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§ 23 Dnr 2018-000039 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall 

(S) till att justera kvällens protokoll. 

Justeringen äger rum tisdagen 2018-02-27 kl. 15:00. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 24 Dnr 2018-000098 109 

Anmälan av medborgarförslag - vid passiv 
pengainsamling skall polismyndighets tillstånd 
inhämtas 

Följande medborgarförslag lämnas om att tillstånd från polismyndigheten 

ska inhämtas vid passiv pengarinsamling: 

Sammanfattning  

Att i den lokala ordningsstadgan införs samma text som Eskilstuna 

kommunstyrelse beslutat om, nämligen att vid passiv pengarinsamling skall 

polismyndighetstillstånd inhämtas. Jimmy Jansson (S) ordförande i 

Eskilstuna kommunstyrelse kan säkert hjälpa till med övrig information. 

Hjälper polisen att ha koll på eventuellt utnyttjande av människor samt att 3 

månaders lagen om vistelse i annat EU land kan upprätthållas.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställare 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 25 Dnr 2018-000122 109 

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

Följande medborgarförslag lämnas om att Hallabro ska återfå sitt 

ursprungliga namn, Helvetet: 

Sammanfattning  

På en karta från. den danska tiden kan vi se en plats med namnet Helfuede. 

Det danska namnet stavas Helvete på. svenska. Ett namn på en plats som 

numera i kartböckerna återfinns under namnet Hallabro.  

I Pentekosternas tidning Dagen den 24.1.1980 framför läkaren och 

psykoanalytikern Clarence Crafoord sin framtidsvision: ”Världsvis religiös 

väckelse eller bergsäker undergång!” För att undvika den bergsäkra 

undergången måste det vara viktigt att den religiösa väckelsen sker till fullo. 

Och det sker inte till fullo utan att också helvetet innefattas i den religiösa 

väckelsen. 

Det är viktigt att väckelsen kommer till stånd så snart som möjligt. 

Undergången är på grund av den uteblivna väckelsen långt gången i 

Blekinge och Ronneby. Socialstyrelsen har konstaterat att människor har 

dödats därför att flera av Crafoords patienter inte nåtts av den religiösa 

väckelsen. Och den uteblivna religiösa väckelsen har fått till följd att 

Ronnebys kommunhus måste byggas om för att förhindra oväckta människor 

att ta sig in i huset.  

Jag hoppas att mitt förslag tas på allvar den här gången. En gång tidigare när 

jag lagt fram ett medborgarförslag besvarades det bara som ett vanligt brev. 

Mitt medborgarförslag är att Hallabro får tillbaka sitt ursprungliga namn: 

Helvetet.   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 26 Dnr 2018-000140 109 

Anmälan av medborgarförslag - möjlighet att kunna 
hyra gymnastiksalen i Kuggeboda skola 

Följande medborgarförslag lämnas om möjligheterna att kunna hyra 

gymnastiksalen i Kuggeboda skolan: 

Sammanfattning  

Samhällsföreningen har förr om åren fått använda gymnastiksalen till olika 

idrottsaktiviteter, ex innebandy, barngymnastik, badminton osv. vid skolans 

stängning tilläts vi inte använda gymnastiksalen då svaret var att ingen städar 

den.  

Vi tycker att det borde användas istället för att det står en tom gymnastiksal 

som ingen använder samtidigt som det i Kuggeboda med omkringliggande 

område finns personer som är intresserade av att hyra och använda lokalen.   

Det som vi ser är att framförallt höst och vinter borde finnas möjlighet att 

hyra så att våra ungdomar har något att göra.  

Samhällsföreningen vill ha en diskussion om möjligheten att använda 

gymnastiksalen framöver.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 27 Dnr 2018-000141 109 

Anmälan av medborgarförslag - förläng badbryggan i 
Kuggeboda  

Följande medborgarförslag lämnas om att förlänga badbryggan i Kuggeboda: 

Sammanfattning  

Kommunen finansierade en ny brygga 2017 vilket var mycket bra. Den nya 

bryggan är lätt att dra upp och sätta i och Samhällsföreningen godkände den 

vid ankomsten.    

Nu har den varit i bruk en säsong och vi har upptäckt en del saker som vi 

skulle vilja få hjälp med. 

Den är allt för rank och ostadig så äldre personer kan inte använda den och 

de vågar inte att gå ut på bryggan eftersom den är så ostadig. Vi skulle vilja 

ha bryggan kompletterad med ytterligare två längdsektioner och en ramp 

med räcke vid sidan om så att även personer med rullator kan gå i vattnet. 

Badplatsen är populär bland kommunens invånare och det är många utanför 

Kuggeboda som har badplatsen som sitt favoritställe.   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 28 Dnr 2018-000125 109 

Anmälan av medborgarförslag - Tag bort de fyra 
parkeringsplatserna som blockerar Rosengatan 

Följande medborgarförslag lämnas om att ta bort de fyra parkeringsplatserna 

på Rosengatan: 

Sammanfattning  

Den senaste trafikomläggningen – Kungsgatan – Rosengatan – Strandgatan – 

Drottninggatan har blivit i stort sett bra. Trafik till Strandgatan från 

Rosengatan och Drottninggatan leds nu via den stora parkeringsplatsens 

utfart. Detta hade fungerat bra om man inte anlagt fyra parkeringsrutor även 

på själva Rosengatan och blockerat denna. Bilar från Rosengatan kör nu 

slalom genom den stora parkeringen för att hitta den kortaste vägen till 

utfarten till Strandgatan, med dagliga incidenter som följd. 

Förslag: 

Ta bort de fyra parkeringsrutorna som blockerar Rosengatan. De används 

idag av boende på Rosengatan som ”privata” parkeringsplatser. Jag vet för 

jag bor där. De behövs inte. Det finns alltid lediga platser inne på den stora 

parkeringen. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 29 Dnr 2018-000127 109 

Anmälan av medborgarförslag - renovera eller bygga 
en ny lekplats i Kuggeboda 

Följande medborgarförslag lämnas om att renovera eller bygga en ny 

lekplats i Kuggeboda: 

Sammanfattning  

Kuggeboda skola är sedan en tid nerlagd, på skolgården är idag en lekplats 

som inte uppfyller kraven enligt gällande lagar. Idag så har Kommunen 

stängt hela lekplatsen och satt ett 2 m högt staket, vi i Kuggeboda vill att 

antingen renovera upp befintlig lekplats eller bygga en likvärdig lekplats på 

annat ställe i närheten. 

I Kuggeboda med omkringliggande område så är det ca 20 barnfamiljer i 

varierande åldrar som på något sett brukar lekplatsen och är ett bra 

samlingsställe för nyinflyttade för att skapa kontakter på. 

Det är oerhört viktigt att vi på landsbygden kan erbjuda en sådan enkel sak 

som en lekplats då våran strävan och gemensamma mål är att få ut yngre 

generationer till landsbygden.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 30 Dnr 2018-000073 001 

Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i 
äldrenämnden, Moderaterna  

 

Sammanfattning  

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

som ersättare i äldrenämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-25 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Ronny Johansson (M) från 

uppdraget som ersättare i äldrenämnden. 

Fyllnadsval till ny ersättare bordläggs.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M). 

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att utse Jennie Risberg till ny ersättare i 

äldrenämnden.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jennie Risberg (M) till ny ersättare i 

äldrenämnden. 

________________ 

Exp: 

Jennie Risberg 

Äldrenämnden  

Personalenheten 

Enheten för samordning- utveckling och sekretariat 

Akten 
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§ 31 Dnr 2018-000016 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

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

frågor vid dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 32 Dnr 2018-000079 193 

Besvarande av interpellation från Malin Norfall (S) 
ställd till Roger Fredriksson (M) om heltid som norm  

Malin Norfall (S) lämnande vid sammanträdet 2018-01-25 följande 

interpellation ställd till Roger Fredriksson (M) om heltid som norm: 

Sammanfattning  

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med fackförbundet 

kommunal tecknat ett centralt avtal som också gäller Ronneby kommun. 

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

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

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

Detta har personalchefen informerat om på personalberedningen där flera av 

den styrande minoritetens företrädare var närvarande och diskuterade frågan. 

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

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

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

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

  

Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar:   

 

Ärendet är inte av den karaktären att det krävs ett politiskt beslut i nuläget, 

utan kan hanteras som verkställighet.  

Överenskommelsen i HÖK 16 innebär fortsatt att det är verksamhetens 

behov och budget som styr. Att man inom ramen för det försöker skapa 

tjänster som gör det möjligt att leva på sin lön, tycker jag är självklart.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Magnus 

Petersson (S), Anna Carlbrant (RP) och Peter Bowin (V). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationen och svaret till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Malin Norfall  

Roger Fredriksson 

Akten  
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§ 33 Dnr 2016-000448 010 

Bostadsförsörjningsprogram 

 

Sammanfattning  

Bostadsförsörjningsprogrammet är det första i sitt slag i kommunen. 

Programmet har upprättats av Miljö- och Byggnadsförvaltningen i samarbete 

med representanter från Kommunledningskontoret, Tekniska förvaltning, 

Ronnebyhus och Miljöteknik. Styrgrupp har varit översiktsplanens 

styrgrupp, dvs Kommunstyrelsens arbetsutskott utökat med en representant 

från de två partier som inte är representerade. 

 

Bostadsförsörjningsprogram är uppdelat i två delar. Den första delen anger 

förutsättningar för kommunens bostadsplanering genom behovs- och 

marknadsanalys av bostadsmarknaden. Del ett innefattar även 

bostadspolitiska mål. Den andra delen av programmet beskriver 

förutsättningar för genomförande av föreslagna åtgärderna bland annat 

genom inriktning för nyproduktion. 

 

Den första delen är reviderad efter remiss till kommunens nämnder och 

bolag, Länsstyrelsen, Region Blekinge, grannkommuner och andra som 

berörs av förslaget, under hösten 2016. Del 2 av programmet upprättades 

under sommaren 2017. Under hösten 2017 skickades båda delarna på remiss 

till kommunens nämnder och bolag. Därefter reviderades programmet till 

dess slutgiltiga version som presenterade för styrgruppen 2017-12-11.      

Bedömning 

Vid de två remisstillfällena inkom synpunkter som i huvudsak gällde vikten 

av att särskilda behovsgrupper erhåller likvärdiga prioriteringar samt att 

behovet av äldre-, funktionsstöd- och socialförvaltningens planering för 

bostadslösningar bör samordnas med bostadsplaneringen i kommunen. 

 

Socialnämnden framhåller dessutom särskilt att befolkningsökningen 

tillsammans med lågt bostadsbyggande har resulterat i bostadsbrist, särskilt 

gällande billiga hyresrätter. Konkurrensen om hyreskontrakt ökar samtidigt 

som antalet ekonomisk svaga hushåll ökar. Man ser även ett ökat tryck på de 

skyddade boendena. Socialnämnden saknar ställningstagande och 

förtydligande i bostadsförsörjningsprogrammet till kommunens möjlighet att 

anordna bostadsförmedling. 
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Utöver detta har befolkningsscenario/prognos och programmets tidshorisont 

varit föremål för diskussion. De stora flyktingströmmarna som kom till 

Sverige och Ronneby under 2015 och 2016 innebar svårigheter att uppskatta 

framtida befolkningsförändringar. Inledningsvis utgick programmet från ett 

underlag baserat på ett framtidsscenario. En befolkningsprognos togs sedan 

fram av SCB som ligger till grund för det slutliga programmet. Målet för den 

strategiska planeringen är att planera för en årlig befolkningstillväxt på 300 

personer fram till 2020. Fram till 2020 bedöms kommunen därför behöva ca 

650 nya bostäder medan ett ytterligare ökat behov förutspås fram till 2030. 

Även förnyelse i bostadsbeståndet krävs under denna tid. Särskilt fokus ska 

ligga på bostäder för barnfamiljer samt bostäder för äldre. Även på längre 

sikt ska kommunen planera för en ökande befolkning.  

 

Ett bostadsförsörjningsprogram har en kortare tidshorisont än t.ex. en 

översiktsplan. Med anledning av detta har tidsperspektivet fram till år 2020 

valts. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 

under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna 

riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas. Revidering av 

bostadsförsörjningsprogrammet bör därför göras med inte allt för långa 

mellanrum, för att hålla programmet till ett aktuellt planeringsunderlag.       

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet och 

föreslår kommunfullmäktige att anta bostadsförsörjningsprogrammet.      

Styrgrupp för översiktsplanens beslut 2017-12-11 

Styrgruppen för översiktsplanen beslutar att: 

1. Förslaget till översiktsplan Ronneby 2035 inkl. konsekvensbeskrivning, 

med förändringen att uppföljningen av de åtgärder som planeras följas upp 

med anledning av betydande miljöpåverkan fastställs till vartannat år istället 

för varje år, ställs ut. 

2. Utställningen sker under tiden 2017-12-27 till 2018-02-28. 

3. Ändra bostadsförsörjningsprogrammet enligt ovanstående beskrivningen 

och därefter föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

bostadsförsörjningsprogrammet och föreslå kommunfullmäktige att anta 

bostadsförsörjningsprogrammet. 

4. Fastställa mötestider för 2018 i enlighet med ovan. 
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Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 

bostadsförsörjningsprogram samt föreslå kommunfullmäktige att anta 

detsamma. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson 

(RP), Erik Ohlson (V), Kenneth Michaelsson (C), Malin Månsson (S), Peter 

Bowin (V) och Margareta Yngvesson (S).  

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att ett nytt mål tillförs kapitlet Bostadspolitiska 

mål-riktlinjer (s 15) i form av följande: 

”Ronneby kommun tar hänsyn till sociala behov” 

Ronneby kommun ska säkerställa att det finns bostäder för socialtjänsten att 

fördela till personer med sociala behov. 

 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till bostadsförsörjningsprogrammet med 

följande ändringar: 

1. Ronnebyhamn stavas rätt i programmet.  

2. Hallabros befolkningstal anges rätt. 

3. Befolkningsantalet utanför tätort anges.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande. 

 

Margareta Yngvesson (S) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande.  

 

Erik Ohlson (V) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande. 

 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) och Sune Håkanssons 

(RP) yrkande.     
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Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) ändringsyrkande om att samtliga stavningar om Ronnebyhamn 

revideras och stavas rätt, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) ändringsyrkande om att befolkningsantalet för Hallabro revideras och 

anges rätt, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositions ordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) ändringsyrkande om att befolkningsantalet utanför tätort anges, och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att anta 

bostadsförsörjningsprogrammets delar i vilket någon ändring inte föreslagits 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Propositionsordning 5 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Malin Norfalls (S) 

tilläggsyrkande om att ett nytt mål tillförs kapitlet Bostadspolitiska mål-

riktlinjer (s 15) i form av följande: 

”Ronneby kommun tar hänsyn till sociala behov” 

Ronneby kommun ska säkerställa att det finns bostäder för socialtjänsten att 

fördela till personer med sociala behov. 

,bifall mot avslag, Och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Malin Norfalls (S) tilläggsyrkande röstar ja. 

De som önskar avslå Malin Norfalls (S) tilläggsyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

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

tjugotvå (22) ja-röster, tjugofem (25) nej-röster och två (2) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Malin 

Norfalls (S) tilläggsyrkande.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta bostadsförsörjningsprogrammet med 

följande förändringar: 

1. Stavningarna om Ronnebyhamn revideras på så sätt att de stavas rätt i 

programmet.  

2. Hallabros befolkningstal anges rätt. 

3. Befolkningsantalet utanför tätort anges.  

 

Reservation  

Ledamöterna från Socialdemokraterna, vänsterpartiet och Miljöpartiet de 

gröna reserverar sig mot beslutet till förmån för Malin Norfalls (S) 

tilläggsyrkande.  

Protokollsanteckning  

Malin Månsson (S) antecknar följande till protokollet: 

Vid nästa revidering bör det i programmet framgå att barnperspektivet ska 

beaktas.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, planarkitekt 

Akten  
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§ 34 Dnr 2015-000115 339 

Grönstrukturplan 

 

Sammanfattning  

Planförslaget, upprättat 2015-04-27 och reviderat 2016-06-13, har varit 

utställt under tiden 2016-07-04 till 2016-09-03.  

Under utställningstiden inkom sammanlagt 13 yttranden. Dessa gällde i 

huvudsak upplysning om att riksintresseområde för kulturmiljövård har 

reviderats, önskemål och förtydligande i texten att kommunen har områden 

med utökat strandskydd samt den framtida processen efter grönplanens 

antagande samt önskemål om mindre justeringar i kartmaterialet gällande 

förslag till utökade leder och besöksplatser. Två fastighetsägare som bor 

utmed Härstorssjön lämnade synpunkter som i huvudsak berör skrivningen 

om allmänhetens tillgänglighet till stranden.  

Samtliga synpunkter har sammanfattats och bemötts i ett utlåtande.       

Bedömning 

De inkomna synpunkterna har föranlett minder justeringar i dokumentet. 

Dessa föreslås vars:  

 Kartorna gällande riksintressena uppdateras.  

 Revidering gällande ny beskrivning och avgränsning av riksintresset 

för kulturmiljövård som omfattar Ronneby brunn/Blekan – Fridhem - 

Rönninge. Det nya materialet innehåller råd för fortsatt förvaltning av 

dessa områden. 

 Texten justeras med beskrivning om att det finns områden med 

utökat strandskydd i kommunen.  

 Förtydligande görs kring att det i framtiden kan krävas nya politiska 

beslut för att jobba vidare med förslagen samt en budget kopplat till 

detta.   

 Kartan och texten kopplat till området utmed Bräkneån, söder om 

Belganet justeras i en kort sträcka utmed ån.  

 Kartan över Belganet justeras och en utritad picknickplats tas bort.  

 Skrivningen och kartmaterialet gällande allmänhetens tillgänglighet 

runt Härstorpssjön revideras delvis.  

Dessutom har förtydligande gjorts gällande dokumentets användning och att 

det fortsatta arbetet kan kräva samarbete mellan lika nämnder, förvaltningar 
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och bolag. Flera av de framtida processerna kan kräva egna medel för att 

genomföras. Med anledning av detta bör ett nytt arbete/projekt initieras som 

fortsätter driva frågorna framåt för att utveckla grönstrukturen i kommunen. 

Se sid 7 i dokumentet.  

Justeringarna anses vara av redaktionell karaktär och kan inte avses innebära 

en västenlig ändring av planförslaget.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott/översiktsplanens styrgrupp godkänner 

att förslaget till Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg 

till översiktsplanen justeras enligt ovan och därefter föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna grönstrukturplanen och föreslå 

kommunfullmäktige att anta grönstrukturplanen.       

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

grönstrukturplanen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Mats Paulsson (C), Kenneth Michaelsson (C), Helena 

Augustsson (MP) och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 

Mats Paulsson (C) yrkar bifall till grönstrukturplanen med tillägget att 

Öljehult markeras på kartorna i grönstrukturplanen.  

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till Mats Paulssons (C) yrkande. 

 

Helena Augustsson (MP) yrkar bifall till grönstrukturplanen med förändring 

att: 

Sista stycket ”pepparbacken” på sida 141 i grönstrukturplanen får följande 

lydelse 

”Kullens skogsdel med berg-i-dagen är ett attraktivt och lagom tillgängligt 

rekreationsområde, som används av bland annat Fredriksbergsskolans 

personal och elever som utflyktsmål”.       

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Helena 

Augustssons (MP) yrkande om att sista stycket ”pepparbacken” på sida 141 i 

grönstrukturplanen får följande lydelse: 
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”Kullens skogsdel med berg-i-dagen är ett attraktivt och lagom tillgängligt 

rekreationsområde, som används av bland annat Fredriksbergsskolans 

personal och elever som utflyktsmål” 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att anta 

grönstrukturplanens delar i vilket någon ändring inte föreslagits och finner 

att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Mats Paulssons 

(C) tilläggsyrkande om att Öljehult markeras på kartorna i planen, bifall mot 

avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta grönstrukturplanen med följande 

förändringar och tillägg: 

1. Sista stycket ”pepparbacken” på sida 141 i grönstrukturplanen får följande 

lydelse: 

”Kullens skogsdel med berg-i-dagen är ett attraktivt och lagom tillgängligt 

rekreationsområde, som används av bland annat Fredriksbergsskolans 

personal och elever som utflyktsmål”. 

2. Öljehult markeras på kartorna i grönstrukturplanen.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, planarkitekt  

Akten  
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§ 35 Dnr 2018-000032 253 

Markförsäljning del av Ronneby 22:1, västra 
Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Hugal Fastighets AB har önskemål om att köpa mark på västra 

Viggenområdet (del av Ronneby 22:1) enligt karta i köpekontraktet.  

Bedömning 

Hugal Fastighets AB har önskemål om att köpa mark på västra 

Viggenområdet (del av Ronneby 22:1) enligt karta i köpekontraktet. Ytan 

som är aktuell är cirka 3600 kvm. Förslag på markpris är 80 kronor per 

kvadratmeter. Exakt areal kommer att bestämmas i lantmäteriförrättning som 

köparen betalar. Anslutningsavgifter tillkommer enligt taxa för köparen. 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att sälja marken enligt villkor i upprättat 

köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja marken 

enligt villkor i upprättat köpekontrakt. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja marken enligt villkor i upprättat 

köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Akten  
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§ 36 Dnr 2014-000183 253 

Försäljning av Järnaviks camping (del av Järnavik 1:1 
och 3:1 ) 

 

Sammanfattning  

Stefan Nilsson med sitt företag Guldkiosken AB som drivit Järnaviks 

Camping i många år önskar köpa campingen för att kunna investera i 

anläggningen.  

Bedömning 

Stefan Nilsson med sitt företag Guldkiosken AB som drivit Järnaviks 

Camping i många år önskar köpa campingen för att kunna investera i 

anläggningen. Idag hyr köparen campingverksamheten genom avtal med 

Kultur- och Fritidsförvaltningen. Ängen bakom campingområdet arrenderas 

ut som arrangemangsyta av Tekniska förvaltningen till köparen.  

 

Parterna är överens om att mark enligt bilaga 1 till köpekontrakt (ca 28 000 

kvm) ska ingå i köpet. Köparen äger redan vissa av byggnaderna på området. 

För att säkerställa rätt till väg och nå området norr om campingen har 

servitut för väg tecknats. Det servitutet ska skrivas in i kommande 

lantmäteriförrättning som köparen ska ta kostnaden för. Servicebyggnad, 

reception och dansbana som ligger utanför området ingår inte i köpet. Där 

har separat hyresavtal med Lokalförsörjningsenheten tecknats. En brygga 

ingår i köpet som är markerad på bilaga 1 till köpekontraktet. 

Campingområdet omfattar 8 uthyrningsstugor samt ca 130 platser 

campingplatser. 

 

Det enskilda avloppet som campingen använder sig av är utdömt. 

Förlängning av tidsfristen att använda avloppet finns till 181231. Miljöteknik 

håller på med framdragning och påkoppling av kommunalt VA i området. 

Campingen ska anslutas under 2018. Köparen ska stå för samtliga kostnader 

för anslutningen. Då nya anslutningstaxor är under behandling är det svårt att 

få fram en exakt anslutningsavgift. De uppgifter som Miljöteknik lämnar är 

en anslutningsavgift på ca 1.9 miljoner exkl moms. Denna siffra är baserad 

på tomtareal och antal byggnader. Observera att det är en uppskattad avgift 

som kan ändras beroende på taxebeslutet. Den kan således både bli lägre 

eller högre. I den taxa som används idag finns ingen beräkning för 

campinganslutningar och VA-chefens uppskattning var att 
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anslutningsavgiften troligen skulle hamna på densamma som i förslaget till 

de nya taxorna. 

 

Två stycken värderingar finns på campingområdet av auktoriserade 

värderare. Markvärde 2 miljoner och byggnadsvärde 2 miljoner. 

Marknadsvärde på cirka 4 miljoner. Då köparen investerat under många år i 

campingen och således höjt dess värde samt att anslutningsavgiften till det 

kommunala VA-nätet är så osäker har förhandlingar lett fram till en 

föreslagen köpesumma om 3 250 000 kronor.   

 

I pågående översiktsplan finns ett förslag på vilket område som kan 

användas som campingområde och vilket område som kan användas för 

bostads-bebyggelse. Köparen är intresserad av att i köpa till mer mark i 

området i ett senare skede för att kunna utveckla verksamheten ännu mer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta sälja Järnaviks camping enligt upprättat 

köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja Järnaviks 

camping enligt upprättat köpekontrakt. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Erik Ohlson (V), 

Sune Håkansson (RP), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), Peter 

Bowin (V), Anders Bromée (M), Nicolas Westrup (SD) och Margareta 

Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Erik Ohlson (V), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson 

(S) yrkar avslag på försäljningen.  

 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet för ny beredning och 

komplettering av underlag i form av gjorda värderingar. 

 

Roger Fredriksson (M) och Anders Bromée (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Nicolas Westrup (SD) yrkar på ajournering om fem minuter.  

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på begäran från 

Nicolas Westrup (SD) om ajournering i fem minuter och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

Mötet återupptas klockan 21:30. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkansons 

(RP) yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat 

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

tjugofyra (24) ja-röster, tjugotvå (22) nej-röster, en (1) avstår och två (2) är 

frånvarande, varefter ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja Järnaviks camping enligt upprättat 

köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

 

Reservationer 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de 

gröna reserverar sig mot beslutet. 

 

Sune Håkansson (RP) lämnar en skriftlig reservation, till detta protokoll 

bifogad bilaga 3.  

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Tekniska Förvaltningen 

Fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 37 Dnr 2018-000005 040 

Investeringsplan 2018, AB Ronneby Industrifastigheter  

 

Sammanfattning  

AB Ronneby Industrifastigheter har inkommit med förslag till 

investeringsplan 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna AB 

Ronneby Industrifastigheters investeringsplan och driftbudget för år 2018. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Ronneby Industrifastigheters 

investeringsplan och driftbudget för år 2018. 

________________ 

Exp: 

VD, AB Ronneby Industrifastigheter  

Ekonomiansvarig, AB Ronneby Industrifastigheter 

Akten  
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§ 38 Dnr 2017-000338 317 

Belysning mellan Listerby - Johannishus- Avtal med 
trafikverket 

 

Sammanfattning  

I tidigare ärende, se KF 2017 § 322, har Kommunfullmäktige beslutat att 

Ronneby kommun skall finansiera belysning av den kommande gång- och 

cykelvägen längs Trafikverkets väg 670 mellan Listerby och Johannishus. I 

enlighet med beslutets första punkt har samråd hållits med Trafikverket som 

upprättat bilagt avtal om finansiering och ansvar för 

belysningsanläggningen.  

Bedömning 

Bilagt avtal motsvarar de förutsättningar som samråtts i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att KSau föreslår att KS föreslår att 

KF beslutar godkänna upprättat avtal.  

Kommunstyrelsens förslag 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

upprättat avtal. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

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

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå och inte gå vidare med upprättat 

avtal.  

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Akten  
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§ 39 Dnr 2018-000059 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om en utökning av 

verksamhetsområdet för Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten. 

I området Väbynäs norra byggs det under 2018 ledningsnät för vatten och 

spillvatten enligt Ronnebys VA-plan. Påkoppling av fastigheter till det nya 

ledningsnätet kan ske under hösten 2018.      

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige utöka 

verksamhetsområde för Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområde för Väbynäs 

norra gällande vatten och spillvatten. 

________________ 

Exp: 

VA-chef, Ronneby Miljö och Teknik AB 

Akten  
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§ 40 Dnr 2017-000736 800 

Fredriksbergs BK - Förslag till överenskommelse med 
föreningen 2017-2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-11-23 § 174 

Fritid- och kulturnämnden beslutade på oktobermötet 2017 § 155 att 

återremittera ärendet gällande Fredriksbergs BK:s drift av isarenan Lugnevi. 

En skyndsam översyn ska ske av det befintliga avtalet i dialog med 

kommunjuristen. Vid ett möte med ordföranden i föreningen den 26 oktober 

kom vi överens om att jag som förvaltningschef skriver en garanti att 

Fredriksbergs BK driver anläggningen under säsongen 2017-18. Annars kan 

de inte bemanna anläggningen och anställa någon. Denna garanti är skriven. 

Likaså har jag beviljat ett driftsbidrag på 200 tkr för 2017. Detta var sedan 

tidigare avsatt i budget. 

Vi är också överens om att en ömsesidig uppsägning av det befintliga avtalet 

ska ske till säsongen 2018-19. Eftersom nuvarande avtal är grundat på ett 

fullmäktigebeslut och underskrivet av Roger Fredriksson, kommunstyrelsens 

ordförande 2012. Det innebär att uppsägningen borde hanteras på samma 

nivå.  

Uppfattningen gällande avtal för 2018-19 och framåt från kommunjuristen är 

att det bör ske en upphandling eftersom det handlar om större belopp om 

detta ska hanteras juridiskt korrekt. Tidsmässigt går det inte att skyndsamt 

hantera detta, så det krävs en lösning för nuvarande säsong och under 

rådande avtal.      

Bedömning 

För att anläggningen ska driftas av föreningen hela vintersäsongen krävs en 

lösning för jan-mars 2018. Mitt förslag är att Fredriksbergs BK beviljas en 

garantisumma på 250 tkr. Då ingår även schemaläggningsarrsvarför hela 

säsongen, vilket inte tidigare ersatts, samt kompensation för 

kostnadsuppräkningar från 2012.       

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar 

- att föreslå fullmäktige att godkänna en ömsesidig uppsägning av 

befintligt avtal inför säsongen 2018-19.  
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- att föreslå fullmäktige godkänna att förvaltningen får i uppdrag 

genomföra en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av 

drift inför säsongen 2018-19 och framåt beroende på utlåtande och 

underlag från kommunjurist. Det kan komma att handla om 

upphandling. 

att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under jan-mars 

2018.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-11-23 

Fritid och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna en ömsesidig uppsägning av befintligt avtal inför säsongen 2018 -

19. 

Föreslå att kommunfullmäktige godkänner att förvaltningen får i uppdrag 

genomföra en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av drift inför 

säsongen 2018-19 och framåt beroende på utlåtande och underlag från 

kommunjurist. Det kan handla om upphandling. 

Att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under jan-mars 

2018. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna en 

uppsägning av befintligt avtal inför säsongen 2018 -19. 

Anmälan av jäv 

Erik Ohlson (V) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

beslut.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en uppsägning av befintligt avtal 

inför säsongen 2018-19. 

________________ 

Exp: 

Fredriksberg BK 

Fritid- och kulturnämnden  

Förvaltningschef, fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 41 Dnr 2017-000195 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tim Svanberg (C) om att påbörja ett försöksprojekt med 
trafiksäkerhetssystem av typen "actibump". 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag enligt motionen för att se över 

möjligheten att påbörja ett försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av 

typen "actibump" på något ställe i kommunen. 

För att kunna få fram ett kostnadsförslag från företaget EDEVA som säljer 

Actibump skickade Tekniska förvaltningen några intressanta platser till 

företaget där Actibump kan installeras. I bilagorna kan ni se platserna samt 

prisförslaget från EDEVA.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen tycker att Actibump är en effektiv och bra lösning 

för att hålla rätt hastighet på rätt plats. Actibump skall placeras där det sker 

stora förflyttningar av både oskyddade- och skyddade trafikanter.  

Enligt exempel på kostnadsförslaget för en Actibump kan kostnaden bli 

mellan 500 tkr - 700 tkr beroende på installationsplatsen. 

Tekniska förvaltningen anser att kostnaden för en Actibump är mer än en 

vanlig säkerhetsåtgärd för att reducera farten på våra gator. Dessutom 

kostnaden är inte beräknade i den årliga budgeten inom Gata och park.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen med 

hänvisning till ovanstående bedömning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 

samt uppdra åt tekniska förvaltningen att i samband med trafiköversynen vid 

den nya skolbyggnationen (Svarven) återkomma till kommunstyrelsen för att 

presentera ett förslag på försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen 

"actibump”.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Tim Svanberg (C), Erik Ohlson (V) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Tim Svanberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt uppdra åt tekniska 

förvaltningen att i samband med trafiköversynen vid den nya 

skolbyggnationen (Svarven) återkomma till kommunstyrelsen för att 

presentera ett förslag på försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen 

"actibump”. 

________________ 

Exp: 

Tillförordnad förvaltningschef, tekniska förvaltningen 

Trafik- och projektansvarig, tekniska förvaltningen  

Akten  
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§ 42 Dnr 2017-000100 109 

Besvarande av medborgarförslag- angående trafiken på 
Utmarksvägen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag som berör olika 

problem som uppkommit på Utmarksvägen. Problem med 

hastighetsöverträdelser och busstrafiken genom Utmarksvägen är 

huvudsakligen största problemen som framgår av förslaget. 

I medborgarförslaget föreslås att ändra busslinjen, begränsa trafiken bara för 

de boende på Utmarksvägen och gående och cyklister i övrigt. Även trafiken 

för utryckningsfordon berörs av denna begränsning. I förslaget vill man ha 

vägbulor, skyltar och andra hastighetssänkande åtgärder om kommunen inte 

väljer de nämnda förslagen ovan.      

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har haft två olika trafikmätningar på Utmarksvägen 

under en veckas tid i september 2016. Nedan sammanfattas denna:  

 

Antal passerande fordon  2016 fordon 

Årsdygnstrafik  305 fordon/dygn 

Vardagsdygnstrafik  329 fordon/dygn 

Max timtrafik  44 fordon/timme 

 

Hastighetsprofil (30)  Hastighetsöverträdelse 48% 

   Vmedel – 31 km/h 

V85 – 44 km/h 

   Vmax – 92 km/h 

 

Under sommaren 2017 påbörjades arbetet med att anlägga en GC-bana 

längst med Utmarksvägen som kopplar samman GC-banan från Hjorthöjden 

till GC-banan på Risatorpsvägen. GC-banan ger en tryggare sträcka till de 

oskyddade trafikanterna och utformningen av GC-banan resulterade till en 

smalare körbana som i sin tur medför lägre hastighet för fordon som passerar 

området. På andra änden av Utmarksvägen, väster om Grönaslättsvägen har 

körbanan smalnats av så att två fordon inte kan möta varandra och måste 
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vänta tills passagen är fri för att köra genom. Denna åtgärd markerar 

ytterligare vikten av sänkt hastighet på Utmarksvägen. 

Det råder ett förbud för obehörig trafik på Utmarksvägen sedan många år 

tillbaka. För att uppmuntra flera av kommuninvånare att använda allmänna 

transportmedel för att minska trafiken och ta hänsyn till miljön vill Tekniska 

förvaltningen inte att sträckan för busslinjen ändras.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anse 

medborgarförslaget är besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget är besvarat.  

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställare 

Handläggare 

Akten  
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§ 43 Dnr 2017-000648 109 

Besvarande av medborgarförslag - anlägg en cykelväg 
ovanpå de kommande vattenledningarna från Karlsnäs 
till Brantafors vattenverk 

 

Sammanfattning  

Aktuellt medborgarförslag föreslår att ny cykelväg anläggs i tillämpliga 

delar ovanpå vattenledningen från Karlsnäs till Brantafors i samband med att 

denna anläggs.  

Bedömning 

Karlsnäsgården, en välbesökt kommunal friluftsanläggning som drivs av 

Ronneby Orienteringsklubb, ligger ca 6 km norr om Kallinge samhälle i 

anslutning till korsningen mellan väg 653 och Ronnebyån. En trafiksäker 

gång- och cykelväg för oskyddade trafikanter till och från Karlsnäsgården 

har länge diskuterats, men då har förslagen främst varit att knyta samman 

gång- och cykelvägarna från Bredåkra/Hasselstad till Karlsnäs invid 

Trafikverkets väg 653. Någon behovs- och kostnadsutredning finns dock inte 

framtagen. 

 

De nya vattenledningarna mellan vattentäkterna i Karlsnäs och Brantafors 

vattenverk avses förläggas under 2018. Sträckningen går, grovt redovisat, i 

södra delen i området mellan Ronnebyån och Klintabäcken samt i norra 

delen utmed väg 653. Förutom genom kommunägd mark så passerar 

ledningarna genom fastigheter som främst ägs av Fortifikationsverket och 

familjen Petri. Ledningsrättsavtal har upprättats med berörda fastighetsägare 

som reglerar förutsättningarna för upplåtelsen. I de aktuella avtalen finns 

inget reglerat kring möjlighet till cykelvägsutbyggnad. 

 

Samråd har hållits med Ronneby Miljö- och Tekniks VA-chef som i 

dagsläget inte ser några hinder till att cykelväg anläggs längs samma 

sträckning som de planerade vattenledningarna, men poängterar vikten av att 

ledningsentreprenaden inte får påverkas/försenas på något sätt pga dess 

samhällsnytta. Dessutom redovisar han att cykelvägen inte kan ligga direkt 

ovanpå ledningsgatan då det kommer att finnas ett stort antal 

luftningsanordningar som sticker upp som koner ur marken. Skall cykelväg 

anläggas måste detta ske som ett helt eget projekt. 
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För en ny gång- och cykelväg som anläggas med motsvarande standard som 

de övriga av kommunen utförda gång- och cykelvägarna, dvs asfalterad yta 

om 2,5 - 3 meters bredd samt med belysning, kommer investeringskostnaden 

grovt uppskattat att hamna i trakterna kring 10 Mkr (förutsatt att 

utbyggnaden sker i kommunens regi). Givetvis beror kostnaden på val av 

sträckning och dess terräng/geoteknik, men beloppet kan ses som en grov 

kostnadsindikation. Till detta tillkommer kostnader för markintrång samt 

drift- och underhållskostnader, där intrångsersättningen är svårbedömd men 

där DU-kostnaden uppskattningsvis bedöms hamna kring 150 tkr/år.    

 

Kommunledningsförvaltningen anser att utbyggnad av nya gång- och 

cykelvägar skall styras av vilka behov och ekonomiska platsförutsättningar 

som finns, dvs motsvarande på det sätt som Tekniska förvaltningen hittills 

jobbat med den prioriteringslista som lyfts i samband med budgetbered-

ningarna. Att, i enlighet med aktuellt medborgarförslag, ta möjligheten att 

dra nytta av en parallell VA-entreprenad kan anses lämpligt endast under 

förutsättning att sträckningen sammanfaller med redan tidigare behovsutrett 

projektförslag. I annat fall riskeras utbyggnaden att prioritera ned projekt 

med större behov och/eller belasta kommunens budget på ett onödigt sätt 

avseende kommande drift- och kapitaltjänstkostnader. Då aktuell sträckning 

i dagsläget inte finns behovsutredd anser kommunledningsförvaltningen att 

aktuellt medborgarförslag bör avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag avslås.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställare 

Handläggare 

Akten  
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§ 44 Dnr 2017-000645 109 

Besvarande av medborgarförslag - eventuellt införande 
av begreppet "EXergi" i framtidens VA-verksamhet 
(taxesättning) 

 

Sammanfattning  

Efter turbulensen kring anslutningstaxor i VA-verksamheten föreslår 

medborgaren att kommunen med hjälp av Linnéuniversitetet i Växjö, låter 

utreda huruvida; 

bil 1) "Exergianalvs som verktyg inom VA-tekniken." VA-forsk, Rapport 

2003 nr 20." (del av) 5 A4.   

bil 2) "Nyckeltal för reningsverk -verktyg för effektivare resursanvändning". 

Svenskt Vatten, Utveckling, Rapport 2011 -15. (del av) 6 A4. 

http://vavgriffel.net/filer/Rapport 201145.  

Kan ligga som underlag för vår kommun att införa ett nytt och modernare 

synsätt genom att även beakta begreppet "EXergi" i framtidens VA-

verksamhet.  

Bedömning 

Miljöteknik har i sitt yttrande över medborgarförslaget skrivit att 

Exergibegreppet inte är allmänt vedertaget i VA-verksamheten och inte 

heller som Svenskt vattens ståndpunkt utan används främst inom den 

akademiska världen och bygger på teoretiska modeller. Miljöteknik försöker 

ligga i framkant och hålla sig ajour med vad branschorganet Svenskt vatten 

rekommenderar dem att efterleva.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-02-06 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Thomas Lähdet (MP), Tommy Andersson (S), Kenneth 

Michaelsson (C) och Erik Ohlson (V). 
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Yrkanden 

Thomas Lädhet (MP) yrkar bifall till motionen. 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställare 

Handläggare 

Akten  
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Kungörelse: kommunfullmäktige i 

Ronneby 2018-02-22 
Kungörelse: kommunfullmäktige i Ronneby 2018-02-22 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 22 februari 2018, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, 
Ronneby 

för behandling av följande ärenden: 

1.Presentation av funktionspolitiska programmet för Ronneby 
kommun 
2. Mötets öppnande och val avjusterare 

3. Anmälan av medborgarförslag - vid passiv pengainsamling skall 
polismyndighets tillstånd inhämtas 

4. Medborgarförslag 

5. Fyllnadsval till uppdraget som ersättare i äldrenämnden, Moderaterna 

6. Frågor 

7. Besvarande av interpellation från Malin Norfall (S) 
ställd till Roger Fredriksson (M) om heltid som norm 
8. Interpellationer 

9. Bostadsförsörjningsprogram 

10. Grönstrukturplan 

11. Markförsäljning del av Ronneby 22:1, västra 
Viggenområdet 

12. Försäljning av .Järnaviks camping (del av Järnavik 
1:1 och 3:1) 

13. Investeringsplan 2018, AB Ronneby 
Industrifastigheter 
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14. Belysning mellan Listerby - Johannishus- Avtal med 
trafikverket 

15. Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten 

16. Fredriksbergs BK - Förslag till överenskommelse med 
föreningen 2017-2018 

17. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tim Svanberg (C) om att påbörja ett försöksprojekt med 
trafiksäkerhetssystem av 
typen "actibump". 

18. Besvarande av medborgarförslag- angående trafiken 
på Utmarksvägen 

19. Besvarande av medborgarförslag - anlägg en cykelväg 
ovanpå de kommande vattenledningarna från Karlsnäs till Brantafors 
vattenverk 

20. Besvarande av medborgarförslag - eventuellt införande 
av begreppet "EXergi" i framtidens VA-verksamhet (taxesättning) 

21. Anmälan av motioner 

Ronneby den 12 februari 2018 

Nils Ingmar Thorell (L) 

Ordförande 

Nfifi (Mg
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Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 klockan 19:56:58. 

9. Bostadsförsörjningsprogram 

Fredriksson 
Evaldsson 

Lena tensson 
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nus Persson 
Lund 
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ts Paulsson 

Persson 

Bo Johansson
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us Pettersson 
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Carlbrant 

Nils Nilsson 

Alla Lena Rosén 

Alla Tomas 
Alla 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 1 av 1



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 2 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 klockan 21:35:58. 

12. Försäljning av Järnaviks Camping (del av Järnavik 1:1 och 3:1) 

on 

Stenström 

Tim 

Va 
Mats Paulsson 

I Thorell 
Persson 

Bo ohansson 

Stridh 
ra 

Carlbrant 

SUMMA: 22_ 

Justeringsmännens signatur:
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KÖPEKONTRAKT 

Parter 

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

Köpare: Hugals Fastighets AB, nedan kallad köparen 
Adress: Hammargatan 13, 352 46 Växjö 
Org nr: 556197-6613 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 
l.l Kommunen överlåter och försäljer härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby 

22:1 om ca 3600 kvm som markerats med rött på bifogad karta. 

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

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

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

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

vunnit laga kraft. Förtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskommelse efter det att 
Ronneby Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft och vid den tidpunkt 
då bygglov är beviljat. 

3.2 Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. 

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

3.4 Köparen har innan tillträdesdagen rätt att disponera överlåtelseområdet för 
undersökningar och markarbeten. Samtliga åtgärder som utförs innan tillträdesdagen 
utförs på egen risk. Köparen har inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader även om 
köpet inte genomförs. Om köpet inte genomförs och överlåtelseområdet har försämrats 
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på grund av åtgärder som utförts av köparen har kommunen rätt till ersättning 
motsvarande den faktiska kostnaden för återställande av området. 

Exploateringsskyldighet 

4.1 Köparen skall exploatera avstyckningslotten för byggande av bio gas/vätgas mack 
och/eller yta för visning av fordon för alternativa drivmedel. Uppförandet av 
anläggningen skall till väsentliga delar ha skett inom 18 månader efter det att köparen 
har tillträtt fastigheten. 

4.2 Om Köparen inte har exploaterat avstyckningsområdet enligt 4.1 skall densamme 
omgående meddela Kommunen sina avsikter. Kommunen har rått att återköpa 
avstyckningslotten för motsvarande köpeskilling enligt 2.1. 

F astighetens skick 
5.1 Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon 

form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. 

Fördelning av utgifter mm 
6.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 

Kommunen. 
6.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 

Köparen. 

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

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

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

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

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

Förutsättningar för avtalets giltighet 
9.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige 

godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats, 
ska avtalet, under förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är 
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges 
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

ll



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

9.3 Om förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Eventuell återställning av marken ska ske på 
köparens bekostnad. 

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

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor. 

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

Kommunen Köparen 

Ronneby den 

........................ . . ................ ..
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KÔPEKONTRAKT FÔR DEL AV JÂRNAVIK 1:1 OCH DEL AV 
JÂRNAVIK 3:1 

Parter 

Sälj are: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel 1/ 1 

Adress: Stadshuset, 372 80 RONNEBY 
Telefon: 0457 61 80 00 
Org.nr: 212000-0837 

Köpare: Guldkiosken, Stefan Nilsson, nedan kallad köparen. Andel 1/1 
Adress: Bastuviksvägen 61, 372 63 BRÂKNE-HOBY 
Telefon: 0708 837 970 
Pers nr: 19600907-3310 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 

1.2 

1.3 

1.4 

2.2 

2.3 

Kommunen överlåter och försäljer härmed till köparen del av Järnavik 1:1 och del av 
J ärnavik 3:1 om ca 28 000 kvm som markerats med rött på bifogad karta, bilaga l. 
I överlåtelsen ingår brygga som markerats med röd ring på bifogad karta, bilaga 1. 
De byggnader (i form av servicehus etc.) som finns inom tänkt avstyckning ingår i 

Överlåtelsen. 

För servicehus, restaurang och dansbana som är lokaliserat utanför området tecknas 
separat hyresavtal för, se bilaga 2. 

Köpeskilling 

Köpeskillingen på 3 250 000 (tremiljonertvåhundrafemtiotusen) kronor skall erläggas 
kontant på tillträdesdagen. 

Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro l 10020-5. När köpeskillingen 
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev. 

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

Tillträdesdag mm 
Tillträde till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Kommunen särskilt 
överenskommer, dock senast den l maj 2018.



3.2 

3.3 

8.2 

2 (3) 
Parterna är överens om att äganderätten övergår till Köparna på tillträdesdagen enligt l 
st under förutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet. Faran for fastigheten går 
över på tillträdesdagen. 

Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. Gränserna kan justeras i mindre 
omfattning i samband med lantmäteriförrättningen. Köparen ska ansöka om 
fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed biträds av kommunen. 
Köparen svarar för kostnaden för fastighetsbildningen. 

Fastighetemas skick 
Köparen godtar Fastighetemas skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon 
form mot Kommunen med anledning av fastighetemas skick eller fel i någon fonn. 

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheterna före tillträdesdagen ska regleras av 
hyresavtalet som finns upprättat. 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheterna efter tillträdesdagen ska bäras av 
Köparen. 

Inskrivningsåtgärder mm 
Köparen ska svara för de lantmäteri-, lagfarts-, intecknings- och andra 
inskrivningsåtgärder och -kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

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

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

Om förutsättningarna enligt 8.1 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska gälla att 
vardera part ska stå sin kostnad. 

Anslutningsavgifter 
Avgifter för anslutning till el, fiber, Vatten, avlopp och fjärrvärme ingår ej i 

köpeskillingen och skall erläggas i särskild ordning enligt taxor utav köparen.



10 
10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 
10.6 

11 
11.1 

12 
12.1 

13 
13.1 Tillhôrande detta avtal finns sex bilagor benämnda 1-6. 

3 (3) 

Servitut, övriga rättigheter, Skötselavtal 
Servitut for väg (karta, se bilaga l) med förmån kommunen tecknas i samband med köp 
och gäller tills laga krañvunnet servitut bildats av Lantmäteriet. Ofñcialservitut med 
ändamål väg till förmån för kommunen tecknas separat i kommande 
lantmäteriförrättning. 
Vattenledningar och tillhörande anordningar (se karta bilaga l) såsom bland annat 
avstängningsbrunn och vattenkoppar får inte skadas eller stängas av. 
Skötselavtal för badplats finns upprättat från Kultur- och Fritidsförvaltningen, se bilaga 
3. 

Hyresavtal med Tekniska Förvaltningen gällande servicehus, dansbana och restaurang 
finns upprättat, se bilaga 2 
Avtal om lägenhetsarrende, se bilaga 5, för område finns upprättat. 
Avtal om lägenhetsarrende för område där brygga ska anslutas finns upprättat, se bilaga 
6. 

Övriga upplysningar 
Köparen är medveten om att befintlig avloppsanläggning är utdömd och måste ersättas 
med kommunalt VA innan 31 december 2018. Köparen står ensam för hela 
anslutningsavgiften. Beslut se bilaga 4. 

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

Bilagor 

Sälj aren Köparen 

Ronneby den Ronneby den 

........................ .. ....................... .. 

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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Karta till köpekontrakt Järnaviks camping 
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Servitutsväg till förmån för kommunen 

i köp 

3:1 

g K Vattenkoppar, 
vattenledning, 
avstängningsbrunn 
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‚n,



Lokalfërsërjningsenheten 
Ronneby Kommun 
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Hyresgäst (namn och adress): 
Stefan Nilsson med firma Guldkiosken 
Bastuviksvägen 61 
372 63 Bräkne-Hoby 

Hyresvärd: 
Ronneby Kommun 
Lokalförsörjningsenheten 
Org.nr: 212000-0837 
Hyresobjekt (fastighetsbeteckning och adress): 

PersonnummerIOrganisationsnummer: 
600907-3310 

del av Ronneby 
Järnavik 3:1 

Telefonnummer: 
0708-837970 

Bastuviksvägen 
372 63 Bräkne-Hoby 
Lokalyta, kvm ca: 108 restaurang Fôr servicehuset gäller att det ska hållas 

100 dansbana öppet för allmänheten under perioden: 
40 servicehus 15 maj - 15 sept 
El utan inredning 

med inredning 
Lokalen uthyres - 

Lokalen uthyres att användas till: Restaurang, dansbana, servicehus 

Uppsägning: 
Uppsägning av detta kontrakt ska ske minst 9 månader före 
avtalstidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 
ett år åt gången. 

Hyrestid (fr.o.m.-t.o.m.): 
2018-01-01 - 2027-12-31 

Hyra per år: 
(med siffror): Femtontusenkronor 

3 750 kr 
15 000 kr (med bokstäver): 

Hyra per kvartal: 
Höjning av hyra: 
Höjning av ovan angiven hyra sker den 
1 januari varje år med 1 % beräknat på föregående års hyra 
Hyresbetalning: 
Hyran erläggs utan anfodran senast sista vardagen före varje kvartals början till PG: 494 11 02-8 

eller BG: 991-2809 
Uppvärmning: D Hyresvärden svarar för lokalens 
uppvärmning. 

Hyresgästen svarar för lokalens 
uppvärmning och för varmvatten. 
Elektrisk ström (ej för uppvärmning): D ingår i hyran 
El bekostas av hyresgästen 

Vatten och avlopp: 
D ingår i hyran 

ingår ej i hyran 

Om fastigheten drabbas av oförutsedda kostnader genom införande eller höjning av skatt på fastigheten 
eller annan avgift skall hyresgästen erlägga ersättning för på lokalen belöpande andel. 

Moms D Hyresvärden är skattskyldig för moms vid 
uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall därför 
utöver hyran även erlägga moms med vid varje 
tid gällande skattesats. 

Hyresvärden kan bli skattskyldig för moms under 
hyrestiden. Om Skattemyndigheten fattar beslut härom 
skall hyresgästen utöver hyran,även erlägga moms 
med vid varje tid gällande skattesats. 

Momsen skall beräknas på det totala vederlag som erläggs till hyresvärden enligt detta hyreskontrakt, dvs 
hyran samt andra skatter, tillägg eller ersättningar. Beloppet utges till hyresvärden samtidigt med hyran. 
Trappstädning: Snöröjning och sandning: 

ingår i hyran Ü ingår i hyran, dock ej helger och röda dagar. 
El ombesörjs och bekostas av hyresgästen ombesörjs och bekostas av hyresgästen 

Underhåll av lokalerna och av hyresvärden tillhandahållen inredning 
ombesörjs och bekostas av: D hyresvärden 

hyresgästen 

sophämtning: 
[j ingåri hyran, dock ej emballage 

ombesörjs och bekostas av hyresgästen 

Skador på skyltfönster, entrédörrar, 
och skyltar ombesörjs och bekostas av: D hyresvärden 

hyresgästen, upp till 5 prisbasbelopp



Lokalfërsôrjningsenheten HYRESKONTÎÀEÎ 
Ronneby Kommun ° a 

Åtgärder som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd 
eller annan myndighet kan komma att kräva enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av: 

hyresvärden, vid anläggnings- och lokalkrav 
E] hyresgästen, vid verksamhetskrav 

Säkerhet för hyresgästens fullgörande av detta avtal har lämnats: 
El i form av borgen, se bilaga 
Üannan säkerhet 

Övriga avtalsvillkor: Hyresgästen ansvarar för samtligt brandskydd. 
Hyresgästen svarar för försäkring och ev. skada på sina samt eventuellt inhyrda inventarier. 
Hyresgästen avsvarar för verksamhetens laglighet och inhämtande av alla erforderliga tillstånd. 
Hyresgästen svarar för samtliga driftskostnader tillhörande verksamheten och tecknar själv abonnemang. 
Hyresgästen står för underhåll och skötsel av ytor samt minigolfbana enligt bilaga 1. 
Hyresvärd och hyresgäst ska ggmensamt besiktigfiyresobjektet enligt överenskommet intervall. 
Kontr t i tyå xemplar av vilka vardera parten tagit varsitt 
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Fër Ronneby Kommun /' jîôrSÎtefan Nilsson med firma Guldkiosken 

Ton 
Namnförtydligande: 

Allmänna avtalsbestämmelser 
1. Överlåtelse Hyresgästen får inte utan särskilt tillstånd överlåta, upplåta i andra hand eller inteckna hyresrätten. 
2. Användningssätt Lokalens anvåndningssätt får inte ändras utan särskilt tillstånd. 
3. Ombyggnad och kompletteringsarbeten Ombyggnad, ändringar eller kompletteringsarbeten som hyresgästen på egen 
bekostnad önskar utföra får endast företas efter särskilt godkännande av hyresvärden och i förekommande fall av berörda 
myndigheter. 
4. S ltar etc Hyresgästen har inte rätt att utan tillstånd av hyresvärden och i fôrekommande fall av berôrda myndigheter 
uppsatta skyltar, markiser och antenner etc. Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger det 
hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera sina skyltar, markiser och antenner. 
Hyresgästen är ansvarig för skada orsakad av honom uppsatta skyltar, markiser och antenner etc. 
5. Underhåll Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att 
hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalet skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller 
fastigheten i övrigt. Hyresgästen utför och bekostar allt underhåll av fastigheten (inre och yttre, tex tak,fasader osv) efter 
samråd med hyresvärden. 
6. Tillfälliga avbrott Hyresgästen har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för skada eller lntrångi nyttjanderätten 
som förorsakas av tillfälliga avbrott i tillhandahållandet av värme, vatten, avlopp, elektricitet mm. 
7. Ränta och betalningspåminnelse Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels 
ersättning för skriftlig betalningspåminnelseenligt lagen om ersättning för inkassokostnader mm. 
8. Äterställningsskyldighet Vid avflyttning skall hyresgästen bortföra sin egendom och återställa lokalerna och fasaden i 

godtagbart skick samt rengöra lokalerna noggrant. Är nämnda åtgärder inte utförda senast vid hyresgästens avflyttning får 
hyresvärden avhjälpa bristen på hyresgästens bekostnad. Hyresgästen skall dessutom ersätta hyresvärden för hyresförluster 
och andra skador som orsakas av hyresgästens underlåtenhet. 
9. Nycklar Hyresvärden har rätt att inneha reservnyckel till lokalerna. Vid avflyttning skall hyresgästen utan ersättning 
överlämna samtliga port- och dörrnycklar till hyresvärden, även om dessa anskaffats av hyresgästen. 
10. Lokalens storlek Om den i kontraktet angivna arean skulle avvika från faktisk area medför awikelsen inte rätt till 
återbetalning eller justering av hyrans storlek. 
11. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga 

Överenskommelse om avflyttning 
På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla fr.o.m. vidstående datum till vilken 
dag hyresgästen förbinder sig att avflytta. 
Datum för upphörande: 
Datum och hyresvärdens underskrift: Datum och hyresgästens underskrift: 

För Ronneby kommun För Stefan Nilsson med firma Guldkiosken
/
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Avtal om skötsel av J ämaviks hamnplats 
Parter 

Part 1: Ronneby kommun, Fritid- och kulturförvaltningen, nedan kallad Kommunen. 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457-61 81 10 

Org.nr: 212000-0837 

Part 2: Guldkiosken AB, nedan kallad Företaget 
Adress: Stefan Nilsson, 600907-3310 
Telefon: 

Pnr/ Org Nr 600907-33 l0 

Mellan Ronneby kommun, Fritid- och kulturförvaltningen och Företaget har följande skötselavtal 
träffats; 

Avtalsperiod 

Avtalet gäller perioden 2018-04-01 — 2018-09-30. Uppsägningstid 3 månader. 

Avtalsobjekt 

J ärnaviks hamnplats. 

Företagets ansvar 
- Under avtalsperioden ansvarar Guldkiosken för daglig tillsyn av toaletter 

att papper och rengöringsmedel finns på toaletterna 
- att sopcontainer finns på plats och töms vid behov 
uppkomna skador i samband med skötsel och tillsyn 

Kommunens ansvar 
Kommunen bekostar sop- och latrintömning 

Ersättning/ uppföljning 

Kommunen ska ersätta Företaget med totalt 30 000 kronor vid avtalets fullföljande. 
Om avtalet inte följs betalas ingen ersättning ut till Företaget.

ß



Fakturering och betalningsvillkor 

Företaget ska fakturera Kommunen beloppet senast den 15 juni. 

A-skatteintyg bifogas fakturan, alternativt ska det anges om F-skattsedel finns. Ange ref nr 
410002 på fakturan. 

Betalning sker inom 30 dagar räknat från dag för fakturans utställande. 

Faktureringsadress: 
Ronneby kommun 
Fakturaskanning 
372 80 Ronneby 

Underrättelse 

Parterna ska omgående underrätta varandra om sådant som kan vara av betydelse för avtalet. 

Försäkring 

Företaget ansvarar för uppkomna skador i samband med skötsel och tillsyn. 

Avtalsbrott och hävning 

Om Kommunen eller Företaget brister i full görandet av respektive parts åtaganden enligt 
avtalet, ska part anmäla bristen inom skälig till motparten och ge denne tillfälle att avhjälpa 
detta. Om bristen inte avhjälps inom skälig tid och bristen medför skada eller omedelbar 
skaderisk för part eller tredje man eller deras egendom, har part rätt att häva avtalet. Begäran 
om hävning skall meddelas skriftligen. 

Ändringar och tillägg 

Vid omforhandling av avtalsvillkor skall parterna förhandla gemensamt då detta påkallas av 
endera parten. 

Tvist 

Vid tvist mellan Kommunen och Företaget angående tolkning av avtalet eller varje annat 
rättsförhållande som uppkommer i avtalsrelationen, ska parterna i första hand förhandla för att 
nå en gemensam lösning. 
I andra hand ska tvist hänskjutas till allmän domstol på kommunens hemort och där avgöras 
på svenska språket och enligt svensk rätt. 

Överlåtelse 

Företagets åtaganden får inte överlåtas till någon annan, fysisk eller juridisk person utan 
Kommunens samtycke. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar Varav parterna tagit vardera ett exemplar. 
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Avtal om skötsel av Järnaviks badplats 
Pa rter 

Part 1: Ronneby kommun, Fzitid- och kulturförvaltningen, nedan kallad Kommunen. 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457-61 81 10 
Org.nr: 212000-0837 

Part 2: Guldkiosken AB, nedan kallad Företaget 
Adress: Stefan Nilsson, 600907-3310 
Telefon: 

Pnr/ Org Nr 600907-3310 

Mellan Ronneby kommun, Fritid- och kulturförvaltningen och Företaget har följande 
skötselavtal träffats; 

Avtalsperiod 

Avtalet gäller perioden 2018-05-01 - 2018-09-30, (badsäsongen innefattar perioden 15 maj 
till 15 september). Uppsägningstid 3 månader. 

Avtalsobjekt 

Avtalet avser J ämaviks Badplats enligt markering på karta, bilaga l. 

Avtalets omfattning och ändamål under perioden 1 maj till och med 30 september. 

Företagets ansvar 
Iordningsställa badplatsen inför att badsäsongen börjar den 15 maj. 
Utföra iläggning och upptagning badbryggor och badflotte som ingär i den allmänna 
badplatsen. 

Utföra iläggning och upptagning av tillgänglighetsramp. 
Iordningsställande och skötsel av Beachvolleyboll planen och Bocciaplan. 
Gräsklippning av badplatsområde. 
Tillsyn av vindskydd tillhörande Blekingeleden placerad i anslutning till badplats.



Iordningsställa, skôta och utöva tillsyn av badplatsen och närområde inkl. röjning av 
nedblåsta träd och kvistar. 
Mindre underhåll av bryggor, livräddningsmateriel. 
Städning av toaletter. 
Beställning av tömning av sopcontainer. 
Bekosta inköp av toalettpapper och rengöringsmedel. 
Sprida ut ev. bad- sand. 

Skyldighet att informera kommunen om brister hänförliga till avtalsobjektet. 
Förändringar hänförli ga till avtalsobjektet får inte göras utan konnnunens medgivande. 
Att tydliga skyltar sätts upp vid objektet med information om att företaget ansvarar för skötsel 
och tillsyn, samt uppgifter var man kan vända sig, tel. nr eller adress till hemsida 

Kommunens ansvar 
Kommunen har det övergripande ansvaret för badplatsen. 
Kommunen tillhandahåller livräddningsmateriel. 
Kommunen ansvara och bekostar underhåll av lekplatsen. 
Kommunen .bedömer behov och bekostar eventuellt inköp av bad sand max 10 kbm/âr, inför 
säsongen. 

Kommunen bekostar sophämtning. 
Kommunen ansvarar för skyltning knuten till badstranden. 
Kommunen ansvarar för att kontroll av detta avtal följs. 

Ersättning/ uppföljning 

Kommunen ska ersätta Företaget med totalt 60 OOO kronor vid avtalets fullföljande. 
Om avtalet inte följs betalas ingen ersättning ut till Företaget. 
Ersättningen utbetalas vid två separata tillfällen motsvarande halva beloppet vid varje tillfälle. 

Den första utbetalningen kan ske efter av kommunen godkänd besiktning vilken sker i slutet 
av maj månad 
Den andra utbetalningen kan ske efter 30 september. 

/l
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Fakturering och betalningsvillkor 
Företaget ska fakturera Kommunen beloppet senast den 15 juni, respektive den 15 oktober. 
A-skatteintyg bifogas fakturan, alternativt ska det anges om F-skattsedel finns. Ange ref nr 410002 pâ fakturan. 

Betalning sker inom 30 dagar räknat från dag för fakturans utställande. 

F aktureringsadress: 
Ronneby kommun 
F akturaskanning 
3 72 80 Ronneby 

Underrättelse 

Parterna ska omgående underrätta varandra om sådant som kan vara av betydelse för avtalet. 
Försäkring 

Företaget ansvarar för uppkomna skador på badplatsen i samband med skötsel och 
tillsyn. 

Avtalsbrott och hävning 

Om Kommunen eller Företaget brister i full görandet av respektive parts åtaganden enligt 
avtalet, ska part anmäla bristen inom skälig till motparten och ge denne tillfälle att avhjälpa 
detta. Om bristen inte avhjälps inom skälig tid och bristen medför skada eller omedelbar 
skaderisk för part eller tredje man eller deras egendom, har part rätt att häva avtalet. Begäran om hävning skall meddelas skriftligen. 
Ändringar och tillägg 

Vid omförhandling av avtalsvillkor skall parterna förhandla gemensamt då detta påkallas av endera parten. 

Tvist 

Vid tvist mellan Kommunen och Företaget angående tolkning av avtalet eller varje annat 
rättsforhållande som uppkommer i avtalsrelationen, ska parterna i första hand förhandla för att nå en gemensam lösning. 
I andra hand ska tvist hänskjutas till allmän domstol på kommunens hemort och där avgöras på svenska språket och enligt svensk rätt. 

Överlåtelse 

Företagets åtaganden får inte överlåtas till någon annan, fysisk eller juridisk person utan Kommunens samtycke. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit vardera ett exemplar.
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Miljô och byggnadsförvaltningen 
Sofie Hallberg 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Tel: 0457-61 86 89 
E-post: sofie.hallberg@ronneby.se 

2017-10-06 2017-651. 837 

Fritid- och kulturförvaltningen 
Ronneby kommun 
372 80 Ronneby 

§ 200 
Järnavik 3:1, Järnaviks Camping- 
Förlängd tid för användning av markbädd 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att senarelägga tidpunkten för 
förbud mot utsläpp från avloppsanläggningen på fastigheten J ärnavik 
3:1, J ärnaviks Camping, frän den 31 december 2017 till den 31 
december 2018. 

Redogörelse för ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-04-20 att förbjuda 
verksamhetsutövaren Ronneby kommun, Fritid- och 
kulturförvaltningen, att efter den 31 december 2017 släppa ut 
avloppsvatten som inte genomgått en sådan rening att minst 90 % 
reduktion av fosfor och BOD samt minst 5 O % reduktion av kväve 
erhållits. 

Kommunledningsförvaltningen har den 4 oktober 2017 inkommit 
med en ansökan om förlängd tid för användning av den befintliga 
avloppsanläggningen. 

Den 6 oktober 2017 meddelade Miljöteknik att arbetet har försenats 
på grund av domstolsförhandlingar och rnarkavtal för ledningsrätt. 
De håller just nu på med att bygga överföringsledningen från 
Bräkne-Hoby reningsverk till J ärnaviks Camping, och efter att den är 
godkänd vid entreprenadens slutbesiktning kommer de att koppla på 
fastigheterna på ledningen. 
Miljöteknik meddelade även att tidplanen nu är att de första ska 
kunna koppla på sig till sommaren 2018, och att de ska vara klara 
med hela projektet innan âret 2018 är slut. Enligt Miljöteknik är det 
nödvändigt att de använder anläggningen under byggnationen. 

Ronneby kommun 
Postadress 
Besöksadress 
Webbplats 

SE-372 80 Ronneby Telefon 0457-61 81 70 
Karlshamnsvägen 4 Telefax 0457-61 83 44 
www.ronneby.se E-post mbf@ronneby.se
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Beslutsmotivering 
Projekt för anslutning av området till kommunalt avlopp pågår, men 
har försenats på grund av domstolsförhandlingar och markavtal för 
ledningsrätt. Området inom J ärnavik Camping kommer inom kort få 
tillgång till kommunalt vatten och avlopp och meningen är att 
.lärnavik Camping ska anslutas snart det blir möjligt. Med hänsyn 
till detta bedöms det som motiverat att tillmötesgå en ansökan om 
förlängd tid för användning av befintlig avloppsanläggning. 

Upplysningar 
Om påkoppling på kommunalt vatten och avlopp inte bedöms kunna 
ske senast 31 december 2018 behöver en ny ansökan om förlängd tid 
inlämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen i god tid före detta 
datum. 

För miljö- och byggnadsnämnden 

.c:;;;,q»/Qt 

Sofie Hallberg 

Exp: Fritid- och kulturförvaltningen, akten
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AVTAL OM LÀGENHETSARRENDE 
Parter 
Jordägare: Ronneby kommun, genom dess Tekniska Förvaltning, ägare till 

fastigheten J ämavik 1:1, härefter kallade Jordägaren. 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 O0 
Org.nr: 212000-0837 

Arrendator: Guldkiosken, Stefan Nilsson, Enskild Firma, ägare till 
fastigheten J ämavik 3:1, härefter kallad Arrendatorn. 

Adress: Bastuviksvägen 61, 372 63 Bräkne-Hoby 
Telefon: 0708-837970 
Org.nr: 19600907-3310 

Bakgrund 
Järnaviks Camping säljs till arrendatorn. För att ge kommunen en chans att i 

framtiden komma in på omrâdet bakom campingen, behåller kommunen ett 
markområde norr om parkeringen. _Detta område får, tills kommunen behöver en 
väg in, användas som del av campingplatsen. 

1 Fastighet 
Ett markområde av fastigheten J ärnavik l;1 i Ronneby kommun. Delen av 
fastigheten ligger intill fastigheten J ämavik 3:1, och omfattar ca 100 kvm. 
Arrendestället har markerats med röd färg på bifogad karta, bilaga 1. 

2 Ändamål 
Ändamålet med upplåtelsen av arrendestället är camping 

Arrendatorn får inte uppföra byggnader eller andra anläggningar på arrendestället, 
om J ordägaren inte har gett sitt skriftliga samtycke till det. 
På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det ändamål och 
mot den användning som reglerats ovan.
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3 Myndighetskrav 
Arrendatorn skall följa gällande plan- och bygglagstiftning. Arrendatorn skall 
följa gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning. Arrendatorn ansvarar för de 
kostnader som kan bli aktuella på grund av sådana åtgärder som krävs enligt 
sådan lagstiftning. 

Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som myndighet 
eller domstol kräver eller förordnar för arrendestället. 

Arrendatom ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som 
försäkringsbolag kräver för arrendestället. 

4 Arrendetid 
Arrendetiden är ett år räknat från avtalets undertecknande. 

Arrendetiden blir förlängd med ett år i taget om avtalet inte sägs upp senast tre 
månader före det att arrendetiden går ut. 

Parterna ska inte ha några ersättningsanspråk med anledning av att avtalet har 
sagts upp. 

5 Arrendeavgift 
Arrendeavgiften är 2000 kr för varje arrendeår. Arrendeavgiften ska varje år 
betalas i förskott på tillträdesdagen enligt p 4 i det här avtalet. 

Arrendeavgiften (grundavgiften) är anpassad till indextalet för oktober månad 
2014 (bastal 314,02) enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. 
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till 
bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal som indextalet förändrats 
i förhållande till bastalet. 

Vid tillämpningen av index ska omräkning av arrendeavgiften göras med hela 
procenttal. Höjning och sänkning ska ske till närmast hela tal. På samma sätt 
avrundas arrendeavgiften till heltal kronor. 

Arrendeavgiften ska aldrig justeras lägre än grundavgiften. 

För varje kalenderår ska avgiften justeras så, att den följer indexräkningen fram 
till oktober månad närmast före det arrendeårets början.
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6 Upplåtelse i andra hand 
Arrendatorn får upplåta området som campingplats. 

Arrendatorn har rätt att hyra ut ledigt utrymme i byggnad eller upplåta område av 
ouppodlad mark till upplagsplats eller för liknande ändamål, om det kan ske utan 
olägenhet för Jordägaren. 

7 Överlåtelse 
Arrendatorn får inte på något sätt sätta annan i sitt ställe, om inte J ordägaren har 
gett skriftligt samtycke till det. 

8 Arrendeställets skick 
Arrendestället utarrenderas i det skick det är på tillträdesdagen. Arrendatorn ska 
alltid hålla arrendestället i vårdat skick. 

Arrendatorn får inte fälla träd på arrendestället. Om det finns önskemål om att 
fälla träd ska trädfällningsansökan (finns på hemsidan) lämnas in till parkenheten. 

Arrendatorn är ansvarig för att användningen av arrendestället inte medför 
störningar eller olägenheter. Om sådana förekommer, ska de omedelbart åtgärdas. 
Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på eget ansvar och på egen bekostnad 
föra bort sina anläggningar och återställa arrendestället i ursprungligt skick så 
långt det är möjligt. 

9 Särskilda villkor 
För arrendet gäller också följande villkor 

Arrendatorn ansvarar för alla miljöföroreningar som drabbar arrendestället på 
grund av arrendatorns nyttjande av arrendestället som campingplats. 
J ordägaren har rätt att på arrendatorns bekostnad utföra sanering av arrendestället. 

J ordägaren äger tillträde till arrendestället för besiktning och utförande av 
erforderliga reparations- och underhållsarbeten på ledningar eller andra 
kommunaltekniska anläggningar. 

För tillfälligt hinder eller men i arrenderätten till följd av reparations- eller 
underhållsarbete på ledningar eller andra kommunaltekniska anläggningar eller 
andra därmed jämförliga omständigheter äger arrendatom inte rätt till nedsättning 
av arrendeavgiften.
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Om Arrendatorn inte följer dessa särskilda villkor har Jordägaren rätt att med 
omedelbar verkan säga upp det här avtalet. Då har J ordägaren inte heller någon 
skyldighet att betala ekonomisk ersättning till Arrendatorn. 

10 Ersättning för skada 
Arrendatorn ska hålla Jordägaren skadeslös för skadestånd som kan drabba 
J ordägaren på grund av Arrendatorns verksamhet eller nyttjande av arrendestället. 

Detsamma gäller kostnader som hänger samman med skadestånd. 

1 1 Moms 
Om J ordägaren är eller blir skattskyldig for mervärdesskatt (moms) för denna 
upplåtelse ska Arrendatorn betala den samtidigt med arrendeavgiften. Skattesats 
ska Vara den som gäller vid betalningstillfállet. 

12 Tvist 
Tvist med anledning av detta arrendeförhållande ska avgöras av skiljemän enligt 
lag om skiljeförordnande. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd. 

13 Hänvisning till jordabalken 
I övrigt gäller det som stadgas i 7 och 8 kapitlet jordabalken om lägenhetsarrende. 

14 Förutsättningar för avtalets giltighet 
För att det här avtalet ska vara giltigt krävs följande. 

a) Att Arrendatorn är ägare till fastigheten Jämavik 3:1. 

Om denna förutsättning inte är uppfylld, är det här avtalet förfallet i sin helhet. 
Varje part ska då bära sin kostnad. 

15 Avtalsexemplar 
Det här avtalet har upprättats i två exemplar. Parterna har behållit varsitt 
exemplar. 

För J ordägaren den För Arrendatorn den
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AVTAL OM LÄGEN HETSARREN DE AV VATTENOMRÅDE 
FÖR ANSLUTNING AV BRYGGA 
Mellan Ronneby kommun, kallad jordägaren, och nedan angiven arrendator har avtal träffats 
angående arrende av vattenområde Järnavik för anslutning av brygga, nedan kallat 
arrendestället. 

Parter 

Jordägare: Ronneby kommun, genom dess Tekniska Förvaltning, ägare till fastigheten 
J ärnavik 1:1, härefter kallade Jordägaren. 

Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 00 
Org.nr: 212000-0837 

Arrendator: Guldkiosken, Stefan Nilsson, Enskild Firma, ägare till fastigheten Jämavik 
3:1, härefter kallad Arrendatorn. 

Adress: Bastuviksvägen 61, 372 63 Bräkne-Hoby 
Telefon: 0708-837970 
Org.nr: 19600907-3310 

1 Avtalets ändamål och omfattning 
Utarrendering av vattenområde sker för anslutning av brygga enligt bilaga 1. 
Campingen får hyra ut båtplatser. 
På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot detta ändamål. 

Arrendestället omfattar plats i vatten för brygga. Genom detta avtal får arrendatorn rätt att ha 
brygga permanent fäst vid land. Vid behov har arrendatorn rätt att anlägga trappa ned till 
bryggan. Någon arrenderätt till landområde gäller inte. Arrendestället får ej användas för 
uppläggning av båt eller vinterforvaring. 

2 Avtalsperiod 
Arrenderätten omfattar ett (1) år från avtalets undertecknande. Därefter förlängs arrenderätten 
med ett år i taget om inte skriftlig uppsägning sker av endera parten senast tre (3) månader 
före avtalstidens slut. 

3 Arrendeavgift 
Arrendeavgiften är 500 kronor/båtplats och innefattar plats för brygga och för båtplats vid 
bryggan. Avgiften faktureras årligen. 

Mmmm ._\ 

wwwß



~ i Ramsby 
Om arrendatom önskar mer än 1 st båtplats vid brygga, och om så är lämpligt med avseende 
på platsutformning, skall detta redovisas nedan. Arrendeavgift debiteras för antalet 
uthymingsbara båtplatser vid arrendestället. 

Antal båtplatser tillhörande arrendestället: 10 st uthyrningsbara och 4 st besöksplatser. 

Arrendeavgiften är anpassad till indextalet för oktober månad 2014 enligt konsumentprisindex 
(totalindex) med 2014 som basår. Skulle indextalet någon påföljande oktober har ändrats i 

förhållande till bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal som indextalet 
förändras i förhållande till bastalet. För varje kalenderår ska avgiften justeras så, att den följer 
indextalet för oktober månad närmast före det arrendeårets början. 
Arrendeavgiften ska aldrig justeras lägre än grundavgiften. 

4 Adressändring 
Arrendatorn skall omgående anmäla adressändring och eventuell ändring av telefonnummer 
till jordägarens. 

5 Överlåtelse m m 
Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga medgivande överlåta nyttjanderätten till 
arrendestället. Bryggan får inte göras till tillbehör enligt 2 kap Jordabalken. 

6 Arrendeställets skick 
Arrendestället utarrenderas i det skick det befinner sig på tillträdesdagen. Eventuella ny-, till- 
eller ombyggnader får endast ske efter jordägarens godkännande samt efter inhämtande av 
erforderliga tillstånd, exempelvis strandskyddsdispens samt anmälan om Vattenverksamhet, 
från berörda myndigheter. Till brygga får endast 1 st båt förtöjas per tillhandahållen båtplats 
enligt § 3. 

Arrendatorn ska hålla god ordning på och kring bryggan, och hålla växtlighet så att den inte 
skymmer bryggan. 

7 Säkerhet 
Arrendatorn ansvarar för arrendestället med därtill hörande anläggningar. 
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället, och vad därpå finns av lös egendom, i ett 
fullgott skick som är i överensstämmelse med detta avtals ändamål. Arrendatorn är skyldig att 
sköta och underhålla arrendestället, brygga och förtöjningsanordningar. 

Arrendatorn är skyldig att tillse att båt är väl förtöjd så att skada inte uppstår. 
Arrendatorn är skyldig att genast länsa eller ta upp båt som ligger i marvatten. Motsvarande 
gäller för brygga. 

8 Ansvar 
Arrendatorn ansvarar för tredje mans skada på person eller egendom som orsakas av brygga 
eller båt ankrad därvid. Ansvaret gäller för samtliga båtplatser tillhörande arrendestället. 

9 Åtgärder av Jordägaren 
Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla intrång i arrendestället som jordägaren vidtar. 
Direkta skador som uppstår vid sådana intrång, och som inte beror på arrendatom, ska ersättas 
av jordägaren.
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10 Bortforsling av brygga eller båt 
Om säkerhetsföreskrifter enligt punkt 7 inte uppfylls, eller om jordägaren bedömer brygga 
eller båt vara övergiven eller icke sjövärdig, har jordägaren rätt att på arrendatoms ansvar och 
bekostnad riva brygga samt forsla bort bät och annan egendom till annan plats, där den kan 
återfås mot erläggande av jordägarens kostnader. 
Bortforslad egendom ska avhämtas efter att arrendatorn har tillsänts meddelande om 
bortforslandet. Om egendomen inte har avhämtats inom 1 år, är egendomen att betrakta som 
kommunens egendom. 

11 Förverkad arrenderätt 
Arrenderätten är förverkad om inte avgiften för kommande nyttjandeperiod har kommit 
jordägaren tillhanda senast på gällande förfallodag eller om avtalsvillkoren i övrigt inte följs. 

12 Återställning av området vid avtalets upphörande 
Om inte annat överenskoms med jordägaren ska arrendatom, vid arrendets upphörande eller 
vid arrendatoms uppsägning av avtalet, på egen bekostnad föra bort brygga och i övrigt 
återställa arrendestället. I det fall arrendatorn inte uppfyller kraven på återställande och annan 
överenskommelse inte har gjorts, har jordägaren rätt att genomföra återställningsarbetena på 
arrendatoms bekostnad. 

13 Återtagande 
Jordägaren har rätt att återta hela eller del av arrendestället före avtalstidens utgång om det 
krävs för fastighetens exploatering eller för annat ändamål. Jordägaren ska skriftligen 
underrätta arrendatorn 12 månader före återtagandet. Arrendatom äger i detta fall endast rätt 
till nedsättning av arrendeavgiften. 

14 Personuppgiftsbehandling 
Personuppgifter som lämnas till jordägaren i detta avtal och i avtalsförhållandet i övrigt 
behandlas för administration, debitering av avgift och andra åtgärder som behövs för att 
avtalet ska kunna följas. Uppgifterna behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. 

15 Tvist 
Tvist löses av Blekinge tingsrätt. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

RONNEBY, Datum 

För jordägaren: För arrendatorn: 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Reservation 

Angående beslut i ärendet: Försäljning av Järnaviks Camping, kf 2018-02-22 

Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande om återremiss. 
Beslutsunderlaget till kf var till viktiga delar undermåligt. Exv. 

Det skrivs: Två stycken värderingar finns på campingområdet av auktoriserade värderare. 
...Marknadsvärde cirka 4 miljoner kronor. 

Under debatten framkom att värderingarna var på 4,5 respektive 10 miljoner kronor. 

Vidare: Då köparen investerat under många år i campingen och således höjt dess värde samt att 
anslutningsavgiften till kommunala VA-nätet är så osäker har förhandlingarna lett fram till en 
föreslagen köpesumma om 3 250 000 kronor. 
Andra källor menar att investeringarna löpande har kompenserats av låg hyra. 

Osäkerheten om taxorna hade lättare kunna lösas genom att kommunen hade stått för den del av 
anslutniengsavgiften, som ev. överstigit 1,9 Mkr. 

Det viktiga: Kommunala handlingar skall kunna begripas även av kommunmedborgare, som inte är 
närvarande vid sammanträdet. De skall kunna läsas i framtiden, av personer, som endast har tillgång 
till de officiella handlingarna. Då duger det inte att hänvisa till att KS-ledamöterna har informerats 
och att man måste lita på tjänstemännen. 

Ronneby 2018-02-24 

Sune Håkansson 

Ronnebypartiet 
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