrag att utreda möjligheterna att kontrollera hur många klienter/ uppdrag
en god man har totalt vid en och samma tidpunkt.
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna till en bättre
samordning och samarbete mellan Ronneby kommun och andra kommuner
med syftet att få fram fler gode män, förvaltare och förmyndare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 70

Dnr 2018-000193 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nicolas Westrup (SD) om förbud mot böneutrop på
offentlig plats i Ronneby kommun
Nicolas Westrup (SD) lämnar följande motion:
Sammanfattning
Den svenska religionsfriheten är reglerad i Regeringsformen som sedan 1951
är en del av Sveriges grundlag vilket bland annat innebär att medborgaren
eller besökaren har friheten att välja vilken gud man tillber eller vilken
trosuppfattning man vill följa. Religionsfriheten innebär också att det ska
vara möjligt att slippa påverkan från andra religioner eller religiösa budskap
om man så önskar.
Religionsfrihetslagen 1951:680
§1 Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom
stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse
Att tillåta böneutrop i Ronneby kommun eller i någon annan svensk
kommun är enligt undertecknad att anse som ett direkt ingrepp i varje
individs religionsfrihet och ett allvarligt brott mot en av våra starkaste
grundlagar. Vi kan under inga omständigheter acceptera böneutrop som
tränger in i människors hem och som inte går att undkomma.
Regelbundna böneutrop är dessutom en företeelse som inte är förenlig med
våra kristna seder, traditioner och kulturarv.
Vi sverigedemokrater yrkar därför
Att: I väntan på nationella riktlinjer införa i våra lokala
ordningsföreskrifter texten ”Religiösa utrop som inte är förenliga med
vårt svenska kulturarv eller traditioner och som kan höras av andra
medborgare eller besökare är inte tillåtna i Ronneby kommun.”

Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 71

Dnr 2018-000015 101

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare motioner
lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

53(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-28
Kommunfullmäktige

Tillkännagivande
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) låter tillkännagiva
att ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige den 2 maj 2018 bjuds in till
en informationsträff med anledning av ny VA-taxa.
Inbjudan kommer att skickas ut separat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Artikeln

skapades 20 mars 2018
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Kungörelse: Kommunfullmäktige

2.33“

i

Ronneby 2018-03-28
Kungörelse: Kommunfullmäktige

Ronneby 2018-03-28

i

Kommunfullmäktige Ronneby kallas till sammanträde
i

Onsdagen den 28 mars 2018,

kl.

18:00

i

Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

för behandling av följande ärenden:
1.

Val avjusterare

2.

Anmälan om medborgarförslag om

3.

Medborgarförslag

4.

Frågor

5.

Interpellationer

att anlägga en ny
Salsjön
Bräkne-Hoby
mellan
och
promenadstig

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot
kommunfullmäktige och ledamot socialnämnden samt ABRI
6.

i

i

Olsson
7.

AB Ronnebyhus budget- och investeringsbudget 2018

8.

Kompletteringsbudget 2018

internbudget 2018 Kommunledningsförvaltningen och
Näringslivsenheten

9.

10.

Information

om kommunens

krediter 2017-12-31

11.

Ny råvattenanläggning Karlsnäs-Brantafors

12.

Ansökan

13.

Sanering av Risatorp 1:39 mfl inför bostadsbyggande

14.

Vandrarhemmet Brunnsparken

om markköp

sprinklersystem

Telefonen

-

1

och 3

Äskande av pengar

till

styrelse, Ylva

Medfinansieringsavtal avseende GC-väg mellan
Listerby och Johannishus

15.

16.

Revidering av lokaltaxor för Kunskapskällan

17.

Nyanslutningsavgift el-nät

18.

Höjning av elnätstaxan

19. Simhallar Ronneby och Kallinge-Ôverlämning
tekniska förvaltningen

till

i

20. Soft Center

förvaltningen

Arena

-

Överlämning

till

tekniska

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt
§§ lag om stôd och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1
och
rapportering
enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 2017
§
21.

28 f-g

22.

Besvarande av medborgarförslag Säkrare övergång på Blasius

Königsgatan från
Älgbacken

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nicolas Westrup angående maxgräns för antalet uppdrag för god

23.

man

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup
(SD) om förbud mot böneutrop på offentlig plats Ronneby kommun
24.

i

25.

Anmälan av motioner

Direktsänd

Webb-TV

från

Ronneby kommunfullmäktige

httpz//Dlavxiuickchannel.com/qc/?id=ua7e55

Uppdaterad: 2018-03-20
Hjälpte den här sidan dig?JaNej

Es.Mugen

?KW h är

\

Lao'

\'Y\mun1Qu\\mÄ\L3. .9

ÈÔWHCÏ) .J 20x8 W O ‘o Z8
\'

‘

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

stes

ER‘

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
201 8-01-24

Dnrzmw

§8m2ES§T$%¥._“éEﬁ
2018 '02'

investeringsbudget 2018
Diarienr

Förslag på investeringsbudget för 2018 har tagits fram. se bilaga.

ZM”)

ÿ

Diariep n

Styreisen beslöt
att fastställa föreslagen investeringsbudget för 2018.
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181 285

000
-3100
175 185
-3

Outhyrt

abatter

Nettoomsättning/hyror

rastîghetskostnader

Fastighetsskötsel inkl personal

Reparationer

lnkl

personal

Texebundna kostnader

¿A

-16
-17

139 278

-17 730
-10 900
-16 600

-97
-60

-17 730

-103
-62
—92

-15 693
-9 881
—12 380

-43 032

-7

-20 100

650

-110

Uppvärmnlngsel
Olja

150
-1 880
-2 800
-30 700
-2 900
-32 460
0
-1

personal

r-astighetsskatt

Avskrivningar

i

O14
4

50a

_

1

013
-115
-72
-90

_-40 443

-115

100

'_-1

-110

.A
V

-94-

900
-32 290

-16
-15
-183
-16
-181

-2

-116

-15 812

-

735

-

-

-177

-1

_-14

-5

150
-1 880
-2 800
-31 O00
-1

-19 735

.2

-42 046'

810

-10
-15
-168
-16
-178

1

.30 312

-

-6

-9

138 778

700
-5 533

_ï

-17 070

-18

.4 147

-

-92

-1

042

787

A’

'

-20 500

1

973
419
603
18

.29 955
V-19

-=-4

-19 590

-16 800

280

-16 400

-91

1

289

981

-11

kr/m2

-2 511

-18
-16

174 558

600
-7 550

inkl

011

970

sopor

“anerat underhåll

1

'

176 911

.3 600

Marknadsföring
Biskkostnader
Övriga driftskostnader

.

19

3

-19 735

personal

105 371
16 980
3 429
2 502
14 296
142 578

50a

-3

inkl

948
505
885

1

9

-5 150

Administration

tkr

726

-23 231

Fjärrvärme

ikr/m2

978

-5 150

Uppvärmning

2018

v

139 576
17 412
5 O02
3 343
16 025
181 358
-4 200

994

Budget helår

*

at

„

Fastighetsel

Vatten

_jpF

960

1

Summa totala intäkter

i"

-3100
174 058

Ôvriga intäkter

‘

kr/m’?

139 803
17 618
20 564
3 300

Hyresintâkter bostäder
Bluckhyresavtal bostäder
Hyreslntäkter lokaler
Hyresintäkter bilplatser, garage
Hyresintäkter lokaler index
Summa intäkter brutto
'

„..J„tI_<-r

-

._

"

201

-

_

‘

Helàrsbudgatä-amïyiintégsäüer’

Busig”

.

"

A

900

.109

-15 783

677
-2 509
.2 39a
-

-25114
-2

100

-24 300

-115
-5

-18
-1s
-184
-15
-178

-154 020

-344

-155 000

-882

-1261647

0
-926

22 891

125

19 558

98

12 631

92

Finansielia intäkter
Finansiella kostnader inkl. borge/

20
-18 900

0
-104

Resultat efter fin. kostnac

4 011

22

258

Arets resultat

4 011

22

25s

Nedskrivning

S:a Fastiﬂetakostn.

"Rörelseresultat

_

0
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-96
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-16 475

0
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Àrendenummer TRV 2017/105354

om finansiering

och ansvar avseende belysningsanläggning fôr
gâng- och cykelväg utmed väg 670, Listerby - Johannishus Ronneby

Avtal

i

kommun

Detta avtal avser proj ektering och byggnation för åtgärder och innefattar:
Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur
Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser
EDGE!

Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del
Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trañkverket
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning,
eller

- får i uppdrag att

genomföra åtgärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal

§1

om finansiering och ansvar enligt följande:

Parter

Trafikverket, region Syd, org.nr. 202100-6297, 781

Ronneby kommun,

§2

org.nr.

89 Borlänge, nedan Trafikverket

212000-0837, Stadshuset, 372 80 Ronneby, nedan

Kommunen

Syfte och bakgrund

Inom ramen för pågående vägplan för utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 670 mellan Listerby

och J ohannishus önskar Kommunen att gång- och cykelvägen förses med belysning. Aktuell sträcka
har inte sådana kriterier att krav på belysning finns ur trafiksäkerhetsskäl. Belysning ingår inte som
grundutförande i projektet. Då aktuellt stråk ingår i det utpekade regionala huvudcykelnätet enligt den
regionala cykelstrategin för Blekinge 2018-2029 har Traiikverket bedömt att belysningsanläggning
kan godtas som tillägg, vilken kommunen får finansiera och äga.
Syftet

§3

med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.
Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan
för åtgärden

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden:
Medfinansieringsavtal avseende teknisk utredning och förstudie för gång- och cykelväg ListerbyJ ohannishus i Ronneby kommun (TRV 2012/ 3938), tecknad 20120116.
Medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg utmed väg 670, Listerby-Johannishus (TRV
2012/ 3938), tecknad 20150323. Det nu träffade avtalet innebär ett tillägg till detta medñnansieringsavtal.

§4

Beskrivning av åtgärd

Åtgärden innebär projektering och uppförande av ny belysning utmed planerad gång- och cykelväg
mellan Listerby och J ohannishus, väg 670. Sträckan som omfattas av ny belysning är ca 2,5 km.

ax..

\
.{————'t-

;L

Finansiering

§5

Den totala kostnaden fôr åtgärden som omfattas av detta avtal enligt §4 bedöms uppgå till 1 500 000
och
skede
i
tidigt
2 500 ooo kr i prisnivå 201710. Angivet kostnadsintervall utgör en bedömning
bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt. Den faktiska kostnaden bedöms med stor
sannolikhet hamna inom angivet kostnadsintervall men med hänsyn till förutsättningar som kan
framkomma i ett senare skede kan den komma att avvika från bedömd kostnad.

Kommunen finansierar 100 % av uppkomna kostnader för åtgärden enligt §4.
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna
totala kostnader. Kommunen blir efter färdigställande ägare till belysningsanläggningen och svarar för
drift och underhåll samt framtida eventuell förnyelse.

Ansvarsfördelning

§6

Trañkverkets ansvar
o

o

Traﬁkverket ska utföra eller låta utföra åtgärden som omfattas av detta avtal §4.
Traﬁkverket ansvarar fôr att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut
iakttas de åtgärderna som Trañkverket ansvarar för.

Kommunens ansvar
o
o

§7

Kommunen ska efter âtgärdens genomförande betala nedlagda kostnader för åtgärden till
Trañkverket, se vidare §8.
Kommunen blir efter fàrdigställandet ägare som sköter och bekostar framtida drift och
underhåll samt eventuell förnyelse av belysningsanläggningen.
Hantering av kostnadsförändringar

Om den totala kostnaden vid anbudstillfället överstiger den övre nivån
när hänsyn

Kommunen
I

bedömt kostnadsintervall,

till

det fall projektet avbryts står

§8

i

kostnadsutvecklingen enligt Trañkverkets index fôr väginvesteringar, ska
ges möjlighet att avbryta projektet.

tagits

Kommunen för samtliga kostnader som dittills nedlagts.

Betalning

Trañkverket fakturerar de totala nedlagda kostnaderna för åtgärden efter färdigställande och
slutbesiktning.

Faktura adresseras

till:

Ronneby kommun
Fakturascanning

372 80 Ronneby

§9

REF 500001

Projektorganisation och former för parternas samarbete

i arbetet genom information
tidsmässigt samt vilka kostnader som har upparbetats.

Kommunen ska ges full insyn

om hur arbetet framskrider tekniskt och

Parterna har ett ömsesidigt ansvar att tillsätta resurser med erforderlig kompetens för att följa
projektets tekniska och ekonomiska utveckling. Likaså ligger ett ansvar på båda parter att hålla sig
uppdaterad gällande denna utveckling.

3

§10

Tidplan

Åtgärden följer tidplanen för projektering och utbyggnad av gång- och cykelvägen.

§11

Avtalets giltighet

Detta avtal är giltigt från och

§12

med den tidpunkt när det undertecknats av parterna.

Övrigt

Ändringar

eller tillägg till detta avtal

ska vara skriftliga och undertecknas av båda parter för att vara

giltiga.

§13

Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk
lag.

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Trafikverket:

För Ronneby kommun:

Ort och datum

Ort och datum

Maria Hellqvist

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

enhetschef

Trafikverket region Syd
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MILJÔTEKNIK
RONNEBY MILJÖ

&

TEKNIK AB

Bilagal.

ANSLUTNINGSAVGIFTER VID LÅGSPÄNNNINGSLEVERANS
Gäller fr 0

m 2007-01-01
INTILL EN UTBYGGNADS

ANSLUTNINGSAVGIFT

SÂKRING

KOSTNAD AV
Där utöver bet.
kunden allt.

12 500:- Exkl moms
15 625:- Inkl.m0ms

23 000:- Exkl moms
28 750:- Inkl.moms

35 Amp.

16 700:- Exkl moms
20 875:- Inkl.m0ms

26 000:- Exkl moms
32 500:- Inkl.m0ms

50 Amp.

19 700:- Exkl moms
24 625:- Inkl.m0ms

30 000:- Exkl moms
37 500:- Inkl.m0ms

63 Amp.

22 700:- Exkl moms
28 375:- Inkl.m0ms

33 000:- Exkl

16 - 25

Amp.

moms

41 250:- Inkl.m0ms

Engångsavgiften i säkringsklasserna 16-25 A inkluderar max 30 m servískabel innanför tomtgräns. Grävning, förläggning och återfyllning inom
tomtmark utföres av kunden.

Fôr lâgspänningsleveranser över 63 A, såväl säkring som
fr 0 m den 1 januari 2007 individuell hantering.

Postadress

Ronneby Miljö

& teknik AB

Gatuadress

Stadshuset

effekt, gäller

Telefon

0457-618900

Telefax

0457-12439

Postgiro

867821-1

Bankgiro

5498-8 829
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Avståndet och sättningen avgör din nvanslutningsavgift
Avgiften för nyanslutning beror på hur stor huvudsäkring du behöver samt avståndet
fågelvägen från ditt fasadmätarskåp till vald anslutningspunkt det befintliga elnätet.
Anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp, nätstation eller stolpe. Avståndet dit avgör vilken
avgiftszon du hamnar i.
i

Schablonmodell för säkringsstorlekar 16-25

A

Fôr dig som har säkringsstorlek 16-25 A och befinner dig max 1 800 meter frân vald
anslutningspunkt sätts avgiften enligt en schablonmodell enligt diagrammet nedan. Modellen
är framtagen av Energimarknadsinspektionen, vilken är en oberoende myndighet som
övervakar prissättningen för Sveriges elnätsbolag.
"WN avel!!
i

310D

2m 2

zur: 1

kronor

Zon 4

Inn 3

GOD

100 G00
NIC!

E00
o

Avstånd meu-r
Fast avgift

›

m

.
,_

a

zoo
27' 625

kr

Mezenuxagg

sno

¡en

HHS kr
Bu:

i
‚

à

12m

10m

mm
2M

122 125 kr

w: kr

Alla avgifter inklusive

i

m

won

me

kr

209 kr

moms.

Avgiften för anslutningen är samma för alla som bor inom första avgiftszonen och har
säkringsstorlek 16-25 A. För resterande zoner blir det ett kostnadstillägg per meter. Vid
avstånd över 1 800 meter eller vid säkringar över 25 A görs offerten utifrån individuell

kostnadsberäkning.

Är du osäker på vilken

avgift

du

får är

du välkommen

fastighetsbeteckning redo innan du ringer.

Säkringsstorlekar 35

meter

att

kontakta oss.

Ha gärna

din

A och högre samt avstånd längre än

1

800

Vid anslutning av 16-25 A med avstånd över 1 800 meter samt vid säkringsstorlekar pä 35
eller högre, beräknas avgiften individuellt. Ring vår kundservice på telefon för vidare
hantering av din prisförfrägan. Även den individuella prissättningen övervakas av

Energimarknadsinspektionen.

A

Detta ingår i nyanslutningsavgiften
För att ansluta en fastighet till elnätet krävs det anpassningar från högspänningsledningen till
kabelskåpen bostadsområdet. Dessa investeringar görs ofta flera år förväg och är något
som alla som flyttar in området hjälps åt med. Kostnaderna fördelas alltså mellan kunderna.
Så här kan det se ut:
i

i

i

1.

Inkoppling på närmaste fördelningsstation

2.

Högspänningsledning

3.

Transformatorstation samt ledning

4.

Kabelskåp samt ledning

5.

Anslutning

När det är dags
tomt,

medan

vi

till

ditt

mätarskåp

att ansluta fastigheten till elnätet ansvarar du själv för grävningen inne på din
drar fram elledningen till ditt mätarskåp.

Är du inte nöjd?
Eftersom Sveriges elnätsbolag inte är konkurrensutsatta står våra avgifter och villkor ständigt
under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Energimarknadsinspektionen är en oberoende
myndighet som bevakar och godkänner priserna, vilka ska vara skäliga,
kostnadsreflekterande och icke-diskriminerande.
har alltid möjlighet att begära prövning av din nyanslutningsavgift samt övriga
hos Enerqimarknadsinspektionen, Box 155, 631 0_3 Eskilstuna_

Du
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_
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3.

Jämförelse mellan

befintliq

och den föreslaqna nya anslutninqsavqiften.

Beräkning enligt branschens kostnadskatalog ebr P1, där kostnaden är
211 kr/m fôr schakt och kabel.

Nyanslutning av

villa

25 Amp.

Avstånd 200m mellan kabelskåp och tomtgränsen

(tex.

utanför tätort)

Befintlig taxa.

Grundavgift: 15 625kr inkl. moms.
Utbyggnadskostnad är 211kr/m x 200m = 42 200kr

Kostnad utôver ingående utbyggnadskostnad = 42 200kr - 28 750
Totalt: 15 625kr + 13 450kr = 29 075kr inkl. moms.

kr

= 13 450kr

Föreslagen ny taxa
27 625kr inkl. moms.

Totalt:

Nyanslutning av villa 25 Amp.
Medelavstând 50m mellan kabelskåp och
Befintlig taxa.

villan (vanligt

Grundavgift: 15 625kr inkl. moms.
Utbyggnadskostnad är 211kr/m x 50m = 10 550kr
Totalt:

15 625kr

inkl.

moms.

Foreslagen ny taxa
Totalt: 27 625kr inkI. moms.

inom

tätort).
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