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§ 105 Dnr 2018-000039 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall 

(S) till att jämte ordförande justera kvällens protokoll. 

________________ 
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§ 106 Dnr 2018-000331 109 

Anmälan av medborgarförslag - En informationstavla i 
Kallinge  

Följande medborgarförslag lämnas om en informationstavla i Kallinge: 

Sammanfattning  

Vi är ett flertal föreningar i Kallinge som sakna en anslags- 

informationstavla.   

Tidigare använde vi oss av Coops informationstavla för att nå ut till Våra 

medlemmar och allmänheten. 

Coop har nu (sedan ombyggnaden) förbjudit alla reklam eller information i 

butiken. Därför är Vår önskan att en informationstavla sätts upp i centrum 

Kallinge. Lämpliga plats hade Varit torget, eller så nära Coop som möjligt. 

Ett annat förslag kan vara utanför Kallinge Folkets Hus.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 107 Dnr 2018-000332 109 

Anmälan om medborgarförslag - Avsaknad av anslags- 
och informationstavla i Kallinge 

Följande medborgarförslag lämnas om en informationstavla i Kallinge: 

Sammanfattning  

Vi är ett flertal föreningar som sakna anslags- informations tavla i Kallinge. 

Tidigare använde vi oss av Coop:s informationstavla för att nå ut till våra 

medlemmar och allmänheten. Coop har nu (sedan ombyggnad) förbjudit all 

reklam eller information i butiken. Därför är vår önskan att en 

informationstavla sätts upp i centrum Kallinge. Lämplig plats hade varit 

torget eller så nära Coop som möjligt. Ett annat förslag kan vara utanför 

Folkets Hus.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 108 Dnr 2018-000334 109 

Anmälan om medborgarförslag - Framtidens teknik, 
vätgas i Ronneby 

Följande medborgarförslag lämnas om framtidens teknik och vätgas i 

Ronneby: 

Sammanfattning  

Sedan en tid är det vardag att kunna tanka sin gasbil med biogas även i vår 

kommun. Nästa steg i denna utveckling är att förädla biogasen till vätgas 

något som redan görs i ett antal andra kommuner i landet, därmed är tiden nu 

mogen för detta steg även i vår kommun. 

vätgastankning är en kommersiell teknik och Ronneby kommun bör stödja 

de marknadskrafter som finns. Särskilt nu när ett av våra större partier fått en 

tydlig uttalad och ny miljöpolitik, -visst krävs det politisk insikt för en sådan 

framtidssatsning. Redan i nästa mandatperiod behövs ett modernt och 

långsiktigt hållbart drivmedel som vätgas, det är all expertis ense om.  

Viggenområdet blir en strategisk knutpunkt, på E22 mellan Malmö och 

Norrköping, även för trafik mellan Karlskrona (Centraleuropa) och Göteborg 

(från o till Norge). Att vara tidigt ute med denna möjlighet kommer få stor 

betydelse i vår kommande trafikstruktur. 

På västkusten finns redan långt framskridna planer på en vätgasled mellan 

Hamburg genom Danmark, längs E6 upp till Oslo. Sätt nu Ronneby kommun 

tidigt på kartan med denna satsning längs Sveriges södra ostkust.   

Vätgas är ett säkrare drivmedel än bensin med sina tunga lättantändliga 

ångor. Vätgas är mycket lättare än vanlig luft, därmed säkrare. l en modern 

ubåt hanteras mycket vätgas mängder i ett begränsat utrymme på ett 

kontrollerat sätt. För ett antal år sedan var oljefabriken i Karlshamn en av 

landets större "tillverkare" av vätgas.  

Energin för framställning av vätgas kan komma från överskottet av sol-el 

och vind-el. Lagrad vätgas kommer i framtiden att vara ett ydligt inslag för 

att klara belastningstoppar i elsystemet under vinterhalvåret. 

Oavsett politisk ledning kommer en tidig satsning på vätgas sätta sitt avtryck 

i kommunens energipolitik. 

Att: Kommunen på lämpligt (och avgörande) sätt bidrar till att 

vätgastankning blir verklighet även i vår kommun.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(57) 
2018-05-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 109 Dnr 2018-000295 109 

Anmälan om medborgarförslag - Förslag om busslinje 
mellan Ica Maxi och Västra Industrigatan 

Följande medborgarförslag lämnas om en busslinje mellan Ica Maxi och 

Västra Industrigatan: 

Sammanfattning  

Jag och 9 andra personer går på utbildning hos Lernia AB (västra 

industrigatan) men det finns ingen buss från resecentrum till denna gata, så 

vi har ett förslag att buss linje 23 efter bussplats (Ica Maxi) kan gå till Västra 

industrigatan och det finns bussplats nära postnord sen går till lugnet som 

normal. Och i tillbaka också efter lugnet, västra industrigatan (Sörby Center) 

sen till Ica Maxi. Det förslag kan hjälpa många människor som jobbar och 

studerar där.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 110 Dnr 2018-000013 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare 

medborgarförslag lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 111 Dnr 2018-000016 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 112 Dnr 2018-000014 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga interpellationer 

lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 113 Dnr 2018-000257 101 

Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Håkan 
Abrahamsson (SD) 

 

Sammanfattning  

Håkan Abrahamsson (SD) har inkommit med en skrivelse i vilken han begär 

att få behålla ett förtroendeuppdrag i Ronneby kommun mandattiden ut. 

Begäran grundar sig på att Abrahamsson har flyttat och folkbokfört sig i 

Karlshamns kommun. Uppdraget som Abrahamsson önskar besitta 

mandattiden ut är som ersättare i utbildningsnämnden.  

Bedömning 

Möjligheten att väljas och tjänstgöra som förtroendevald i 

kommunfullmäktige, nämnder och styrelse hänför sig till en persons 

valbarhet till dessa uppdrag. Ändras dessa förhållanden under mandattiden 

och ledamoten upphör att vara valbar ska även uppdragen upphöra, om inte 

fullmäktige, med vissa restriktioner, beslutar annat. 

 

I 1 kap. 7 § (2017:725, KL) regleras vem som har rösträtt vidval av 

ledamöter och ersättare i fullmäktige. Rösträtt har den som är folkbokförd i 

kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och 

1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare 

2. är medborgare i Island eller Norge, eller  

3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.  

 

Valbarhet som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige fastställs i 4 kap. 

3 § första stycket KL. Här föreskrivs att en person som har rösträtt vid val till 

kommunfullmäktige också är valbar som ledamot och ersättare i fullmäktige. 

Vid val av ledamöter och ersättare i nämnderna och styrelsen krävs att 

villkoren i första stycket uppfylls vid tidpunkten för sådant val (4 kap. 3 § 

andra stycket KL).  

 

En förtroendevald upphör att vara valbar om förutsättningarna för rösträtt 

enligt 1 kap. 7 § KL inte längre är uppfyllda. Så är exempelvis fallet om den 

förtroendevalda flyttar och folkbokför sig i annan kommun. 
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Av 4 kap. 7 § KL följer att om en förtroendevald upphör att vara valbar ska 

uppdraget upphöra genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan dock, 

efter ansökan, besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 

återstoden av mandattiden. Sistnämnda bestämmelse gäller enbart 

förtroendevalda som utses av fullmäktige, och är inte tillämplig på 

fullmäktigeledamöter (Egen kursivering Prop.2016/17:171 s 184). I 

förarbetena till den gamla kommunallagen (2001/02:80) återfinns 

resonemanget något mer utvecklat: 

 

”Det är endast förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar samt 

revisorer och revisorsersättare som kan ges denna möjlighet. Ledamöter i 

fullmäktige är utsedda direkt av väljarna i de kommunala valen och omfattas 

därför inte av denna möjlighet. Att ge fullmäktige möjlighet att besluta om 

dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter skulle strida mot 

väljarnas exklusiva rätt att utse fullmäktigeledamöter.(…)” 

(Prop. 2001/02:80 s 92). 

 

Vidare förtydligas i förarbetena att bestämmelsen inte innebär någon 

rättighet för en förtroendevald att få ha kvar sina uppdrag. Syftet med 

bestämmelsen är att den som under en begränsad period är bosatt och 

folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska kunna ges möjlighet att 

behålla sina uppdrag under resten av mandattiden. Det är fullmäktige, som 

efter en helhetsbedömning, avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina 

uppdrag. I bedömningen, bör vägas in om den förtroendevalde avser att 

flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande slutförts samt 

övervägas om den förtroendevalde har för avsikt, och reella möjligheter, att 

delta i sammanträdena i det organ i vilken den förtroendevalda behåller sitt 

uppdrag (Prop. 2016/17:171 s 184).    

Bedömning 

Håkan Abrahamsson uppger vid samtal att han sedan 2018-04-29 är 

folkbokförd i Karlshamns kommun. Det innebär att hans uppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden upphör först efter kommunfullmäktiges 

sammanträde 2018-05-31, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 

Det är fullmäktige som efter en helhetsbedömning avgör om den 

förtroendevalde ska få behålla sina uppdrag under resten av mandattiden. 

Eftersom avflyttningen till annan kommun sker för obestämd tid bör det, mot 
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bakgrund av föreskrifterna i 4 kap. 7 § KL och vad som redovisats om syftet 

med bestämmelsen, anses att det saknas tillräckliga skäl att låta Håkan 

Abrahamsson kvarstå i uppdragen. Ansökningen bör därför avslås.  

 

Samråd och kontroll av detta ärende har skett med kommunjuristen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avslå Håkan Abrahamssons ansökan om att få ha kvar sitt uppdrag som 

ersättare i utbildningsnämnden under återstoden av mandatperioden.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja Håkan 

Abrahamssons ansökan om att få ha kvar sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsnämnden under återstoden av mandatperioden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Erik Ohlson (V), 

Kenneth Michaelsson (C) och Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S), Erik Ohlson (V) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget. 

 

Nicolas Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsen förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag och bifalla tjänsteförslaget 

röstar nej.     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges 

tjugofem (25) ja-röster, tjugoen (21) nej-röster, en (1) avstår och två (2) är 

frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.     
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Håkan Abrahamssons ansökan 

om att få ha kvar sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden under 

återstoden av mandatperioden. 

 

Reservation 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna reserverar sig 

mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Håkan Abrahamsson  

Utbildningsnämnden  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten  
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§ 114 Dnr 2018-000181 356 

Ny taxekonstruktion VA 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB lämnar förslag till ny taxa och 

taxekonstruktionen för bolagets VA-verksamhet.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag 

till ny taxa och taxekonstruktion för Ronneby Miljö & Teknik AB:s VA-

verksamhet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Erik Ohlson (V), Roger Fredriksson 

(M), Mats Paulsson (C), Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Erik Ohlson (V) yrkar på att ärendet återremitteras för en översyn av 

formuleringarna i §§ 21, 19 och 11 i förslag till ny taxa och taxekonstruktion 

för Ronneby Miljö & Teknik AB:s VA-verksamhet. 

 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att ärendet återremitteras och att en 

jämförelse görs om den nya taxan innebär en höjning eller sänkning 

gentemot den nuvarande taxan.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för komplettering av 

följande: 

1. En översyn av formuleringarna i §§ 21, 19 och 11 i förslag till ny taxa och 

taxekonstruktion för Ronneby Miljö & Teknik AB:s VA-verksamhet. 

2. En jämförelse görs om den nya taxan innebär en höjning eller sänkning 

gentemot den nuvarande taxan. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Kommunjuristen  
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§ 115 Dnr 2018-000119 041 

Skatteväxling inför Region kommunbildandet 2019 

 

Sammanfattning  

Underlag för verksamheter som föreslås överföras från kommunalförbundet 

Region Blekinge till Region Blekinge genom lag, skatteväxling och avtal 

samt avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge.  

Bedömning 

Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala 

utvecklingsansvaret i Blekinge län. Kommunalförbundet Region Blekinge 

och Landstinget Blekinge läggs samman till Region Blekinge. 

Samtliga fullmäktigeförsamlingar har fattat beslut om att blivande Region 

Blekinges uppdrag är landstingets nuvarande uppgifter, 

kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter, eventuellt 

tillkommande uppgifter samt andra uppdrag från regeringen och stadiga 

myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Därutöver ska 

regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från 

Länsstyrelsen i Blekinge. De förordningar som kommer att beröras när 

Region Blekinge övertar uppgifter från Länsstyrelsen i Blekinge Län är: 

(följande förordningar avses: förordningarna (2007:61) om regionalt 

investeringsstöd, (1998:996) sysselsättningsbidrag, (2000:283) regionalt 

bidrag till företagsutveckling, (2008:762) stadigt stöd till forskning och 

utveckling samt innovation (2000:284) stöd till kommersiell service samt 

övriga uppgifter inom kommersiell service samt förordningen (2008281) om 

stöd till anläggning av kanalisation). Detta innebär att Region Blekinge får 

95 % av de regionala utvecklingsmedlen och Länsstyrelsen Blekinge 

behåller 5 %. I samband med detta kan det bli aktuellt med 

verksamhetsövergångar från Länsstyrelsen, särskilt avtal mellan parterna ska 

reglera detta.  

Förslag till beslut 

Samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslås besluta 

att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge 

och låta Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband 

med bildandet av Region Blekinge, vilket innebär att nuvarande 

konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget upphör,  

att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet 

att de länsvisa skattesatserna i § 2 och §3 förordningen (2013:976) om 
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kommunalekonomisk utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs 

med 45 öre för Region Blekinge från och med 1 januari 2019,  

att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2, 

att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av 

förbundet per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och 

åtagande överförs till Region Blekinge per den 31 december 2018, 

kommunalförbundets egna kapital per samma datum regleras till alla 

medlemmar enligt gällande förbundsordning, 

att i övrigt godkänna inriktningen i PM, samt 

att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget 

fattar samma beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 

att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge 

och låta Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband 

med bildandet av Region Blekinge, vilket innebär att nuvarande 

konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget upphör,  

att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet 

att de länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 förordningen (2013:976) om 

kommunalekonomisk utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs 

med 45 öre för Region Blekinge från och med 1 januari 2019,  

att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga i ärendet, 

att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av 

förbundet per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och 

åtagande överförs till Region Blekinge per den 31 december 2018, 

kommunalförbundets egna kapital per samma datum regleras till alla 

medlemmar enligt gällande förbundsordning, 

att i övrigt godkänna inriktningen i PM, samt 

att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget 

fattar samma beslut. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Erik Ohlson (V), Roger 

Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP), Jan-Eric Wildros (S) och Tommy 

Andersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut 

med förändringen att tredje attsatsen i kommunstyrelsens förslag får följande 

lydelse:  

”Att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt 

landstingsstyrelsen framställan, se bilaga.”       

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på attsatserna ett, två, 

fyra, fem och sex och finner att kommunfullmäktige bifaller desamma.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på eget yrkande mot 

kommunstyrelsen förslag vad avser lydelsen av tredje attsatsen i 

kommunstyrelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller ordförandens eget yrkande. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställ: 

De som önskar bifalla ordförandens yrkande röstar ja. 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga C, avges 

tjugotvå (22) ja-röster, tjugofyra (24) nej-röster och tre (3) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge 

och låta Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband 

med bildandet av Region Blekinge, vilket innebär att nuvarande 

konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget upphör,  

att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet 

att de länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 förordningen (2013:976) om 

kommunalekonomisk utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs 

med 45 öre för Region Blekinge från och med 1 januari 2019,  

att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga i ärendet, 

till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av 

förbundet per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och 

åtagande överförs till Region Blekinge per den 31 december 2018, 
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kommunalförbundets egna kapital per samma datum regleras till alla 

medlemmar enligt gällande förbundsordning, 

att i övrigt godkänna inriktningen i PM, samt 

att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget 

fattar samma beslut. 

 

Deltar inte i beslutet 

Sune Håkansson (RP) deltar inte i beslutet. 

 

Reservation  

Erik Ohlson (V) reserverar sig mot beslutet vad avser tredje attsatsen.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Region Blekinge 

Blekingekommunerna  
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§ 116 Dnr 2018-000234 007 

Finsam - Bokslut Samordningsförbundet Blekinge 2017 

 

Sammanfattning  

Samordningsförbundet i Blekinge Finsam har överlämnat årsredovisning för 

räkenskapsåret 2017 samt revisionsberättelse. Respektive förbundsmedlem 

har att ta ställning till fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna den av 

förbundet upprättade årsredovisningen för år 2017 samt att i enlighet med 

revisionsberättelsen, bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge 

ansvarsfrihet för 2017. 

I behandlingen av ärendet deltar inte följande ledamöter på 
grund av jäv 

Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den av förbundet upprättade 

årsredovisningen för år 2017 samt att i enlighet med revisionsberättelsen, 

bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge ansvarsfrihet för 

2017. 

________________ 

Exp: 

Samordningsförbundet i Blekinge (Finsam) 

Blekingekommunerna  
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§ 117 Dnr 2018-000203 269 

Bustorp 1:1 - Äska pengar till Miljöteknisk 
markundersökning enligt MIFO fas 2 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen äskar pengar för miljöundersökning av den gamla 

deponin Ronneby Risatorp Södra, F1081-0663, ID 109885 

(”Cirkusplatsen”). 

Bedömning 

För 10 år sedan inventerades alla gamla deponier enligt MIFO fas 1. MIFO 

fas 1 bygger på arkivuppgifter, kartor, flygfoton, intervjuer m.m., men 

omfattar inga direkta undersökningar. Riskklassningen är avsedd för 

bedömning av hur angeläget det är att gå vidare med fortsatta 

undersökningar. Nästa steg är MIFO fas 2, som innefattar en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning. Handläggare på Miljö- och 

Byggnadförvaltningen planerar att ta upp ärendet för beslut i maj. Detta 

innebär att Miljö- och Byggnadsnämnden sannolikt kommer att kräva en 

sådan undersökning inom något år. 

 

I kommunens avfallsplan 2014-2019 finns ett avsnitt 2.2 Målområden och 

åtgärdsprogram. Där anges på sidan 21 att nedlagda deponier inte ska orsaka 

miljöskador i omgivningen och att det ska tas fram en åtgärdsplan för 

fortsatta utredningar av åtgärdsbehov för nedlagda deponier. Som ansvariga 

anges KS, Miljöteknik och MBN.  

 

Miljö- och byggnadförvaltningen har också ett ”särskilt uppdrag” från Miljö- 

och byggnadsnämnden, som säger att ”För nedlagda deponier (25 st.) ska 

miljötekniska utredningar initieras i syfte att klarlägga åtgärdsbehov och 

prioritering”. 

 

KF fastslog 2005 i § 201 att Miljöteknik genom gällande avtal har det 

rättsliga och ekonomiska ansvaret för nedlagda (kommunala) deponier. De 

krav på fortsatta undersökningar och åtgärder som Miljö- och 

byggnadsnämnden kan ställa som tillsynsmyndighet kommer därför att 

adresseras till Miljöteknik.  
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En miljöundersökning bedöms kosta 500 000 kronor. 

 

En intressent vill arrendera cirkusplatsen för att bygga en cross-fit-

anläggning. Cirkusplatsen är en gammal deponi, kallad Ronneby Risatorp 

Södra. Vid inventering enligt MIFO fas 1 bedömdes objektet till riskklass 2, 

”stor risk”. Beslut om eventuellt arrende bör inte tas förrän MIFO fas 2 

genomförts. Efter miljöundersökning genomförts kan beslut fattas om 

cirkusplatsen i befintligt skick går att använda till cross-fit-anläggningen 

om/hur den ska saneras eller täckas mm. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avsätta 500.000;- kronor i driftmedel 2018 för 

miljöteknisk markundersökning enligt MIFO fas 2 av den gamla deponin 

Ronneby Risatorp Södra, F1081-0663, ID 109885 (”Cirkusplatsen”).  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avsätta 500.000;- 

kronor i driftmedel 2018 för miljöteknisk markundersökning enligt MIFO 

fas 2 av den gamla deponin Ronneby Risatorp Södra, F1081-0663, ID 

109885 (”Cirkusplatsen”). Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader. 

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 avsätta 500.000;- kronor i driftmedel 2018 

för miljöteknisk markundersökning enligt MIFO fas 2 av den gamla deponin 

Ronneby Risatorp Södra, F1081-0663, ID 109885 (”Cirkusplatsen”). 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Eva Lydin 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 118 Dnr 2018-000200 303 

Anhållan om införlivande av enstaka fastigheter i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna 

Droppemåla 1:95, Saxemara 1:51, Saxemara 1:84, Leråkra 2:10 och del av 

Leråkra 2:12 i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Motivering till anhållan för införlivande 

Dessa fastigheter ligger i direkt anslutning till de befintliga 

verksamhetsområdena. Visas enligt kartor där fastigheterna är blåmarkerade 

och verksamhetsområdet rödmarkerat. 

 

Leråkra 2:10 och 2:12 
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Saxemara 1:51 och 1:84 
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Droppemåla 1:95 

 

 

Förslag till beslut 

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna 

Droppemåla 1:95, Saxemara 1:51, Saxemara 1:84, Leråkra 2:10 och del av 

Leråkra 2:12 i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastigheterna 

Droppemåla 1:95, Saxemara 1:84, Leråkra 2:10 och del av Leråkra 2:12 

införlivas i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

Samt att  

Beslut avseende fastighet Saxemara 1:51 tas först efter att berörd 

fastighetsägare hörts i ärendet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      
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Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna Droppemåla 1:95, Saxemara 

1:84, Leråkra 2:10 och del av Leråkra 2:12 införlivas i verksamhetsområde 

för vatten och spillvatten. 

Samt att  

Beslut avseende fastighet Saxemara 1:51 tas först efter att berörd 

fastighetsägare hörts i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Berörda fastighetsägare  
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§ 119 Dnr 2017-000177 260 

Påtorp 2:1, 3:1 och S:8 - Naturvårdsavtal 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen kontaktade i början av 2017 kommunen för man ville få till 

stånd ett naturvårdsavtal för ett område norr om ridskolan. Ärendet 

hanterades av tekniska förvaltningen.12 juni 2017 beslutade 

kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för en grundligare bakgrundsbeskrivning och 

analys av länsstyrelsens förfrågan om att ingå naturvårdsavtal med Ronneby 

kommun på ovan nämnda områden.  

Bedömning 

Syftet med naturvårdsavtalet är att gynna och förbättra statusen för en 

skyddsvärd art i området. Under ärendets gång har området som var tänkt att 

ingå i naturvårdsavtalet förändrats. Jämfört med då ärendet hanterades på ks 

au i juni 2017 har området minskats ner varför länsstyrelsen har tvingats till 

att låta göra nya värderingar. Området är nu ca 13,7 ha stort. 

Naturvårdsavtal är en skyddsform som myndigheterna använder för att 

tillsammans med fastighetsägaren verka för ett områdes naturvärde bevaras 

och utvecklas. Ett naturvårdsavtal innebär att fastighetsägaren avstår från 

viss användning av ett område, t.ex. avverkning och/eller tolererar att 

naturvårdande och andra åtgärder vidtas inom området. I detta fall ska 

kommunen avstå från följande åtgärder: avverka träd, plantera skog, 

transportera bort död ved och trädelar, åkerbruk, använda kemiska 

bekämpningsmedel samt bedriva täktverksamhet. Länsstyrelsen eller annan 

part som länsstyrelsen ger uppdrag till får genomföra följande åtgärder: 

stängsling, beteshävd och/eller slåtter, röjning samt avverkning av träd av 

naturvårdsskäl. Länsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra 

skötselåtgärder. Fastighetsägaren står då för kostnaden. Virke som avverkas i 

samband med skötselåtgärder tillfaller dock alltid fastighetsägaren. Inom 

området som omfattas av föreslaget naturvårdsavtal finns ett granområde 

som ska avverkas. Ronneby kommun har framfört att detta vill kommunen 

genomföra själva. Tidpunkten bör avverkningen har diskuterats med 

länsstyrelsen eftersom skogen inte är avverkningsmogen och är mer värd för 

kommunen för varje år som går. 

I nya översiktsplanen finns ett utredningsområde inritat vid Gärestad/Påtorp. 

Området som omfattas av naturvårdsavtalet ingår i mindre utsträckning i 

utredningsområdet. Kommunen kan teckna naturvårdsavtal på 10 eller 20 år. 

Med anledning av att delar av området finns inom utredningsområdet i ÖP 
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förslås att avtal tecknas om 10 år. Enligt värderingen ger detta en 

engångsersättning på 31tkr.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att teckna naturvårdsavtal enligt 

bifogat 

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att teckna 

naturvårdsavtal enligt bifogat förslag om 10 år. 

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 teckna naturvårdsavtal enligt bifogat 

förslag om 10 år, till detta protokoll bifogat bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen , samordnings- och utvecklingschef 

Länsstyrelsen i Blekinge Län 
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§ 120 Dnr 2018-000128 159 

Hemsändningsbidrag 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun utbetalar hemsändningsbidrag till livsmedelshandlare 

belägna utanför tätorterna. Detta hemsändningsbidrag omfattar dagligvaror 

till hushåll på landsbygd och lämnas till butik på landsbygden, som kör hem 

dagligvaror till enskilda konsumenter. Bidraget är idag 80 kr per 

hemsändning. Vilket innebär att vi tillsammans med Karlshamn betalar 

minst i länet. Kommunen erhåller sedan ett bidrag på 50% av summan från 

Länsstyrelsen.  

Bedömning 

Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till 

kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till 

hushåll. Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ändamålsenligt sätt 

och utan onödiga kostnader. Ronneby kommun betalar idag ut hemsändning 

till följande butiker; ICA Nära Johannishus, Träffpunkten Backaryd och 

Lanthallen i Bräkne-Hoby. Senaste höjning av hemkörningsbeloppet 

beslutades av Kommunfullmäktige den 28 november 2002, KF § 194.  

  Tillgång till service på landsbygden är grunden för att ortsbor och företag 

ska trivas, verka och utvecklas. Tillväxtverket rapport ”Företagens behov av 

service i gles- och landsbygder” från undersökningar genomförda våren 

2017, visar tydligt på betydelsen av tillgång till kommersiell service i form 

av dagligvaror, post/paket och drivmedel. Denna typ av service är enligt 

rapporten en grundläggande förutsättning för att driva verksamheter på 

landsbygden. En service som hemsändningsbidrag kan vara en av flera 

grundläggande förutsättningar för den lokala handlaren att framgångsrikt 

driva sitt serviceföretag och därmed för orten att behålla den service detta 

innebär.  

Antal hemsändningar: 

Juli 2015- Juli 2016, 4696 st kostnad: 359 904 kr. 

Juli 2016- Juli 2017, 4085 st, kostnad: 315 376 kr 

Förslag till beslut 

Ronneby kommun beslutar att höja sitt hemsändningsbidrag till 110 kr per 

hemsändning. Kostnaden föreslås tas inom Kommunstyrelsens budgetram.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

hemsändningsbidraget höjs till 150 kronor per hemsändning. Ökningen med 

40 kronor per hemsändning, från förslag till beslut (ca 286 000 kronor), tas 

för år 2018 från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader och 

hänskjuts till budgetberedningen för framtida hantering. I övrigt hanteras 

kostnaden inom kommunstyrelsens budgetram. 

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 hemsändningsbidraget höjs till 150 kronor 

per hemsändning. Ökningen med 40 kronor per hemsändning, från förslag 

till beslut (ca 286 000 kronor), tas för år 2018 från kommunstyrelsens konto 

för oförutsedda kostnader och hänskjuts till budgetberedningen för framtida 

hantering. I övrigt hanteras kostnaden inom kommunstyrelsens budgetram. 

________________ 

Exp: 

Landsbyggdsutvecklare  

Ekonomienheten 

Budgetberedningen  
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§ 121 Dnr 2017-000760 139 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) om att polisanmäla 
ensamkommande som fått sin ålder uppskriven för 
bidragsbrott 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) har i motion 2017-12-18 föreslagit att 

Kommunfullmäktige i Ronneby,   

 

Ger berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheterna för Ronneby 

kommun att verka för att ensamkommande och andra nyanlända som fått sin 

ålder uppskriven av migrationsverket, systematiskt polisanmäls för 

bidragsbrott. 

Ger berörd nämnd i uppdrag att se över möjligheten att återkräva 

motsvarande summa som var och en som fått sin ålder uppskriven av 

migrationsverket kostat kommunen i extra utgifter kopplade till oegentlig 

status som barn.  

Bedömning 

Ensamkommande barn har anvisats till Ronneby kommun av 

Migrationsverket. Ronneby kommun är bundna att ta emot anvisningar och 

får ersättning från Migrationsverket för detta.  

Om Migrationsverket sedan gör en bedömning som visar att anvisade barn är 

vuxna, är det Migrationsverkets ansvar att polisanmäla och utreda eventuella 

brott och kräva återbetalning.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan yttrande samt föreslår 

Kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen är 

besvarad. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Leksell (SD), Lova Necksten (MP), Nicolas 

Westrup (SD), Malin Norfall (S), Thomas Svensson (S), Erik Ohlson (V), 

Anna Carlbrant (RP) och Roger Gardell (L). 
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Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar avslag på motionen. 

 

Malin Norfall (S), Thomas Svensson (S) och Erik Ohlson (V) yrkar bifall 

Lova Neckstens (MP) yrkande. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att återremittera ärendet. 

 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar avgöra ärendet idag röstar nej. 

De som önskar återremittera ärendet röstar ja.       

Omröstningsresultat 1  

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga D, avges sex 

(6) ja-röster, fyrtioen (41) nejröster och två (2) är frånvarande, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras 

idag.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Lova Neckstens (MP) avslagsyrkande, bifall mot avslag, och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Lova Neckstens (MP) avslagsyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 2 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga E, avges arton 

(18) ja-röster, tjugotre (23 nej-röster), sex (6) avstår och två (2) är 

frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att 

avslå motionen. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 122 Dnr 2014-000372 619 

Besvarande av motion från Anna Carlbrant och Sune 
Håkansson, (RP) om att utveckla Ronneby som 
kunskapskommun 

 

Sammanfattning  

Anna Carlbrant och Sune Håkansson (RP) lämnade år 2014 en motion om att 

utveckla Ronneby till en kunskapskommun. I motionen gavs förslaget att 

Utbildningsförvaltningen alternativt Kommunstyrelsens ges i uppdrag att 

följa utvecklingen av kommande utbildningar inom vårdområdet och andra 

sektorer. Motionen remitterades till Utbildningsnämnden och 

Kunskapskällan.  

 

På kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-02-09 beslutades återremiss av 

ärendet i avvaktan på statligt förslag.  

Bedömning 

Motionen bedöms inte längre vara aktuell. Motionärerna får återkomma i 

ärendet om frågan kvarstår.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besvara motionen med att den inte är aktuell.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen är 

besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anna Carlbrant (RP). 

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 motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställarna  
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§ 123 Dnr 2017-000159 737 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) om återvinning av 
plastförpackningar inom matdistributionen i 
äldreomsorgen 

 

Sammanfattning  

I motionen föreslår Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) att Ronneby kommun 

utreda förutsättningarna för ett återvinningssystem för de plastförpackningar 

som används för att delas ut mat till hushållen inom äldrevården.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen använder idag de förpackningar som är mest 

lämpade för matdistribution av de som finns på marknaden. De innehåller 

flera fack så att matkomponenterna inte blandas under transport och 

mottagaren kan lägga upp portionen så som hen själv önskar den serverad. 

Krav som ställs på förpackningarna är att det ska vara hygieniska, tätslutande 

samt hålla värmen vid transport. Till dagens förpackningar finns speciellt 

framtagna värmeväskor med speciellt framtagna värmeplattor samt speciellt 

framtagna ”frigolitlådor” att ställa väskorna i, för att på så sätt bevara 

värmen på maten under transport. Samtligt är måttanpassat efter 

förpackningen. Förpackningarna öppnas lätt genom att skära med kniv eller 

sax genom plastfilmen. Tomma förpackningarna kan staplas i varandra och 

källsorteras som plast, vilken senare återvinns. 

 

Alternativ till dagens plastförpackningar som idag finns på marknaden är: 

 

 Komposterbara formar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten 

blandas under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. 

Locken trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa 

mottagare som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på 

formarna ger risk för förslitningsskador på personalens händer och 

handleder, vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem. 

 

 Folieformar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten blandas 

under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken 

trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare 
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som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna 

ger risk för förslitningsskador på personalens händer och handleder, 

vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem. 

 

 Hårdplastburkar: Dessa har oftast bara ett fack vilket gör att maten 

blandas under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. 

Locken trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa 

mottagare som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på 

formarna ger risk för förslitningsskador på personalens händer och 

handleder, vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem. Möjlighet finnas att 

återanvända hårdplastburkar, dock föreligger hygieniska risker med 

att återta burkar till köket. Om mottagaren väljer att äta direkt ur 

burken blir det lätt repor i den vilket kan vara en hygienrisk. Vid ett 

återlämnande av burken måste den vara diskad men trots det finns 

risk för kontamination. Återlämnande av burkar innebär ytterligare 

en arbetsuppgift för hemtjänsten vilket kan bli kostnadsdrivande för 

hemtjänsten. Då alla med matdistribution inte har hemtjänst sköts 

distributionen av upphandlad transportör vilket kan bli 

kostnadsdrivande för matdistributionen, då ytterligare uppgifter ska 

utföras av transportören. Burkarna måste hygiendiskas innan de kan 

återanvändas vilket kan bli kostnadsdrivande för kostenheten i form 

av mer tidsåtgång i köket. Ett visst svinn på burkar bör inräknas då vi 

inte vet om burkarna kommer tillbaka, vilket i sig är 

kostnadsdrivande. Detta innebär även att köket behöver 

uppställningsplats för extraburkar vilket saknas idag. 

 

 Glasburkar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten blandas 

under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken 

trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare 

som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna 

ger risk för förslitningsskador på personalens händer och handleder, 

vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem. Burkarna är tunga vilket även 

detta belastar personalens arbetsmiljö. Möjlighet finnas att 

återanvända glasburkar, dock föreligger hygieniska risker med att 

återta burkar till köket. Vid ett återlämnande av burken måste den 

vara diskad men trots det finns risk för kontamination. Återlämnande 

av burkar innebär ytterligare en arbetsuppgift för hemtjänsten, vilket 

kan bli kostnadsdrivande för hemtjänsten. Då alla med 

matdistribution inte har hemtjänst sköts matdistributionen av 

upphandlad transportör, vilket kan bli kostnadsdrivande för 

matdistributionen då ytterligare uppgifter ska utföras av 

transportören. Uppställningsplats för återtagna burkar finns idag inte 
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i köken. Burkarna måste hygiendiskas innan de kan återanvändas, 

vilket kan bli kostnadsdrivande för kostenheten i form av mer 

tidsåtgång i köket. Ett visst svinn på burkar bör inkluderas då vi inte 

vet om burkarna kommer tillbaka vilket i sig är kostnadsdrivande. 

Detta innebär även att köket behöver uppställningsplats för 

extraburkar vilket saknas idag. 

Om det är att återvinna matförpackningarna som motionen syftar på så håller 

Ronneby Miljö & teknik på att införa fastighetsnära fyrfackskärl vilket 

innebär att alla villor och fritidshus kommer ha tillgång till återvinning av 

förpackningar under 2018. Många flerfamiljshus har redan i dagsläget 

tillgång till miljöhus där plastförpackningar kan sorteras. För de mindre 

fastighetsägarna är det inte alltid det finns samma möjlighet till 

avfallssortering, vanligen hänvisar fastighetsägaren de boende då till 

återvinningscentral eller återvinningsstation.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 124 Dnr 2018-000122 109 

Besvarande av medborgarförslag - Låt Hallabro återfå 
sitt ursprungliga namn, Helvetet 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där det förslås att Hallabro ska återfå sitt 

ursprungliga namn Helfuede, eller Helvetet på svenska.  

Bedömning 

Lantmäteriet är den nationella ortnamnsmyndigheten med rätt att fastställa 

namn i t.ex. fastighetsregistret och på de allmänna kartorna. Namnen på 

kartorna granskas av namnexperter från Institutet för språk- och folkminnen 

(SOFI) innan de fastställs.  

Kommunen fastställer endast namn på gator, kvarter, stadsdelar, allmänna 

platser och kommunala inrättningar inom detaljplanelagt område. 

Vid namngivning ska enligt kulturmiljölagen 1 kap 4 § god ortnamnssed 

tillämpas. Det innebär enligt lagen bl. a. att hävdvunna namn inte ska ändras 

utan starka skäl. 

Ett medborgarförslag kan, enligt Arbetsordningen för kommunfullmäktige, 

bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 

befogenhetsområde. 

Att ändra namn på en av kommunens tätorter ligger inte inom 

kommunfullmäktiges befogenhetsområde och medborgarförslaget bör därför 

besvaras med detta.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med 

att ett namnbyte av Hallabro faller utanför kommunfullmäktiges 

befogenhetsområde.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget med hänvisning till att ett namnbyte av Hallabro faller 

utanför kommunfullmäktiges befogenhetsområde. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      
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Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning 

till att ett namnbyte av Hallabro faller utanför kommunfullmäktiges 

befogenhetsområde. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 125 Dnr 2015-000388 109 

Besvarande av medborgarförslag - Om man inte syns, 
så finns man inte. Policy för riktlinjer av affischering i 
Brunnsparken Ronneby. 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar fram riktlinjer eller en 

policy för affischering och utformning av s k gatupratare i Brunnsparken. 

Förslagsställaren menar att det är bra att näringsidkare marknadsförs sig för 

sin överlevnad men att det samtidigt behövs en enhetlighet och att inte var 

och en gör som man själv vill.  

Bedömning 

1996 byggnadsminnesförklarades Ronneby Brunn och Brunnsparken på del 

av fastigheterna Karlstorp 2:1 och 2.2 samt Ronneby 16:143. Det är ett 

område fr o m vandrarhemmets byggnader ner till Brunnshotellet med 

ungefärlig avgränsning i väst av berget och i öst av Reddvägen. 

Föreskrifterna i beslutet säger bl a vilka byggnader som inte får rivas, byggas 

om, eller exteriört förändras. Att dessa byggnader ska underhållas med 

lämpligt material och metoder och på ett sätt som inte skadar det 

kulturhistoriska värdet. Nya byggnader får inte tillkomma utan länsstyrelsens 

medgivande. Brunnsparken ska skötas och underhållas enligt skötselplan. 

Efter byggnadsminnesförklaringen inleddes ett arbete att ta fram en vårdplan 

med övergripande riktlinjer och åtgärdsförslag för bevarande, vård och 

utveckling. I vårdplanen finns ett avsnitt om skyltar där man konstaterar att 

det finns för många och av olika sorter. Med anledning av vårdplanen togs 

ett skyltprogram fram för det byggnadsminnesförklarade området. 

Skyltprogrammet omfattar entréskyltar, vägvisarskyltar, informationsskyltar 

om bl a husen samt företagsskyltar.  

2003 bildades kulturreservatet Ronneby Brunnspark som förutom det 

byggnadsminnesförklarade området även omfattar Brunnsskogen, 

Karlstorpsplanen, Silverbergsplanen och hotellområdet. Enligt 

ordningsföreskrifterna för reservatet är det förbjudet att anbringa skylt, 

plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning. I 

skötselplanen för kulturreservatet finns också ett avsnitt om skyltning. Här 

står bl a  att samma skyltprogram som finns för den 

byggnadsminnesförklarade området bör gälla även för hela kulturreservatet. 

Som kvalitetsmål anges bl a att ett skyltprogram som stämmer med 

anläggningen i övrigt är upprättade för hela reservatet. I en detaljerad 
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anvisning framgår var namnskyltar och informationsskyltar är aktuella att 

ställa upp. 

 

Ser man frågan om skyltning i Brunnsparken rent strikt så förekommer det i 

dagsläget mycket skyltning som inte är tillåten. Den följer inte 

skyltprogrammet och den har inte dispens från länsstyrelsen. Samtidigt finns 

det ett tryck från näringsidkare i området att få synas. Att situationen upplevs 

som den görs av förslagsställaren kan dels bero på brister i kommunens 

information om vilka förutsättningar och begränsningar 

kulturreservatsbeslutet ger till de som hyr lokaler av kommunen och dels i att 

näringsidkare initialt ser positivt på detta och följer reglerna men att de efter 

ett tag ser ett större behov av att synas än vad de gjorde initialt gjorde. 

 

Länsstyrelsen och delar av den kommunala förvaltningen har därför arbetat 

med att ta fram ett nytt skyltprogram. Programmet kommer att lyftas till 

kommunfullmäktige för beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige beslut att anse medborgarförslaget 

vara besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 126 Dnr 2016-000308 109 

Besvarande av medborgarförslag - Rivning av stallarna, 
östra piren, i Ronnebyhamn 

 

Sammanfattning  

Till Ronneby kommun har inkommit förslag angående upphävande av 

tidigare fattat politiskt beslut om rivning av befintliga fastigheter. 

Rivningsbeslutet omfattade de av kommunen ägda fastigheterna exklusive 

hamnkontor med sidobyggnad samt hamnmagasin ägt av Ronneby 

Industrifastigheter. Rivningsarbetena är i dag till stora delar genomförda och 

nya inriktningsbeslut kring Pirens framtida utveckling är fattade. 

Förslagsställaren uttrycker oro kring Pirens maritima karaktär och 

arbetstillfällen kopplade till tidigare verksamheter.  

Bedömning 

Med den inriktning som nu är beslutad så kommer den marina karaktären 

bevaras och utvecklas. Kommunala medel är avsatta för genomförande av ett 

antal investeringar som bland annat innebär satsning på skärgårdshamn och 

besöksnäring. Utrymme finns för privata aktörer med möjlighet till 

investeringar med maritim knytning som också innebär arbetstillfällen.  

Förslag till beslut 

Näringslivskontoret föreslår Ronneby kommun att avslå förslaget med 

konstaterande av att nuvarande utvecklingsplan till stora delar bemöter 

förslagsställaren oro kring Östra Pirens framtida användning.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget är besvarat med konstaterande att nuvarande 

utvecklingsplan till stora delar bemöter förslagsställaren oro kring Östra 

Pirens framtida användning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 

Erik Ohlson (V) yrkar på att medborgarförslaget ska anses besvarat och att 

efterföljande stycke stryks.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Erik Ohlson (V) yrkande, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag.   

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Erik Ohlsons (V) yrkande röstar nej.    

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga F, avges 

tjugotre (23) ja-röster, tjugofyra (24) nej-röster och två (2) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Erik Ohlsons (V) 

yrkande.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 127 Dnr 2018-000314 739 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående ägande av 
äldreboenden mm 

Följande motion lämnas om ägandet av äldreboenden mm:  

Sammanfattning  

För ett antal år sedan överfördes en del fastigheter från kommunen till det av 

kommunen ägda AB Ronnebyhus. 

Idag märker vi att det inte alltid är optimalt att kommunen äger via sitt 

aktiebolag. Dels synes det ta längre tid att fatta beslut, detta då avtal mellan 

exempelvis Äldreförvaltningen och Ronnebyhus skall godkännas av 

kommunfullmäktige. Dels måste Ronnebyhus tillämpa ett högre 

avkastningskrav än vad kommunen gör. 

Ronnebyhus har i nuläget ett avkastningskrav på fyra procent PLUS en 

riskpremie på lägst två procent, summa lägst sex procent. Kommunens 

avkastningskrav är internräntan, under senare år lägre än två procent. 

Därav följer att det för en förvaltning, eller en nämnd, inte är ointressant 

vem, som är ägare till en fastighet. 

Jag föreslår: 

Att det görs en utvärdering av att kommunen äger verksamhetslokaler via ett 

kommunalt bolag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 128 Dnr 2018-000351 310 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) gällande vägunderlaget på 
Kungsgatan och Strandgatan 

Följande motion lämnas om vägunderlaget på Kungsgatan och Strandgatan: 

Sammanfattning  

Denna motion gäller vägunderlaget på Kungsgatan och Strandgatan. 

På Kungsgatan är idag underlaget stenbeläggning som har satt sig och gör 

det med jämna mellanrum. Detta innebär att underhåll skulle behövas göras 

ofta, vilket tyvärr inte sker. 

Utan bilar som kör på denna väg studsar nästan fram. Detta är absolut inte 

bra för varken fordon, personer som åker ambulans eller buss mm 

Man gjorde underhåll på asfalten på Strandgatan nyligen men gjorde 

ingenting med den stenbeläggning som finns. För att få stenen att inte sätta 

sig här så innebär det stora åtgärder. Här är det ännu värre än på Kungsgatan. 

Jag anser att dessa två gator som är väldigt trafikerade bör asfalteras istället 

för att ha stenbeläggning. Detta kommer inte betyda att centrum blir mindre 

attraktivt, däremot lär det bli bättre att framföra fordon på dessa gator. 

Att ha stenbelagda gator kan vara fint och jag anser att sidogatorna 

fortfarande kan ha stenbeläggning så att upplevelsen blir att centrum är 

trevlig och inbjudande. På övergångställena kan stenbeläggning finnas, men 

då med större finare stenar. Om man vill sticka ut så går det att färglägga 

asfaltsbeläggningen. 

 

Jag yrkar på: 

Att; Hela Kungsgatan asfalteras med undantag för övergångställena som kan 

stenbeläggas. 

Att; Hela Strandgatan asfalteras med undantag för övergångställena som kan 

stenbeläggas. 

Att; Tekniska förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att 

färglägga asfalten.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 129 Dnr 2018-000355 192 

Anmälan  av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Rune Kronkvist (S) angående möjligheten att utreda 
flytt av den allmänna anslagstavlan i Bräkne-Hoby 

Följande motion lämnas om att utreda en flytt av den allmänna anslagstavlan 

i Bräkne-Hoby: 

Sammanfattning  

Jag vill att kommunen utreder möjligheten att flytta den allmänna 

anslagstavlan i Bräkne-Hoby. 

 

Det finns en allmän anslagstavla på torget i Bräkne-Hoby. Det är inte många 

som ser den då verksamheten där inte är så stor. Lanthallen, ICA Nära, 

planerar att bygga om parkeringen och i samband med detta skulle en flytt av 

anslagstavlan till denna plats vara mycket lämpligt. Då kan allmänheten få 

större möjlighet att ta del av det utbud som annonseras på anslagstavlan. Jag 

har talat med ägaren och han har inget emot detta, men kommunen måste ta 

kontakt för att utreda möjligheten och hitta lämplig plats. 

Samtidigt bör man se över ordningsreglerna för anslagstavlans användning 

och vem som ska ansvara för denna. Ansvaret kan ligga på någon förening, 

mot en viss ersättning. Jag har studerat anslagstavlorna i Karlskrona, 

Karlshamn och även inne i Ronneby. I Bräkne-Hoby fungerar det inte och 

råder stor oordning. I Karlskrona rensas tavlorna med jämna mellanrum. I 

Karlshamn finns ordningsreglerna uppsatta. Jag tycker att det ska rensas från 

affischer som är utgångna och att det inte får sättas upp mer än en affisch av 

samma slag på tavlan samt att det ska vara max affischer i A3-format då 

större tar för mycket plats. Dessutom så ska tavlorna var avsedda främst för 

tillfälliga arrangemang och inte fungera som en annons för någon affär eller 

företag. 

 

Jag föreslår att Ronneby kommunfullmäktige beslutar 

 

- att kommunen utreder möjligheten att flytta anslagstavlan i Bräkne-Hoby 

- att kommunen ser över ordningsreglerna för användandet av 

anslagstavlorna.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 130 Dnr 2018-000357 192 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) om att övervakningskameror 
installeras på Snäckebackskolan  

Följande motion lämnas om att övervakningskameror installeras på 

Snäckebackskolan:  

Sammanfattning  

Efter att talat med rektor, lärare, socialpedagoger, lärarassistenter, 

uppehållsrumspersonal och framför allt elever på Snäckebacksskolan i 

Ronneby har min uppfattning om att installera övervakningskameror stärkts. 

Alla de jag pratat med är mycket positiva till detta och vissa elever sa till och 

med, citat; "äntligen det behövs verkligen". Även talat med föräldrar vars 

barn går på denna skola och även de är positiva till detta, då de inte känner 

full trygghet för sina barn just nu. Även undertecknad vill kunna känna att 

mitt barn är säker i skolan och att skolan ges möjlighet att ge eleverna det 

mesta de kan, utan en massa onaturliga avbrott.   

Enligt uppgifter så sätts brandalarmet igång lite då och då, vilketinnebär 

störningar i undervisningen och även en kostnad då brandkåren rycker ut. 

Ofta är det någon elev som gjort detta och det går sällan att hitta vem det är. 

Det förekommer även inbrott och stölder på skolan vilket kan försvåras med 

övervakningskameror. 

För något år sedan tog Knut Hahns skolan beslut om att införa 

övervakningskameror, passerkort och personal som rör sig bland eleverna. 

Detta har blivit en föregångsskola som andra kommuner nu gör studiebesök 

hos för att se hur de kan komma till rätta med sina egna skolor. Jag anser att i 

ett första läge kan kameror vara en åtgärd som ökar tryggheten på 

Snäckebacksskolan. För varje elev, lärare och förälder måste kunna känna att 

elever och ens barn är trygga när de är i skolan. 

Detta är inget vi har möjlighet att vänta med utan övervakningskameror på. 

Snäckebacksskolan bör omgående sätta upp. Även om en utredning pågår 

gällande platser som bör övervakas av kameror så bör detta stå utanför den 

utredningen och verkställas för allas säkerhet.  

När de nya 4-9 skolorna byggs bör säkerheten tas med för de som är i dessa 

skolor. Inte vänta på att något sker innan det börjar diskuteras. 
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Jag yrkar på: 

Att: övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan inom snar 

framtid. 

Att: Säkerheten blir en faktor att ta hänsyn till när byggandet av de nya 4-9 

skolorna sker.   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 131 Dnr 2018-000362 192 

Motion från kommunfullmäktigeledamot Lova Necksten 
(MP) om återanvändning av plastförpackningar inom 
äldreomsorgen 

Följande motion lämnas om återanvändning av plastförpackningar inom 

äldreomsorgen: 

Sammanfattning  

I dagsläget används det varje dag mängder av plastförpackningar för 

utdelning av mat till hushållen inom äldreomsorgen. 

Alla dessa förpackningar innebär givetvis en kostnad men framförallt bidrar 

det också till en stor mängd plastsopor. Visserligen går dessa förpackningar 

bra att återvinna, men ett mer hållbart användande och en resursminskning 

hade kunnat uppnås genom att istället samla och återanvända dessa 

förpackningar igen. 

Mot bakgrund av detta yrkar vi på: 

- Att utreda vad som behövs för att kunna återanvända de plastförpackningar 

som används för matdistributionen inom äldreomsorgen 

- Att införa lämpligt system för återanvändning av dessa      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 132 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 ärendet till protokollet. 

________________ 
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Artikeln skapades 23 maj 2018 

Kungörelse: kommunfullmäktige i 

Ronneby 2018-05-31 
Kungörelse: kommunfullmäktige i Ronneby 2018-05-31 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 31 maj 2018, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 

för behandling av följande ärenden: 

1. Val avjusterare 

2. Anmälan av medborgarförslag - En informationstavla 
i Kallinge 

3. Anmälan om medborgarförslag - Avsaknad av anslags- 
och informationstavla i Kallinge 

4. Anmälan om medborgarförslag - Framtidens teknik, vätgas i Ronneby 

5. Anmälan om medborgarförslag - Förslag om busslinje 
mellan Ica Maxi och Västra Industrigatan 

6. Medborgarförslag 

7. Frågor 

8. Interpellationer 

_ 

9. Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Håkan 
Abrahamsson (SD) 

10. Ny taxekonstruktion VA 

11. Skatteväxling inför Region kommunbildandet 2019 

12. Finsam - Bokslut Samordningsförbundet Blekinge 2017 

13. Bustorp1:1 - Äska pengar till Miljöteknisk 
markundersökning enligt MIFO fas 2 

low/W??



14. Anhâllan om infôrlivande av enstaka fastigheter i verksamhetsområde 
för vatten och spillvatten 

15. Påtorp 2:1, 3:1 och S28 — Naturvârdsavtal 

16. Hemsändningsbidrag 

17. Besvarande av motion frân kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) om att polisanmäla ensamkommande som fått sin 
ålder 
uppskriven för bidragsbrott 

18. Besvarande av motion från Anna Carlbrant och Sune Håkansson, (RP) om 
att utveckla Ronneby som kunskapskommun 

19. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) om återvinning av plastförpackningar inom 
matdistributionen i äldreomsorgen 

20. Besvarande av medborgarförslag - Låt Hallabro återfå sitt ursprungliga 
namn, Helvetet 

21. Besvarande av medborgarförslag - Om man inte syns, så finns man inte. 
Policy för riktlinjer av affischering i Brunnsparken Ronneby. 

22. Besvarande av medborgarförslag - Rivning av 
stallarna, östra piren, i Ronnebyhamn 

23. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående ägande av äldreboenden mm 
24. Anmälan av motioner 

Direktsänt Webb-tv från kommunfullmäktige i Ronnebv



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2018 klockan 18:16:11. 

9. Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Håkan 

;Le,daVm_§teI‘: r 
_ 

i_ g 
y 

-' 

j 
i 

y 

Parti' Kreis! ;Ersättare é c Ja .Nej Avst) 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Asa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Lena Karstensson (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Magnus Persson (M) Alla Kenth Carlsson X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils lngmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla Nils Nilsson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla Margareta Yngvesson X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla Ann-Margret Olofsson X 
Magnus Pettersson (S) Alla Magnus Johannesson X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla Rune Kronkvist X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla Omid Hassib X 
Angela Leyton - (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
¿defina Fr-«Cberu (SD) Alla X 
Therese Lagerkvist V’ (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 25 21 1 2

~ Justeringsmännens signatur: ...... 
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Bilaga C till Kommunfullmäktiges protokoll. 
Omröstningslista nr. 2 

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2018 klockan 19:06:25. 

11. Skatteväxling inför Region kommunbildandet 2019 
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Justeringsmännens signatur: 

______ __________________________ ._ 
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Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 3 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2018 klockan 19:32:50. 

17. Besvarande av motion fràn kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) om att polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott 

Ledamöter .- ,Parti 
’ 

Kretsï‘ Ersättare 
y 

- 

A 

A 

. Ja Nej A Avstw _Frånv” 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Àsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Fôrberg (M) Alla X 
Lena Karstensson (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Magnus Persson (M) Alla Kenth Carlsson X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils lngmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo 'Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla Nils Nilsson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla Margareta Yngvesson X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla Ann-Margret Olofsson X 
Magnus Pettersson (S) Alla Magnus Johannesson X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla Rune Kronkvist X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla Omid Hassib X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
«fiese. cm: hera (SD) Ana x 

herese Lagerkvist ’ (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 6 41 0 2 

Justeringsmännens signatur: 

..... ........................ II 
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Bilaga ...Ehn Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 4 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2018 klockan 19:34:37. 

17. Besvarande av motion fràn kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) om att polisanmé 
ensamkommande som fått sin ålder uppskriven för bidragsbrott 

iLed ngôtefirffi;.ï* 
* 

i 

:Parti ‘ Krets ,Ersättare - 

_ 

i 

i 

Ja' 1: Nejï „Avst Fränv; 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Lena Karstensson (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Magnus Persson (M) Alla Kenth Carlsson X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla Nils Nilsson X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla 

_
X 

Monika Lindqvist (S) Alla Margareta Yngvesson X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Osterhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla Ann-Margret Olofsson X 
Magnus Pettersson (S) Alla Magnus Johannesson X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla Rune Kronkvist X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla Omid Hassib X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X «fa. )E1m"Q.e.~r“Cl (so) Ana x 
Therese Lagerkvist " (SD) Alla X 
Magnus Strldh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 18 23 6 2 

Justeringsmännens signatur: 

......................... ..
t 
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Bilaga .. 
i? 

till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 5 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2018 klockan 19:43:40. 

22. Besvarande av medborgarförslag - Rivning av stallarna, östra piren, i Ronnebyhamn 
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SUMMA: 23 24 

Justeringsmännens signatur: 
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LANDSTINGET BLEKINGE 

Landstingsdirektörens stab 2018-03-1 9 Ärendenummer: 
Ekonomienheten Dokumentnummer: 
Monica Magnusson 

Till Landstingsfullmäktige, 
Karlskrona-, Ronneby-, Karlshamn-, 
Sölvesborg- och Olofströmkommunfullmäktige 

Region Blekinge 2019 
Underlag för verksamheter som föreslås överföras från kommunalförbundet Region Blekinge till 
Region Blekinge genom lag, skatteväzding och avtal samt avveckling av kommunalförbundet 
Region Blekinge 

Bakgrund 
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län. 
Kommunalförbundet Region Blekinge och Landsünget Blekinge läggs samman till Region 
Blekinge. 

Samtliga fullmäktigeförsamlingar har fattat beslut om att blivande Region Blekinges uppdrag är 
landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter, 
eventuellt tillkommande uppgifter samt andra uppdrag från regeringen och stadiga myndigheter 
genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Därutöver ska regionala tillväxtmedel tillföras 
regionkommunen Region Blekinge från Länsstyrelsen i Blekinge. De förordningar som kommer 
att beröras när Region Blekinge övertar uppgifter från Länsstyrelsen i Blekinge Län är: (följande 
förordningar avses: förordningarna (2007:61) om regionalt investeringsstöd, (1998:996) 
sysselsättningsbidrag, (2000:283) regionalt bidrag till företagsutveckling, (2008:762) statligt stöd 
till forskning och utveckling samt innovation (2000:284) stöd till kommersiell service samt övriga 
uppgifter inom kommersiell service samt förordningen (2008:81) 0m stôd till anläggning av 
kanalisation). Detta innebär att Region Blekinge får 95 0/0 av de regionala utvecklingsmedlen och 
Länsstyrelsen Blekinge behåller 5 °/o. I samband med detta kan det bli aktuellt med 
verksamhetsövergångar från Länsstyrelsen, särskilt avtal mellan parterna ska reglera detta. 

10) 
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Fôrslag till beslut 

Samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslås besluta 

att 

att 

att 

att 

överföra huvudmannaskapet för kollektivtrañken till Region Blekinge och låta 
Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med bildandet av 
Region Blekinge, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan kommunerna 
och landstinget upphör, 

genomföra en skatteväzding genom att hemställa till finansdepartementet att de 
länsvisa skattesatsernai §2 och §3 förordningen (2013:976) om kommunalekonomisk 
utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs med 45 öre för Region 
Blekinge från och med 1 januari 2019, 

föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2, 

uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av förbundet 
per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och åtagande överförs till 
Region Blekinge per den 31 december 2018, kommunalförbundets egna kapital per 
samma datum regleras till alla medlemmar enligt gällande förbundsordning, 

att i övrigt godkänna inriktningen i PM, samt 

att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget fattar 
samma beslut. 

Karlskrona enligt ovan 

Bilagor 
Bilaga 1 Region Blekinge 2019 
Bilaga 2 Utfall vid en skatteväxling på 185 miljoner kronor i 2018 års nivå 
Bilaga 3 Mellankommunal utjämning



Bilaga 1 

Region Blekinge 2019 
- underlag för verksamheter som föreslås överföras från 
kommunalförbundet Region Blekinge till Region Blekinge genom lag, 
skatteväxling och avtal samt avveckling av kommunalförbundet Region 
Blekinge 
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som fortsättningsvis kommer att benämnas 
Region Blekinge, det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län. Samtliga 
fullmäktigeförsamlingar (kommunerna och landstinget) har fattat beslut om att blivande Region 
Blekinge innehåller/ övertar landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundets Region 
Blekinges nuvarande uppgifter samt eventuellt tillkommande uppgifter samt andra uppdrag från 
regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. 

Dessutom ska regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från 
Länsstyrelsen i Blekinge. Regeringen förväntas att ta beslut om detta. De förordningar som 
kommer att beröras när Region Blekinge övertar uppgifter från Länsstyrelsen i Blekinge Län är 
(följande förordningar avses: förordningarna (2007:61) om regionalt investeringsstöd, (1998:996) 
sysselsättningsbidrag, (2000:283) regionalt bidrag till företagsutveckling, (2008:762) statligt stöd 
till forskning och utveckling samt innovation (2000:284) stöd till kommersiell service samt övriga 
uppgifter inom kommersiell service samt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av 
kanalisaizion). Detta innebär att Region Blekinge fär 95 % av de regionala utvecklingsmedlen och 
Länsstyrelsen Blekinge behåller 5 %. I samband med detta kan det bli aktuellt med 
verksamhetsövergångar från Länsstyrelsen. Ett särskilt avtal mellan parterna ska reglera detta. 

Skatteväxling 
Region Blekinge kompenseras genom skatteväxling för ett ökat kostnadsåtagande. 
Skatteväxlingen omfattar medlemsavgiften till allmän regional verksamhet (förslag budget 2018) 
och medlemsbidraget avseende trañken (förslag budget 2018). Skatteväxlingsförslaget innebär att 
allt ingår som idag sköts och administreras via Region Blekinge (Blekingetraflken) förutom 
iilläggstrañk buss och båt. Detta innebär att 185 mkr skatteväxlas. Se bilaga 1 effekter av detta. 

Förslaget till skatteväxling innebär att Landstinget Blekinge höjer utdebiteringen med 45 öre och 
länets kommuner sänker utdebiteringen i motsvarande grad avseende kostnaderna för dessa 
verksamheter. Slutlig skattesats för 2019 fastställs av respektive kommun- och 
landstingsfullmäktige på sedvanligt sätt. Länets kommuner och Landstinget Blekinge ska 
hemställa hos finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ förordningen 
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks respektive höjs enligt ovan fr o m ljanuan 
2019. 

För att kompensera vissa fördelningsmässiga effekter mellan kommunerna föreslås en 
mellankommunal utjämning under 5 är (enligt bilaga 2). 

Avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge 
Kommunalförbundet Region Blekinge 222000-1321 föreslås avvecklas mot bakgrund av den nya 
regionala organisationen. Förslag att Region Blekinge initierar en avveckling av förbundet per den 
2018-12-31 genom att kommunalförbundet Region Blekinge träder i likvidation samt att alla 
tillgångar och skulder och åtaganden (avtal etc) per detta datum, överförs till Region Blekinge. 
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Vision och verksamhetsidé 
I samband med att ansökan om att bilda regionkommun Blekinge lämnades till regeringen, 
påbörjades arbetet med att forma den nya politiska organisationen, verksamhetsidé, Vision och 
uppdrag för den nya organisationen. 

Verksamhetsidé 
Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare, 
företag och besökare. 

Vision 
Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. 

Uppdrag 
Region Blekinges uppdrag år att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra 
ansvarsområden år hålso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, 
kultur och bildning. 

Beslut i övrigt 
I projektplanen för Region Blekinge, dnr 2016/ 01658-4, finns i den övergripande 
genomförandeplanen redovisat tidplanen för övriga beslut inför regionbildningen. Beslut om ny 
politisk organisaüon fattades av landstingsfullmäktige 2017-11-27 S 113. Under 2018 kommer 
landstingsfullmäktige också att besluta om bl.a. varumårkesstrategi och styrmoclell. 

Lokalisering 
Region Blekinge omfattar från 2019 de regionala uppdragen avseende hålso- och sjukvård och 
regionalt tillvåxtansvar såsom regional utveckling, samhällsplanering och infrastruktur, folkhälsa, 
kultur och bildning. I samband med utveckling av organisationen och att förslag läggs om 
tjånstepersonsorganisation och lokalisering skall flerkårnighet beaktas. 

Mötesstation Kallinge 
I den nya Lånstransportplanen är minskade restider på Blekinge kustbana en av prioriteringarna i 

planen. I den nationella planen förslås i en första etapp en ny mötesstation i Iiallingetrakten samt 
våxelbyten mm. Samfinansiering lill detta projekt 'ar inlagt i lånstransportplanen. För att uppnå ett 
ökat samband mellan trafikslagen är ett läge vid Bredåkra, i anslutning till flyget, det bästa 
alternativet. Under förutsättning att Ronneby kommun planerar för verksamheter som medför 
utveckling av detta område och på sikt tillför fler nyttor utöver restid, kan Region Blekinge - 

medverka till detta. 

Sydostlänken 
Sydostlänken är ett godsprojekt som skapar en ny systemlösning för godstransporter mellan 
Blekinge och mellersta Sverige och med sjötransporter mot öster. Kommunalförbundet Region 
Blekinge driver ett aktivt påverkansarbete för att Sydostlänken ska tas med i den nationella 
planen. Detta är ett projekt som Regionsamverkan Sydsverige har enats kring i prioriteringar för 
infrastrukturen i kommande nationell plan. I förslaget till nationell plan _finns inte Sydostlänken 
upptagen ännu. 

MN/W3



Region Blekinge leder samarbetet i Sydostlänkenintressenterna, som i en avsiktsförklaring med 
Trafikverket sam- och medflnansierar bl. a. stationer och mötesspår, för att möjliggöra 
persontrafik. En sarnñnansiering är inlagd i länstransportplanen, därutöver tar Region Blekinge 
en aktiv roll i att svara för en EU-ansökan om ñnansiering av Sydostliinken. 

Beslut som behôver fattas hos kommunerna och landstinget 

att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrañlçen till Region Blekinge och 
låta Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband med 
bildandet av Region Blekinge 

att genomföra en skatteväxling genom att hemställa hos till finansdepartementet 
att de länsvisa skattesatsernai §2 och §3 förordningen (2004:881) om 
kommunalekononnisk utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs 
med 45 öre för Region Blekinge från och med l januari 2019 

att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år enligt förslag 

att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av 
förbundet per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och 
åtagande överförs till Region Blekinge per den 31 december 2018. 

att i övrigt godkänna inriktningen i dokumentet.



Bilaga 2 

Utfall vid en skatteväxling på 185 miljoner kronor i 2018 års nivå 

Alternativ 2 

Nuvarande utfall Efter skatteväxling Effekt av skatteväxlin; 
Nuvarande Kostnads- Kostnads- 
ägarbidrag utjämnings- Total- Skattesänk- utjämnings- Kostnad efter Skatte- . 

mm utfall kostnad ning & ink.utj avgift skatteväxling Kr/inv Kr kronor 
Karlshamn -942 -695 -1 637 -1 163‚ -557 -1 720 -82 -2 675 219 -0,04 

Karlskrona -1 479 -365 -1 845 -1 163’ -557 -1 720 125 8 364 681 0,06 
Olofström -763 -774 -1 538 -1 163 -557 -1 720 -182 -2 460 715 -0,09 

Ronneby -878 -668 -1 546 -1 163 -557 -1 720 -174 -5 084 939 -0,09 

Sölvesborg -1 100 -675 -1 775 -1 163 -557 -1 720 55 973 697 0,03 

Totalt 
kommuner -1 158, -557 -1 714 -1 163 -557 -1 720, -882 496, 
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Bilaga 3 

Mellankommunal utjämning 

Karlshamn 
Karlskrona 
Olofström 
Ron
Sö



Bilaga. 2_ 
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Naturvårdsavtal 
PARTER RONNEBY KOMMUN (21 20 00-0837) 

nedan kallad fastighetsägaren 
Postadress: 372 80 Ronneby 
Tel: 0457 - 61 80 O0 

Ägare av fastigheterna Påtorp 3:1, 2:1, S:8, S:1O i Blekinge län. 

STATEN genom LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN 
(202100-2320) 
Adress: 371 86 Karlskrona 
Tel: 010 - 22 40 000 

BAKGRUND Påtorp är det enskilt viktigaste området för mnemosynefj äril i Blek- 
inge. Långsiktigt skydd och lämplig skötsel av området kan ha av 
görande betydelse för artens fortsatta existens i Blekinge och södra 
Sverige. Mnemosynef] äril är rödlistad som VU. Förekomsten utgör 
en rest av den sydliga underarten ssp. argiope som i världen nu 
endast finns kvar på ett fåtal lokaler i mellersta Blekinge. Därige- 
nom är området av både nationell och internationell betydelse. 

Förutom populationen av mnemosynefj äril finns sannolikt även 
andra rödlistade arter av insekter (främst Vedinsekter knutna till ek) 
inom området. 

Området innehåller en mosaik av ädellövskog, gles tallskog och delvis 
enbuskbevuxna hällmarker. Det finns även ett mindre inslag av planterad 
gran. 

BESKRIVNING AV Det område av fastigheterna Påtorp 3:1, 2:1, S:8 och S:1O som markerats AVTALSOMRÄDET på bifogad karta, bilaga 1. Avtalsområdet omfattar ca 13,8 ha och utgörs 
av 12,2 ha skogsmark (5,6 ha ädellövskog, 1,3 ha granskog, 2,1 tallskog 
på hällmark, 3,2 ha skogsimpediment/hällmark) och 1,5 ha betesmark. 

SYFTE Syftet är att genom betshävd och/eller slåtter långsiktigt skydda och 
även återställa livsmilj ön för den hotade mnemosynefjärilen. 

BEVARANDEMÀL Vid avtalstidens slut (efter 10 år) bör området utgöras av välhävdad hag- 
mark med en stabil population av mnemosynefjäril. 

MILJÖMÄL Avtalet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmål för Ett rikt odlingsland- 
skap och Ett rikt djur- och véixtliv. 
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UPPLÅTELSE/MEDGIVANDE Fastighetsägaren förbinder sig att inom avtalsområdet avstå från följande 
åtgärder: avverkning av träd, skogsplantering, borttransport av dôd 
Ved och träddelar, åkerbruk, gödsling, användande av kemiska be- 
kämpningsmedel och täktverksamhet. 

Fastighetsägaren medger att Länsstyrelsen, eller annan som myndigheten 
uppdrar åt, får genomföra följande åtgärder inom avtalsornrådet: stängs- 
ling, beteshävd och/eller slåtter, röjning samt avverkning av träd 
(främst planterad gran) av naturvårdsskäl och säkerhetsgallring i 

anslutning till angränsande väg och åker. 
SKÖTSELÅTGÄRDER Planerad skötsel, se ovan. Länsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att 

utföra skötselåtgärderna samt i förekommande fall forsla ut vir- 
ket/röjningsavfallet ur området. Om fastighetsägaren då utför åtgärderna 
sker det på hans egen bekostnad. I annat fall svarar Länsstyrelsen för åt- 
gärderna. Virke som avverkas i samband med skötselåtgärderna tillfaller 
fastighetsägaren. Avdrag ska dock göras från likviden för Länsstyrelsens 
eventuella utgifter för avverkning och utforsling av virket. 

AVTALSTI D lO år räknat från den dag avtalet undertecknats av båda parter. 
ERSÄTTNING 31 O00 kronor för hela avtalstiden betalas senast en månad efter det att 

avtalet undertecknats av båda parter och godkänts av Naturvårdsverket. 

BETALNING AV ERSÄTTNING Betalning av ersättning skall ske enligt ovan Ersättningen skall insättas på 
nedanstående bankkonto: 

Bank: 
Kontonummer (inkl clearingnummer): 
Kontoinnehavare: Ronneby kommun 

FÖRBINDELSE Fastighetsägaren förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av fastigheten 
göra förbehåll om detta naturvårdsavtal och även lämna uppgift om ny 
ägare till Länsstyrelsen. 

Fastighetsägaren garanterar att det inom avtalsområdet inte finns upplåtna 
ej avverkade rotposter samt att det inte finns några servitut eller andra 
nyttj anderätter som belastar avtalsområdet. 

ANDRINGAR Ändring i eller tillägg till detta avtal skall ske skriftligen. 

'NSKRIVNING Detta avtal får inskrivas på Länsstyrelsens bekostnad. 

UTMÄRKNING Fastighetsägaren medger att gränsen för avtalsområdet märks ut i fält med 
vit färgmärkning på trädstammar och/eller gränsmarkering på stolpar. 
Efter samråd med fastighetsägaren får informationsskylt om avtalet sättas 
upp i avtalsornrådet. 

Nm’ /tt/ Wg



GODKÄNNANDE Detta avtal gäller under förutsättning av Naturvårdsverkets godkännande. 

ANTAL AVTALSEXEMPLAR Detta naturvårdsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav 

parterna tagit var sitt. 

Underskrifter 
Karlskrona / 2018 Ronneby / 2018 

För Länsstyrelsen i Blekinge län Fastighetsägare 

Fastigheten är min enskilda egendom. [ ] Ja [ ] Nej 

Bilaga 1: Fastighetskarta över del av fastigheterna Påtorp 3:1, 2:1, S:8, S:l0 med 
avtalsonlrådet inritat.


