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§ 1 Dnr 2018-000039 101 

Val av justerare och justering av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

- Ärende avseende ” Anhållan om entledigande från uppdraget som 

ersättare i äldrenämnden, Ronny Johansson (M)” lyfts in som ärende 

fem på dagordningen. 

Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson (S) föreslås justera kvällens 

protokoll. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen samt utse Roger 

Fredriksson (M) och Tommy Andersson (S) till att justera kvällens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 2 Dnr 2017-000757 109 

Anmälan av medborgarförslag - Önskan om en 
parkourpark i Ronneby 

Klass två på skoggårdsskolan lämnar följande förslag om en parkourpark i 

Ronneby: 

Sammanfattning  

Varför: Vi tycker att många ungdomar rör på sig för lite. Många barn och 

ungdomar är ilskna och slåss, de behöver något att göra på sin fritid.   

Det är jätteroligt att hoppa och att göra volter. Man kan också titta på dem 

som utövar parkour. Om parken ligger nära vår skola, som vi vill, så kan 

Skogsgårdens och Knut-Hahns barn utnyttja parken på rasterna. 

Det kostar inget för dem som vill vara med. Man behöver inte ha någon 

utrustning. 

Alla bli smartare av att röra på sig och blir man smartare så slåss man inte. 

Byggnation: Parken ska vara gjuten och vi vill ha en gummimatta runt om 

så att man inte skadar sig. 

Läge: Parkourparken ska placeras på parkeringen där lärarna på Skogs och 

Knut-Hahn parkerar sina bilar eller mellan Knut-Hahn och simhallen. 

Kostnad:  

Storlek: 35mX25m 

Pris: 3,5 miljon kronor 

Ervin i klass2 har ringt och frågat vad Parkourparken som byggs i 

Sölvesborg kostar. Den byggs av DMB i Sölvesborg.   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Klass 2 på skogsgårdskolan  

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 3 Dnr 2017-000768 109 

Anmälan av medborgarförslag - Bredåkra hed - en plats 
värd att bevara 

Bengt Mauritzson m.fl. lämnar följande medborgarförslag om Bredåkra hed: 

Sammanfattning  

Bredåkra hed var under åren 1886-1902 platsen för Blekinge bataljonens 

verksamhet. En rad byggnader fanns uppförda längs lindallén strax intill 

nuvarande flygstation - Ronneby Airport. Alla byggnader utom någon 

mindre husgrund är borta sedan länge men stora delar av den treradiga 

lindallén står kvar som ett minne över Blekinge bataljon.  

Blekinge bataljon bestod av fyra kompanier, vilket betydde ca 300 man. Den 

byggnad som bevarades längst var officerspaviljangen som i folkmun fick 

benämningen officersmässen. Denna byggnad användes under många år av 

Blekinge Flygklubb innan den brändes ner av Kallinge brandkår som ett 

övningsuppdrag.  

1923 restes en minnessten över Blekinge bataljon och placerades intill 

kaserngatan. Stenen är sedan många år flyttad till bataljonens gamla skjutvall 

och används i dag som F 17:s paradplats. På stenen står skrivet: 

 

”För fosterlandets försvar vapenövande KUNGL BLEKINGE 

BATALION åren 1888-1901 á Bredåkra lägerplats”. 

 

Bredåkra Hed som ligger mellan lindallén och Ronneby Airport har genom 

åren varit en omtyckt samlingsplats. Här utfördes bataljonens korum och var 

också en flitig använd fotbollsplan som Kallinge SK utnyttjade. På platsen 

arrangerade Kallinge SK bl a ett antal idrottsmässor med dåtidens mest 

populära artister på plats.  

Idag utgör denna plats ingen fröjd för ögat. Den används som lagringsplats 

för olika byggmaterial med stora grus- och jordhögar som inte utgör någon 

bra reklam för kommunen när byggresterna ör det första som möter 

ankommande flygresenärer. 

Bredåkra hed ägs inte längre av Ronneby kommun och ingick i ett större 

markbyte.  
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Medborgarförslag: 

Undertecknade föreslår att Ronneby kommun återtar den markbit som 

tidigare utgjort Bredåkra hed med tillhörande lindalléer och återställer 

platsen på ett sätt som på ett värdigt sätt kan påminna om platsens dåtida 

betydelse ur svensk försvarssynpunkt. Träd bör ansas och gräsyta anläggas 

på platsen för Bredåra hed.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Bengt Mauritzson 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 4 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.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 5 Dnr 2018-000073 001 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i äldrenämnden, Ronny Johansson (M) 

 

Sammanfattning  

Ronny Johansson (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ersättare i äldrenämnden.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ronny Johansson (M) från 

uppdraget som ersättare i äldrenämnden. 

Fyllnadsval till ny ersättare bordläggs.  

________________ 

Exp: 

Ronny Johansson 

Äldrenämnden 

Personalenheten  

IT-enheten  

Enheten för samordning- utveckling och sekretariat  
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§ 6 Dnr 2017-000650 101 

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
valberedningen, moderaterna 

 

Sammanfattning  

Christoffer Stenström (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning.      

Kommunfullmäktige beslut 2017-10-26 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Christoffer Stenström (M) från 

uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 

kommunfullmäktige valberedningen. 

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

bordläggs. 

Protokollsutdrag insändes till Länsstyrelsen i Blekinge Län med begäran om 

ny sammanräkning för utseende av ny ledamot i Kommunfullmäktige i 

Ronneby. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromeé (M). 

Yrkanden 

Anders Bromeé (M) yrkar på att utse Lennarth Förberg (M) till ny ersättare i 

valberedningen.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lennarth Förberg (M) till ny ersättare i 

valberedningen.  

________________ 

Exp: 

Valberedningen 

Personalenheten 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 7 Dnr 2018-000040 101 

Fyllnadsval till ombud, AB Ronneby Helsobrunn efter 
entledigande av Christoffer Stenström (M) 

 

Sammanfattning  

Christoffer Stenström (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från 

uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning.       

Kommunfullmäktige beslut 2017-10-26 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Christoffer Stenström (M) från 

uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 

kommunfullmäktige valberedningen. 

Fyllnadsval till uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

bordläggs. 

Protokollsutdrag insändes till Länsstyrelsen i Blekinge Län med begäran om 

ny sammanräkning för utseende av ny ledamot i Kommunfullmäktige i 

Ronneby. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromeé (M). 

Yrkanden 

Anders Bromeé (M) yrkar på att utse Kenth Carlsson (M) till nytt ombud för 

AB Ronneby Helsobrunn.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kenth Carlsson (M) till nytt ombud för 

AB Ronneby Helsobrunn. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  

Personalenheten  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 8 Dnr 2018-000046 007 

Aktuellt från revisorerna  

 

Sammanfattning  

Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist ger information om följande: 

- Granskningsrapport, granskning av kommunstyrelsens 

uppsiktsskyldighet. 

- Revisionsplan för år 2018. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att notera ärendet till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera granskningsrapporten- granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsskyldighet samt revisionsplan för år 2018 till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Akten  
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§ 9 Dnr 2018-000016 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 10 Dnr 2018-000079 193 

Interpellation från Malin Norfall (S) ställd till Roger 
Fredriksson (M) om heltid som norm  

Malin Norfall (S) lämnar följande interpellation ställd till Roger Fredriksson 

(M): 

Sammanfattning  

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med fackförbundet 

kommunal tecknat ett centralt avtal som också gäller Ronneby kommun. 

I det treåriga kollektivavtal som släts i april förra året, kom parterna överens 

om att heltid ska vara norm i kommuner och landsting senast år 2021. Senast 

2017 skulle en plan för hur det ska gå till finnas hos alla arbetsgivare.  

Detta har personalchefen informerat om på personalberedningen där flera av 

den styrande minoritetens företrädare var närvarande och diskuterade frågan. 

Det kan därför inte vara av okunskap som detta inte tagits upp ens i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Nu är det 2018 och min fråga till Roger Fredriksson, kommunstyrelsens 

ordförande, blir därför: varför har du inte tagit upp ärendet ännu?       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på sammanträdet i 

februari 2018. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson 

Malin Norfall  

Akten 
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§ 11 Dnr 2018-000004 040 

Instruktion till stämmoombud vid extra bolagstämma i 
AB Ronnebyhus med anledning av avyttring av 
fastigheter (KF §405/2017) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017, ärende §405:  

 att godkänna att AB Ronnebyhus bildar Holdingbolag respektive 

NYAB (gemensamt ”Lagerbolagen”) för genomförande av 

transaktionen 

 att utse AB Ronnebyhus ordförande Johan Sandberg, vice ordförande 

Mats Paulsson och andre vice ordförande Ronny Petersson till de nya 

bolagens styrelse med samma befattningar 

 att godkänna att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till 

försäljning enligt försäljningsprospektet (ärendet §405/2017 bilaga 

10) 

Beslut om bildande av bolag, försäljning av fast egendom med belopp 

överstigande 2 MSEK och ärende av principiell betydelse eller annars av 

större vikt, ska enligt de av fullmäktige nyligen beslutade bolagsordningarna, 

beslutas även på bolagsstämma. 

Bedömning 

Instruktion till stämmoombud behöver lämnas skyndsamt så att 

bolagsstämma kan hållas i närtid, för att inte försäljningsprocessen ska dra ut 

på tiden. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronnebyhus: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 
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Vidare skall ombudet: 

- besluta att AB Ronnebyhus ska bilda Holdingbolag och NYAB 

(gemensamt ”Lagerbolagen”) 

- besluta att utse AB Ronnebyhus ordförande Johan Sandberg, vice 

ordförande Mats Paulsson och andre vice ordförande Ronny Petersson till de 

nya bolagens styrelse med samma befattningar 

- besluta att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till försäljning av AB 

Ronnebyhus, se försäljningsprospektet (ärendet §405/2017 bilaga 10). 

 

Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att lämna följande 

direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronnebyhus: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

- besluta att AB Ronnebyhus ska bilda Holdingbolag och NYAB 

(gemensamt ”Lagerbolagen”) 

- besluta att utse AB Ronnebyhus ordförande Johan Sandberg, vice 

ordförande Mats Paulsson och andre vice ordförande Ronny Petersson till de 

nya bolagens styrelse med samma befattningar 

- besluta att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till försäljning av AB 

Ronnebyhus, se försäljningsprospektet (ärendet §405/2017 bilaga 10). 

 

Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Roger 

Fredriksson (M) 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar avslag på de tre sista att-satserna i förslaget till 

instruktion för stämmoombud från kommunstyrelsen. 

 

Tommy Andersson (S) yrkar bifall till Peter Bowins (V) yrkande. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 

De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.      

 

Omröstningsresultat 

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

tjugofem (25) JA-röster, tjugotvå (22) NEJ-röster och två (2) är frånvarande 

varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.   
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronnebyhus: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

- besluta att AB Ronnebyhus ska bilda Holdingbolag och NYAB 

(gemensamt ”Lagerbolagen”) 

- besluta att utse AB Ronnebyhus ordförande Johan Sandberg, vice 

ordförande Mats Paulsson och andre vice ordförande Ronny Petersson till de 

nya bolagens styrelse med samma befattningar 

- besluta att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till försäljning av AB 

Ronnebyhus, se försäljningsprospektet (ärendet §405/2017 bilaga 10). 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus 

Johan Sjögren, ekonomienheten Ronneby kommun 

Stämmoombud Nils Ingmar Thorell 
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§ 12 Dnr 2017-000688 041 

Investeringsbudget 2018  Miljö & Teknik AB 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med förslag till 

investeringsbudget 2018 samt redovisning av investeringsplan fram till 2025.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s förslag till investeringsbudget 2018. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

förslag till investeringsbudget 2018, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö och Teknik AB 

Akten 
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§ 13 Dnr 2017-000703 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Skönevik gällande spillvatten, dagvatten och vatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med en anhållan om utökning av 

verksamhetsområde för Skönevik gällande spillvatten, dagvatten och vatten 

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö& Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är att Miljö- och hälsoenheten har dömt ut den 

kommunala markbädden i Skönevik. De har fått ett förläggande att senast 

2017-12-31 ska fastigheterna vara inkopplade på det kommunala 

ledningsnätet. Spillvattennätet är nu omlagt och står färdigt för inkoppling i 

höst. I samband med omläggningen har de även dragit fram en 

vattenanslutning och en dagvattenanslutning till berörda fastigheter. Det 

fanns en dagvattenledning i området innan som var påkopplad till 

markbädden. 

 

Följande fastigheter i Skönevik kommer att ingå i verksamhetsområdet 

  

FASTIGHET RENVATTEN SPILLVATTEN DAGVATTEN 

SKÖNEVIK 

1:13 X X X 

SKÖNEVIK 

1:12 X X X 

SKÖNEVIK 

1:9 X X X 

SKÖNEVIK 

6:1 X X X 

VIERYD 2:22 X X X 

VIERYD 2:16 X X X 

VIERYD 2:31 X X X 

VIERYD 2:15 X X X 
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VIERYD 2:25 X X X 

VIERYD 2:32 X X X 

VIERYD 2:24 X X X 

VIERYD 2:37 X X X 

VIERYD 2:23 X X X 

 

Bedömningen görs att området är så avgränsat och samlat det är ett paragraf 

6 område enligt vattentjänstlagen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att bifalla Ronneby Miljöt &Teknik AB:s  

anhållan om utökning av verksamhetsområde för Skönevik gällande 

spillvatten, dagvatten och vatten.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla Ronneby 

Miljö & Teknik AB:s  anhållan om utökning av verksamhetsområde för 

Skönevik gällande spillvatten, dagvatten och vatten 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 

Erik Ohlson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ronneby Miljö & Teknik AB:s  

anhållan om utökning av verksamhetsområde för Skönevik gällande 

spillvatten, dagvatten och vatten. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö och Teknik AB, Conny Miketinac 

Karin Lundberg, utredare 

Akten  
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§ 14 Dnr 2015-000435 347 

Ansökan avseende införlivande av fastigheter i Västra 
Bökevik i Ronneby kommuns verksamhetsområde. 

 

Sammanfattning  

Västra Bökeviks VA ekonomiska förening (VBVAEF) och ekonomiska 

föreningen Håanabbens VA och Fiber (EFHVAF) anhåller om att införlivas i 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det senare området 

omfattas av ett föreläggande från länsstyrelsen att införlivas i kommunalt 

verksamhetsområde senast 2018-12-31. Enligt miljöteknik faller båda 

områdena inom § 6 vattentjänstlagen. 

Bedömning 

Västra Bökeviks VA ekonomisk förening (VBVAEF) har inkommit med en 

ansökan om införlivande av fastigheter i Västra Bökevik i kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp.  Föreningen driver sedan 

sommaren 2013 ett stamledningsnät för vatten och avlopp som kan serva 24 

fastigheter. Ledningsnätet projekterades och färdigställdes i nära samarbete 

med Ronneby Miljö och Teknik AB. VBVAEF:s nät slutbesiktigades och 

godkändes 2013-06-18. Nätet genomfört i enlighet med tekniska 

specifikationer som Miljöteknik kräver för att ansluta nätet och dess 

fastigheter till allmänna VA-nätet.  

I en ytterligare etapp för att ca ytterligare 75 fastigheter ska anslutas till VA 

har Ekonomiska föreningen Håanabbens VA och Fiber genomfört samma 

samarbete med Miljöteknik. Denna entreprenad är slutbesiktigad och 

godkänd 2015-06-17.  

Miljöteknik har framfört i ett yttrande att båda områdena hanteras samtidigt 

och att kommunfullmäktige fattar beslut om införlivande i VA-

verksamhetsområde efter garantibesiktning är genomförd. 
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  Området i Västra Bökevik. 

 

De fastigheter som inte är registrerade i samfälligheten, vid datum för 

bildande av verksamhetsområde kommer att anvisas anslutningspunkt och 

debiteras av kommunfullmäktige beslutad anläggningsavgift.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att fastigheterna i Västra Bökevik införlivas i 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastigheterna i 

Västra Bökevik (Västra Bökeviks VA ekonomiska förening, VBVAEF, och 

ekonomiska föreningen Håanabbens VA och Fiber, EFHVAF,) införlivas i 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

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 fastigheterna i Västra Bökevik införlivas i 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

________________ 

Exp: 

Västra Bökeviks VA ekonomiska förening (VBVAEF) 

Ekonomiska föreningen Håanabbens VA och Fiber (EFHVAF) 

Conny Miketinac, Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 15 Dnr 2017-000658 253 

Ansökan om direktanvisning på Bustorp 1:26 mf.l .  

 

Sammanfattning  

BoKlok Mark och exploatering AB har sedan planprogrammet för Risatorp 

påbörjades visat intresse för aktuellt markområde på bland annat fastigheten 

Bustorp 1:26. Önskemål om direktanvisning finns och förslag till 

markanvisningsavtal är upprättat.  

Bedömning 

BoKlok Mark och exploatering AB har sedan planprogrammet för Risatorp 

påbörjades visat intresse för aktuellt markområde på fastigheterna del av 

Bustorp 1:25 och 1:26 samt del av Risatorp 1:10. För området finns 

planuppdrag och företagets önskemål är att kunna få direktanvisning för att 

kunna fortsätta med skisser och tankar kring området i nära relation med 

planarbetet. Om företaget och kommunen arbetar i ett nära samarbete under 

planprocessen möjliggör det för parterna att kunna komma igång snabbt med 

exploatering av området och göra en byggstart möjligt fort efter antagen 

detaljplan. Förslag till markanvisningsavtal är upprättat.   

 

Ett markanvisningsavtal ger företaget under begränsad tid möjlighet att 

projektera och ta fram handlingar till bygglovsprocessen. 

Markanvisningsavtalet följs sedan av ett genomförandeavtal och köpeavtal 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna ansökan om direktanvisning 

på Bustorp 1:26 m.fl.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

ansökan om direktanvisning på Bustorp 1:26 m.fl. 

 

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 godkänna ansökan om direktanvisning på 

Bustorp 1:26. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen 

Tekniska förvaltningen 

Stadsarkitekten 
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§ 16 Dnr 2017-000730 252 

Ansökan om direktanvisning på Kilen - C4-Hus 

 

Sammanfattning  

C4-Hus AB har ansökt om direktanvisning på kvarteret Kilen. Området som 

företaget är intresserade av är mellan röda magasinet och Ronnebyhus 

(benämnt fastighet 3). Företaget har lämnat ett första skissförslag som 

omfattar ca 40 lägenheter i bostadsrättsform.  

Bedömning 

C4-Hus AB har ansökt om direktanvisning på kvarteret Kilen. Området som 

företaget är intresserade av är mellan röda magasinet och Ronnebyhus 

(benämnt fastighet 3). Företaget har lämnat ett första skissförslag som 

omfattar ca 40 lägenheter i bostadsrättsform. C4-hus är villiga att diskutera 

vidare kring utformning, antal våningar, antal lägenheter och huskropparnas 

placering på tomten. Företagets etableringsansvarige samt representanter 

från kommunen, däribland exploateringsingenjör och stadsarkitekt, har 

dialog kring utformning och placering. Gällande C2C-biten är företaget 

medvetna om vad som krävs för byggnation på Kilen samt att de har att 

förhålla sig till kvalitetsprogrammet för Kilen.  

 

C4-hus har deltagit på aktörsmöte för exploatörer på Kilen för att få en 

uppfattning om närliggande fastigheters projekt och utformning. Förslag till 

markanvisningsavtal finns upprättat. 

 

C4-hus är även på gång med etablering av bostadsrättslägenheter i 

Droppemåla.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna direktanvisning för C4-hus på 

kvarteret Kilen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

direktanvisning för C4-hus på kvarteret Kilen. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna direktanvisning för C4-hus på 

kvarteret Kilen. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen  
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§ 17 Dnr 2017-000731 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Bustorp 1:10-1:17 gällande spillvatten och vatten. 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med en anhållan om utökning 

av verksamhetsområde för Bustorp 1:10-1:17 gällande spillvatten och vatten.  

Bedömning 

Aktuella fastigheter ligger i nära anslutning till befintligt 

verksamhetsområde, se bilaga, och därmed föreligger ett kommunalt ansvar 

för vatten och avlopp enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. På 

fastigheterna Bustorp 1:10-1:17 är nära förestående exploatering på gång. 

Fastigheterna ska bebyggas med parhus i bostadsrättsform och behovet av 

kommunalt VA är stort. Exploatering kommer att påbörjas under första 

halvan av 2018.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Bustorp 1:10-1:17 i 

verksamhetsområde för VA.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att införliva 

fastigheterna Bustorp 1:10-1:17 i verksamhetsområde för VA. 

 

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 införliva fastigheterna Bustorp 1:10-1:17 i 

verksamhetsområde för VA. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 18 Dnr 2017-000732 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för Östra 
Infarten gällande spillvatten och vatten. 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde för Östra Infarten (del av Gärestad 1:13) gällande 

spillvatten och vatten.  

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är den pågående detaljplanen för del av Gärestad 1:13. 

På fastigheten ska ett nytt verksamhetsområde för handel och verksamheter 

bildas. Fastigheten ligger relativt nära befintligt verksamhetsområde. För 

tänkt bebyggelse på platsen är det viktigt med kommunalt VA och något 

annat alternativ finns egentligen inte.  

 

Miljöteknik har föreslagit ett mindre område för utökning av 

verksamhetsområdet. Kommunen önskar att hela området enligt bilaga 1 tas 

med i det utökade verksamhetsområdet. Det för att efter pågående detaljplan 

är tanken att ytterligare en detaljplan ska startas för att möjliggöra flera 

etableringar. Således bör i hela området tas med i utökningen redan från 

början.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att införliva del av Gärestad 1:13 i 

verksamhetsområde för VA.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att införliva del av 

Gärestad 1:13 i verksamhetsområde för VA. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifalltill 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 införliva del av Gärestad 1:13 i 

verksamhetsområde för VA. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen  

Ronneby Miljö och Teknik AB 
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§ 19 Dnr 2016-000214 292 

Soft Center Arena - utformning av utbyggnad och 
ombyggnad 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-11-23 § 164 

Fritid- och kulturförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen 

fått i uppdrag att presentera ett förslag till om- och tillbyggnad av Soft 

Center Arena. 

Samtliga föreningar som bedriver verksamhet i arenan har fått möjlighet att 

komma med förslag. Det förslag som presenteras ligger i linje med de krav 

som ställs för verksamheten samt de förslag som inkommit från 

föreningarna.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen är 

överens om att det presenterade förslaget enligt bilaga, ligger i linje med de 

krav som ställs på en modern isarena samt inom ramen för avsatta medel.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna presenterade förslag på 

planlösning för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena enligt bilaga och 

att ärendet hänskjuts för vidare hantering till Kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-01-09 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag på 

planlösning för om- och tillbyggnad av Soft Center Arena. 

 

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 förslag på planlösning för om- 

och tillbyggnad av Soft Center Arena. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen 

Tekniska förvaltningen  

Akten  
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§ 20 Dnr 2010-000279 109 

Besvarande av medborgarförslag angående 
hundrastplats på Hjorthöjden, från Annmari Näsvall 

 

Sammanfattning  

 Medborgarförslag inkom 2010 med önskemål om hundrastplats på 

Hjorthöjden. En utredning gjordes då av tekniska förvaltningen. Förslaget 

var uppe i kommunfullmäktige 2012§51 där det återremitterades till 

kommunstyrelsen  

Bedömning 

 En ny utredning har gjorts med syftet dels att hitta lämplig plats för en 

hundrastgård men även göra en kostnadsberäkning – Utredningen var uppe i 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-21 där det återremitterades med 

uppdraget att återkomma med förslag på två platser inom en budget på 

50 000kr. Ärendet togs upp på nytt och den 28 september antog 

kommunfullmäktige 2017§324, förslag med placering av hundrastgård i 

Snäckebacken.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med 

beslut om placering av hundrastgård i Snäckebacken.   

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget ska anses avslaget i och med beslut om placering av 

hundrastgård i Snäckebacken. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar medborgarförslaget ska anses avslaget i och 

med beslut om placering av hundrastgård i Snäckebacken. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställarna  

Akten  
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§ 21 Dnr 2017-000760 139 

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

Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Ensamkommandes (EKB) ålder har sedan en längre tid varit en aktuell fråga 

i den politiska debatten. Många av dessa ungdomar saknar giltiga 

identitetshandlingar men har ändå hävdat att de är under 18 år och därmed 

skall bedömas som barn. I våra nordiska grannländer, som länge använt 

medicinsk åldersbedömning, har det visat sig att uppemot 80 procent av de 

som testats och uppgett sig för att vara minderåriga i själva verket har varit 

vuxna. Så sent som i juni 2017 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att 

systematiskt fusk med åldersbestämning även finns i Sverige. 

Rättsmedicinalverkets 7858 genomförda medicinska åldersbedömningar 

fram tills oktober 2017 visar att 84 % av de som testats och påstått sig vara 

minderåriga bedömts vara 18 år eller äldre. l Ronneby kommun skall vi 

behandla alla lika. Redan idag polisanmäls per automatik personer som 

försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder. På motsvarande sätt 

menar Sverigedemokraterna att vi bör göra vad gäller personer som efter 

genomförd medicinsk åldersbedömning fått sin ålder uppskriven av 

migrationsverket. Att på detta sätt anmäla så kallade ensamkommande för 

brott mot bidragsbrottslagen är något som redan idag görs av b.la Mariestads 

kommun. Ensamkommande som uppgett fel ålder för att framstå som yngre 

än de i verkligheten är har inneburit stora extrakostnader för kommunerna 

och bidrag som utbetalats på felaktigt grund skall återkrävas.  

Med anledning av ovanstående föreslår 

Sverigedemokraternakommunfullmäktige besluta:   

- Att ge 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. 

- Att ge 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.   
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 22 Dnr 2017-000761 139 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående integrationsplikt 

Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

I kommunerna Vellinge och Landskrona fattades nyligen beslut om att införa 

integrationsplikt. Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge uttrycket 

intentionen påföljande sätt: "Nyanlända som inte uppfyller vissa krav blir av 

med bidraget. Enligt beslutet måste nyanlända göra framsteg inom SFl och 

delta i aktivitetsinsatser som ska leda till arbete för att få bidraget." En viktig 

del i integrationen till Sverige är att nyanlända anpassar sig till det svenska 

samhället och de normer och värderingar som gäller här. l Sverige har varje 

enskild individ eget ansvar för att göra sig anställningsbar och samhället 

ställer därför krav på bl.a. arbetslösa, mottagare av försörjningsstöd samt 

elever och studenter. Uppfyller dessa inte de krav som ställs på dem så får de 

sin ersättning sänkt eller i värsta fall helt indragen. Det är viktigt att 

nyanlända känner till svenska lagar och regler, hur vårt samhälle är 

uppbyggt, hur demokratin fungerar samt vilka normer och värderingar som 

präglar oss och gör oss till just svenskar. l Sverige är det naturligtvis viktigt 

att kunna svenska och det har dessutom visat sig att goda kunskaper i det 

svenska språket är en tydlig framgångsfaktor på svensk arbetsmarknad. 

Ronneby kommun kan skapa goda förutsättningar för nyanlända att bli en 

del av värt samhälle, men det är till sist upp till var och en själv om man vill 

integreras, om man vill lära sig språket och om man vill göra sig attraktiv på 

arbetsmarknaden. Ronneby kommun måste våga ställa krav på nyanlända till 

vår kommun och därmed göra det tydligt att arbete och egenförsörjning är 

målet - inte bidragsberoende. Det är viktigt att vi ställer krav på nyanlända 

och säkerställer att Samhällsorienterande utbildning och SFl-utbildning 

genomförts på adekvat sätt.  

 

Sverigedemokraterna yrkar därför:   

- Att Fullmäktige beslutar att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda och 

ta fram förslag till arbetssätt i integrationsfrågan i enlighet med 

Vellinges och Landskronas förslag till integrationsplikt. 

- Att ge berörd nämnd i uppdrag att införa ett prov för alla 

kursdeltagare i samhällsorientering, för att säkerställa att uppställda 

mål nåtts samt att utbildningen hållit godtagbar kvalitet. 
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- Att ge berörd nämnd i uppdrag att säkerställa att kursdeltagare i SFI 

efter genomförd språkutbildning genomför ett godkänt prov i svenska 

språket för att kvalitetssäkra SFl-utbildningen.  

- Att ge berörd nämnd i uppdrag att informera alla nyanlända om att 

underkända prov enligt ovan kan leda till indragna bidrag.   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


