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Parentation  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) inleder sammanträdet med en 

parentation för Thomas Lähdet (MP). 

 

En tyst minut avhålls och ”More Human” av Lars Jansson spelas. 
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§ 167 Dnr 2018-000039 101 

Val av justerare och förändring av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Fyllnadsval till nämndeman efter Christer Leksell (SD) lyfts in som 

ärende 21 på dagordningen. 

- Fyllnadsval till ny nämndeman efter Ros-Marie Leksell (SD) lyfts in 

som ärende 22 på dagordningen. 

- Fyllnadsval till ny ersättare i fritid- och kulturnämnden efter Thomas 

Lähdet (MP) lyfts in som ärende 23 på dagordningen. 

 

Malin Månsson (S) och Tim Svanberg (C) föreslås att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med föreslagna förändringar 

samt utser Malin Månsson (S) och Tim Svanberg (C) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 168 Dnr 2018-000408 109 

Medborgarförslag -  långtidsparkeringen på kvarteret 
Kilen bör utökas till 10 dygn 

Följande medborgarförslag lämnas om att långtidsparkeringen på kvarteret 

Kilen bör utökas till 10 dygn: 

Sammanfattning  

Mitt förslag gäller långtidsparkeringen på kvarteret Kilen. Den har stort 

värde för dem som ska vara borta några dagar och vill resa med tåg eftersom 

en parkeringsplats markerad med ”P” utan tilläggsskylt normalt endast 

medger 24 timmar. Av okänd anledning har den tillåtna parkeringstiden på 

den här platsen minskats från 10 dygn till 7. Jag vill att det åter blir tillåtet att 

parkera i 10 dygn. 

Detta skulle möjliggöra att man parkerar bilen och tar tåget till Kastrup för 

en veckas resa och därefter åker hem igen innan tiden går ut. Sju dygn räcker 

inte för det. Av klimatskäl är det viktigt att det går att vara bort på en 

långresa utan att behöva köra bil till Danmark. Vidare önskar jag att 

planering görs för fortsatt 10-dygnsparkering i anslutning till resecentrum 

när byggnation på Kilen börjar. Långtidsparkeringen i Ronneby kan också 

ses som gästfrihet mot dem som bor i angränsande kommuner där det är 

svårt att parkera i anslutning till tåget.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S). 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 169 Dnr 2018-000409 109 

Medborgarförslag - att Ronneby kommun beslutar att 
arbeta för en vargfri kommun 

Följande medborgarförslag lämnas om att Ronneby kommun ska arbeta för 

en vargfri kommun: 

Sammanfattning  

Riksdagens förda vargpolitik där man fastnat i den adaptiva tron att 

människan och vargen åter ska kunna leva sida vid sida är en utopi. Den 

vildmarken som frilevande varg kräver utan att komma i konflikt med 

människans olika näringar och fritid finns inte längre i Sverige. Vargens 

vildmark försvann för 200 år sedan.  

Den del av befolkningen som direkt drabbas, både praktiskt och 

känslomässigt vill ha en annan utveckling i kommunen i form av 

markanvändning, sedvänjor och kultur. Statens utmanande politik, där 

vargen har företräde före människan, framstår inte heller som meningsfull då 

vargen som art inte är utrotningshotad på norra halvklotet.   

Dessa konstateranden gör att statens förda vargpolitik snarare uppfattas som 

att inte riksdagen har kompetens om vargpolitikens omvälvande 

konsekvenser för många enskilda på landsbygden. 

l plan och bygglagen och miljöbalken (P.B.L. 2 kap. § ) står bl.a. att läsa om 

skydd och hänsyn till olika allmänna intressen. T.ex. 

Ska fäbodbruk med djur på bete ha företräde framför vargen. 

Ska älgen inte vara vargföda, utan en tillgång för markägaren att skatta. 

Ska hunden kunna släppas utan koppel på lovlig tid utan risk för 

vargangrepp. 

Ska människor inte oroas för varg inne bland bebyggelsen. 

Ska människor inte förlora rekreationsvärdet att vistas i skog och mark och 

därmed få allemansrätten beskuren av oron för förekomsten av vargrevir. 

Ska lokalbefolkningen ha tolkningsföreträde om åtgärd vid konflikt om/med 

stora rovdjur. 

 

Därför föreslår undertecknad att Ronneby kommun beslutar att arbeta för en 

vargfri kommun.   
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren  
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§ 170 Dnr 2018-000416 109 

Medborgarförslag - Förslag till lösningar från båtägare 
som har båtplats i Ekenäs, t ex låsbara grindar 

Följande medborgarförslag lämnas om låsbara grindar vid båtplatserna i 

Ekenös: 

Sammanfattning  

Pratat med Therese på Fritid om Ekenäs båtplats där vi den 30/6 återigen 

fick avhysa icke önskvärt besök på en kompis båt. Förslag om låsbara 

grindar ut på bryggorna har förekommit tidigare men det går inte att göra 

något tydligen för det är en "allmän plats". Något måste gå att göra likväl? 

Ändras så att man köper sin båtplats som en insats som i större 

fritidsbåtshamnar? 

Polisanmälan är ju helt meningslöst i dessa fall.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Förslagsställaren  
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§ 171 Dnr 2018-000417 109 

Medborgarförslag - Förslag till lösningar från båtägare 
som har båtplats i Ekenäs 

Följande medborgarförslag lämnas om låsbara grindar vid båtplatserna i 

Ekenös: 

Sammanfattning  

Vi båtägare som har båtplats i Ekenäs samt familjer som bor i Ekenäs har 

stora problem med följande: 

1. Obehöriga springer om bord på våra båtar och i bland medför det 

skada på egendom 

2. Grillplatsen lämnas ostädat och det ligger sopor på hala områden. 

Samma personer slänga skräp i havet som er ett alvarligt problem för 

miljön i sin helhet. 

3. Det har till o mer förekommit att folk blir hotad bara för att 

hänvisade till soptunnan som står bredvid Villa Vassen. 

4. Mitt förslag är att ni sätter upp Grindar i hela område samt tar 

ansvaret för miljöproblemet med regelbundna kontroller av området.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Förslagsställaren  
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§ 172 Dnr 2018-000434 109 

Medborgarförslag - Förslag om webbkamera över 
Karösundet och gästhamnen i Ekenäs 

Följande medborgarförslag lämnas om att sätta upp en webbkamera över 

Karösundet och gästhamnen i Ekenäs: 

Sammanfattning  

Föreslår en webbkamera på Villa Vassen ut över Karösundet och 

gästhamnen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren  
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§ 173 Dnr 2018-000441 109 

Medborgarförslag - Installation av elgrillar i 
Brunnsparken/-skogen och vid kommunala badplatser 

Följande medborgarförslag lämnas om att installera elgrillar i Brunnsparken 

och vid kommunala badplatser:  

Sammanfattning  

Jag föreslår att elgrillar anpassade till offentlig miljö installeras i 

Brunnsparken/brunnskogen och vid kommunala badplatser.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 174 Dnr 2018-000442 109 

Medborgarförslag - Energisjälvförsörjande 
flerbostadshus i Ronneby kommun med Vårgårda 
Bostäders tekniklösning 

Följande medborgarförslag lämnas om energisjälvförsörjande flerbostadshus 

i Ronneby kommun: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har flera gånger i förfluten tid, visat stort intresse för ny 

teknik. 

Storskalig solvärme på Ronneby Brunn. 

Rörliga solceller vid fjärrvärmeverket. Nu småskalig fossilfri kraftvärme vid 

fjärrvärmeverket och i Bräkne-Hoby. 

Energiförsörjningen (effekt-problemet) inför 2020-talet är osäker. Mycket 

beroende på stundande kärnkraftsavveckling och den allt tydligare 

växthuseffekten parat med strängare miljökrav.   

Visst finns det tekniska ljusglimtar som har gjorts eller prövats, såsom tex 

LED-belysning. Eller vätgaslagring från sommarens överskott inför vinterns 

behov. Så även lovande teknik inom bilindustrin med bränslecellsfordon. 

Därtill flera framsteg inom sterlingmotortekniken (i ubåtar).  

Detta medborgarförslag innebär; 

Att; kommunledningen ger bolaget Ronnebyhus i uppdrag att tillsammans 

med Vårgårda Bostäder, utreda möjligheten att också vår kommun kan 

"Ligga i utvecklingens förkant" där flerbostadshus kan bli självförsörjande 

på fastighets-el (året om) med Vårgårda Bostäders tekniklösning.  

OBS att vanliga sol-celler "bara" ger ett energitillskott vid solljus, medan 

system Vårgårda Bostäders byggteknik därtill har en effekt-faktor, som 

kommer att vara av stor betydelse framöver, för att öka kommunens 

"effterfrågeflexibilitet".  
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 175 Dnr 2018-000449 109 

Medborgarförslag - Uppdatering av kommunens 
krishanteringsplan 

Följande medborgarförslag lämnas om kommunens krishanteringsplan: 

Sammanfattning  

De klimatförändring som redan Al Gore förvarnade oss om i filmen "En 

obekväm sanning" som kom 2006, där vår kommun visade framsyn och 

sponsrade så att de äldre gymnasieeleverna fick tillfälle att se filmen på 

skoltid (jag tror inför valet 2000). 

Har vi inför valet nu i höst en lika förstående kommunledning? -så finns Al 

Gore;s film "En obekväm uppföljare" som kan visas för dagens äldre 

gymnasieelever (och tjänstemän...) inför kommande så viktiga kommun och 

riksdagsval. Inte bara Al Gore utan främst har många forskare i IPCC länge 

varnat för kommande extremväder, något som vi nu kanske/troligen får en 

föraning om. För egen del reserverade jag mig vid Miljötekniks styrelsemöte 

den 10 April 2014 mot vissa brister i ”Krishanteringsplanför Ronneby 

kommun" brister som härmed åter framförs.     

Brister i vår krisplan gäller 

Att; All nyproduktion av flerbostadshus i centralorten bör planeras för 

toaspolning med renat å-/regn-vatten istället för med vårt bästa/viktigaste 

livsmedel, -dricksvatten. Som ÄR en begränsad resurs... 

Att; Utvalt avloppsvatten från Kilen" bör planeras för transport till 

reningsverket i en separat ledning för biogasframställning. Där gasen 

återleds till "Kilen" för att delvis ersätta el vid matberedning. (att 

avfallskvarnar där tillåts!) 

Att; R-by hus planerar för "lägenhetstankar" för uppvärmning/varmvatten 

med flera olika driftsmöjligheter som fjärrvärme (vintertid) avlastar 

elsystemet. För lokal solel-drift - sommartid, ger avsättning för Miljötekniks 

kommande lokala sol-elframstälIning. 

Dessa åtgärder kommer att vara ett betydande inslag i en höjd krisberedskap 

i framtiden. 

Ytterligare brister i vår krisplan är 

Att inget där nämns om faran för skogsbränder och vad berörda markägare 

(och kommunen) kan göra kring denna risk, i förebyggande syfte. 
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Att; ingenting nämns i planen om att alla äldreboenden bör förses med 

effektiv rumstemperering och att lokala föreskrifter för maxtemperatur i 

hyresbostäder och på arbetsplatser införs. 

Att; En enkel åtgärd som fräschar upp vår krisplan är att se hur några andra, 

främst norrlandskommuner, har utformat sina krisplaner, med tydligare 

inriktning mot sina invånare. (t.ex. Mora kommun)  

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 176 Dnr 2018-000443 109 

Medborgarförslag - Om sexuellt ofredande 

Följande medborgarförslag lämnas med anledning av metoo:  

Sammanfattning  

Medborgarförslag (Glöm inte att i #metoorörelsens anda berätta för 

kommunens innevånare om en polisutredning som beskriver en sinnessjuk 

gärning med sexuella förtecken som inträffade i Ronnebys sektoriserade 

psykiatri!)    

Ingenting är för gammalt att dra upp i #metoos kampanj. Därför får vi inte 

glömma det dokumenterade fall med ”sexuellt umgänge med barn” som en 

från Gullberna sjukhus till Ronnebys sektoriserade psykiatri, av överläkare 

Leo Rise utskriven patient placerad i en egen lägenhet, gjorde sig skyldig till 

i början av 1990-talet. Glöm aldrig att det inträffade inte kunnat ske, om, 

som överläkare Göran Linderoth skriver i sin recension av min bok 

Mardrömmen, de ”falska profeter” som vilseleder och hindrar svårt psykiskt 

sjuka människor att få en korrekt behandling, hade stoppats från att ta den 

breda väg, ”som leder till fördärvet. ”Tyvärr, "många äro de som gå fram på 

den. ” (Matteus 7:13.) Den sekteristiska vägen som leder till fördärvet är det 

många som gå fram på, men få tar den smala hospitalsvägen som leder till 

livet!  

Jag föreslår därför, att, 

som Matteus förespråkar i kapitel 7, Ronneby kommun tager sig till vara och 

överger de falska profeternas behandling, för att i istället som Markus 3:21 

förespråkar: ”taga vara på honom”, då han var ” rån sina sinnen.” Det 

betyder, att den som är från sina sinnen, inte skall behandlas av falska 

profeter, utan med medicinska metoder och beprövad erfarenhet på 

vetenskaplig grund!  

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren  
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§ 177 Dnr 2018-000457 109 

Medborgarförslag - rullskridskorink 

Följande medborgarförslag lämnas om en rullskridskorink: 

Sammanfattning  

Jag har märkt att något som saknas i Ronneby och även verkar vara brist på i 

övriga Sverige är en rink för rullskridsko åkning. Det finns mycket 

skateparker och det är något som övriga kommuner i Blekinge satsar på, men 

just en rink för rullskridskor är sällsynt. Många tjejer särskilt kanske hellre 

åker rullskridskor (tänk konståkning) snarare än skateboard. Då krävs ju en 

flat och platt bana utan gupp mm som i skateboard. Ronneby skulle kunna 

bli de första i sydöstra Sverige att öppna upp för denna sortens aktivitet och 

skulle därför kunna locka människor från andra platser också. Kanske fd 

Jysk-affären är lämplig? Eller ännu bättre en lokal på Kockums området i 

Kallinge, eller annan lokal på landsbygden.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 178 Dnr 2018-000460 109 

Medborgarförslag - trafikmiljön på vägen mellan 
Viggenområdet och korsningen med gamla rv mot 
Bräkne-Hoby 

Följande medborgarförslag lämnas om trafikmiljön på vägen mellan 

Viggenområdet och korsningen gamla Ronnebyvägen mot Bräkne- Hoby: 

Sammanfattning  

Vill gärna att kommunen är behjälplig att trycka på om väg 27. Sex stycken 

livsfarliga utfarter på 100/väg, även sänkt hastighet, fartkameror och 

cykelväg från rondell vid Viggenområdet till avfarten mot flygplatsen. 

Även att det kommer upp belysning vid korsningen till Bräkne-hoby. Har 

även skickat mail till trafikverket (5/8). Hoppas Ronneby kommun och 

Trafikverket kan åstadkomma en förbättreing.        

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren  
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§ 179 Dnr 2018-000461 109 

Medborgarförslag - Inför krav på badblöja 

Följande medborgarförslag lämnas om krav på badblöja: 

Sammanfattning  

Inför krav på badblöja för icke "torra" barn på samtliga badanläggningar i 

Ronneby. Badblöjan minskar risken för sanering av bad och ökar hygienen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 180 Dnr 2018-000462 109 

Medborgarförslag - Inför kärl för trädgårdsavfall 

Följande medborgarförslag lämnas om att införa kärl för trädgårdsavfall: 

Sammanfattning  

Införandet av fyrfacken för sortering av sopor är bra. Det som saknas är ett 

eget kärl för trädgårdsavfall. Alla har inte möjlighet att på ett enkelt sätt 

frakta bort sitt trädgårdsavfall. Jag vet att i alla fall Kristianstad kommun 

erbjuder denna tjänsten. Tror många kan tänka sig att betala för det. 

Läs mer här: http://www.renhallningen-

kristianstad.se/hamtning/tradgardsavfall/.se        

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  

 

http://www.renhallningen-kristianstad.se/hamtning/tradgardsavfall/.se
http://www.renhallningen-kristianstad.se/hamtning/tradgardsavfall/.se
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§ 181 Dnr 2018-000465 109 

Medborgarförslag - Inrättande av utsiktsplats och 
parkering vid Ronneby flygplats 

Följande medborgarförförslag lämnas om inrättande av en utsiktsplats och 

parkering vid Ronneby flygplats: 

Sammanfattning  

Jag föreslår att det inrättas en utsiktsplats ("plane spotting") med tillhörande 

parkeringsplats vid Ronneby flygplats. Förslag på plats är sydväst om 

flygplatsens landningsbana, utanför inhägnat område. Nordost om 

korsningen mellan Bredåkravägen och anslutningsvägen till rv27, i 

anslutningtill befintlig cykelbana.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 182 Dnr 2018-000466 109 

Medborgarförslag - Vägbulor och hastighetskamera på 
Utmarksvägen  

Följande medborgarförslag lämnas om vägbulor och hastighetskamera på 

Utmarksvägen: 

Sammanfattning  

Nu när Ronneby Kommun har gjort en överenskommelse med 

Blekingetrafiken och beslutat att bussen ska passera Utmarksvägen, ett 

tätbefolkat villaområde, en gång i kvarten, så kräver vi vägbulor och en 

hastighetskamera för att säkra alla barn och ungdomar som varje dag går och 

passerar på denna lilla väg. Vi har otaliga gånger påpekat att det är hög trafik 

på denna väg som används av flera personbilar som aldrig håller hastigheten. 

Bussen har vi filmat ett flertal gånger då vi legat bakom den och den kör allt 

emellan 50km/h eller högre. Mätningen som gjordes mätte upp till ca 2000 

bilar i veckan vilket är konstigt då inga bilar förutom vi med tillstånd och 

bussen får passera på den lilla biten emellan Utmarksvägen och 

Lindblomsvägen. Vi kräver att ni tar detta på allvar en gång för alla och att 

ni gör allt ni kan för att säkra våra barns trygghet genom att sätta både 

vägbulor och hastighetskamera på Utmarksvägen i korsningen till 

Grönaslättsvägen. Förslag på att bussen kunde gått upp till Hjorthöjden för 

att sedan vända och ta Lindblomsvägen ner för att fortsätta på Götgatan 

Hälsocenter, vidare på Blasiuskönigsgatan och upp till Vidablick för att 

vända och sen ner igen till stan har lämnats in, och vi kräver att om våra 

andra förslag inte går igenom så lägger ni om rutten till detta förslag istället 

för att säkra våra barns säkerhet att kunna passera, leka, cykla och kunna 

vistas runt sina hus utan att en olycka händer.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 183 Dnr 2018-000475 109 

Medborgarförslag - Bredare båtplatser och längre y-
bommar i Ekenäs 

Följande medborgarförslag lämnas om bredare båtplatser och längre y-

bommar i Ekenäs: 

Sammanfattning  

Bredare båtplatser och längre y-bommar i Ekenäs är önskvärt från flera 

båtägares håll. Båtarna blir större o större i takt med att folk byter. Vår båt är 

drygt 12m lång och 4m bred. Hade gärna haft 5m bred plats och 10-12m 

långa y-bommar.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Förslagsställaren  
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§ 184 Dnr 2018-000013 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare 

medborgarförslag lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 185 Dnr 2018-000454 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
nämndeman, Anders Härdelin (M) 

 

Sammanfattning  

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

som nämndeman vid Blekinge Tingsrätt. Detta på grund av avflyttning.    

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Anders Härdelin (M) från uppdraget som 

nämndeman vid Blekinge Tingsrätt. 

________________ 

Exp: 

Anders Härdelin 

Blekinge Tingsrätt  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 186 Dnr 2018-000464 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som revisor i 
Ronneby kommun-Tomas Lundberg (-) 

 

Sammanfattning  

Tommas Lundberg (-) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdrag 

som revisor i Ronneby kommun.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Tomas Lundberg (-) från uppdraget som 

revisor i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Tomas Lundberg 

Revisionen  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten  

IT-enheten  
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§ 187 Dnr 2018-000500 115 

Fyllnadsval ny nämndeman efter Christer Leksell (SD) 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) inkom tidigare i år med en begäran att få behålla ett 

antal förtroendeuppdrag i Ronneby kommun mandattiden ut. Begäran 

grundade sig på att Leksell planerade att flytta till Karlskrona och därmed 

folkbokföra sig i Karlskrona kommun.  

Begäran avsåg bland annat uppdraget som nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 § 159 att avslå ansökningen i den 

del som rörde begäran om att få kvarstå som nämndeman i Blekinge 

Tingsrätt. Då Leksell är avflyttad från Ronneby kommun ska uppdraget 

upphöra genast och en ny nämndeman väljas.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att utse Sara Jansson (SD) till ny nämndeman 

efter Christer Leksell (SD).      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Sara Jansson (SD) till ny nämndeman efter 

Christer Leksell (SD). 

________________ 

Exp: 

Sara Jansson 

Christer Leksell 

Blekinge Tingsrätt  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten 
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§ 188 Dnr 2018-000501 115 

Fyllnadsval ny nämndeman efter Ros-Marie Leksell 
(SD) 

 

Sammanfattning  

Ros-Marie Leksell (SD) inkom tidigare i år med en begäran att få behålla ett 

antal förtroendeuppdrag i Ronneby kommun mandattiden ut. Begäran 

grundade sig på att Leksell planerade att flytta till Karlskrona och därmed 

folkbokföra sig i Karlskrona kommun.  

Begäran avsåg bland annat uppdraget som nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 § 160 att avslå ansökningen i den 

del som rörde begäran om att få kvarstå som nämndeman i Blekinge 

Tingsrätt. Då Leksell är avflyttad från Ronneby kommun ska uppdraget 

upphöra genast och en ny nämndeman väljas.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att utse Anders Oddsheden (SD) till ny 

nämndeman efter Ros-Marie Leksell (SD).           

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Anders Oddsheden (SD) till ny nämndeman efter 

Ros-Marie Leksell (SD). 

________________ 

Exp: 

Anders Oddsheden 

Ros-Marie Leksell  

Blekinge Tingsrätt  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten 
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§ 189 Dnr 2018-000502 101 

Fyllnadsval ny ersättare i fritid- och kulturnämnden 
efter Thomas Lähdet (MP) 

 

Sammanfattning  

Fyllnadsval efter Thomas Lähdet (MP) till ny ersättare i fritid- och 

kulturnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar på att utse Mia Persson (MP) till ny ersättare i 

fritid- och kulturnämnden.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Mia Persson (MP) till ny ersättare i fritid- och 

kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Mia Persson 

Fritid- och kulturnämnden 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat 

Personalenheten 

IT-enheten  
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§ 190 Dnr 2018-000476 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot 
och ordförande i styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik 
AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB, Bengt Holm 
(C) och fyllnadsval 

 

Sammanfattning  

Bengt Holm (C) anhåller i en skrivelse om entledigande som ledamot och 

ordförande i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 

Miljöteknik Energi AB.  

Bedömning 

Vid ett eventuellt fyllnadsval krävs att en instruktion lämnas till kommunens 

bolagsstämmoombud om att vid en bolagsstämma välja den person som 

fullmäktige utser. 

 

Instruktionen har samråtts med ekonomichefen och bör se ut som följande 

(förutsatt att entledigandet och fyllnadsval fastställs): 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att utse ledamot X till ledamot och ordförande i Styrelsen för 

Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Bengt Holm (C) från uppdraget som ledamot 

och ordförande i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 

Miljöteknik Energi AB. 
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Kommunfullmäktige utser ledamot X till ny ledamot och ordförande i 

styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik 

Energi AB. 

 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby 

Miljöteknik Energi AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att utse ledamot X till ledamot och ordförande i styrelserna för 

Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att utse Mats Paulsson (C) till ny ledamot 

och ordförande i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 

Miljöteknik Energi AB.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att entlediga Bengt 

Holm (C) från uppdraget som ledamot och ordförande i styrelserna för 

Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.     

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på att utse Mats 

Paulsson (C) till ny ledamot och ordförande i styrelserna för Ronneby Miljö 

& Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

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

föreslagna direktiv till kommunens bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö & 
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Teknik AB och Ronneby Miljöteknik Energi AB och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Bengt Holm (C) från uppdraget som ledamot 

och ordförande i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 

Miljöteknik Energi AB. 

 

Kommunfullmäktige utser Mats Paulsson (C) till ny ledamot och ordförande 

i styrelserna för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik 

Energi AB. 

 

Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby 

Miljöteknik Energi AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

-val av ordförande vid stämman 

-godkännande av röstlängd 

-val av justeringsman 

-prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att utse Mats Paulsson (C) till ledamot och ordförande i styrelserna 

för Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

________________ 

Exp: 

Bengt Holm 

Mats Paulsson  

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

Ekonomienheten  

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  

Personalenheten  
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§ 191 Dnr 2018-000404 194 

Fråga från Nicolas Westrup (SD) ställd till 
kommunalrådet Roger Fredriksson (M) om hur många 
enheter/platser Ronneby kommun har avtal med 
Migrationsverket om 

Nicolas Westrup (SD) har ställt följande fråga till Roger Fredriksson (M): 

Sammanfattning  

Måndagen den 18 juni kunde vi på Olofströmssidorna i tidningen Sydöstran 

läsa följande rubrik och text:   

 ”Alla asylboenden i kommunen ska stängas”   

Magnus Petersson, enhetschef på Migrationsverket i Karlskrona säger att alla 

boenden i Olofström ska avvecklas under året och att man redan sagt upp 

hälften av alla lägenheterna. Enligt Magnus Petersson finns det två skäl till 

att Migrationsverket nu väljer att stänga boendena i Olofström. Dels så har 

flyktingströmmen minskat och man vill inte ha en massa tomma lägenheter 

och den andra faktorn är att man vill koncentrera verksamheten.  

Karlskrona och Ronneby blir samlingsplatser för alla asylsökanden i 

fortsättningen säger Magnus Petersson.  

Sverigedemokraterna anser att Ronneby kommun redan tagit emot alldeles 

för många flyktingar och att kommunen omgående tar kontakt med 

Migrationsverket och säger upp samtliga avtal med Migrationsverket.  

Hur många enheter/platser har Ronneby kommun avtal med 

Migrationsverket -och hur tänker kommunalrådet agera i frågan? 

 

Roger Fredriksson (M) besvarar frågan.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Nicolas Westrup 

Roger Fredriksson  
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§ 192 Dnr 2018-000016 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

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

dagens sammanträde.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 193 Dnr 2018-000014 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga interpellationer 

lämnats in.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 194 Dnr 2018-000046 007 

Aktuellt från revisorerna  

 

Sammanfattning  

Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist ger information om följande: 

- Revisorernas uppgifter och samspelet med kommunfullmäktige. 

- Granskningsrapport, ”Granskning av intern kontroll”.  

- Skrivelse och rapport ställd till utbildningsnämnden med anledning 

av misstanke att brott av förmögenhetsrättslig karaktär har förövats.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), Sune Håkansson (RP), 

Peter Bowin (V), Lennarth Förberg (M), Malin Norfall (S) och Tommy 

Andersson (S).  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Revisionen 
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§ 195 Dnr 2018-000254 041 

Redovisning av kommunalt partistöd 2017 

 

Sammanfattning  

Partierna representerade i kommunfullmäktige i Ronneby redovisar sina 

respektive kommunala partistöd och användningen av detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar redovisningen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 196 Dnr 2018-000294 260 

Kalkyl - fiberutbyggnad Ronneby Miljö & Teknik AB 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB presenterar projektetableringsfasen för 

fiberutbyggnad på landsbygden.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Fullmäktige ställer sig positiv till uppdraget att genomföra 

projektetableringsfasen i syfte att analysera förutsättningarna för att 

kunna gå vidare med detaljprojektering av landsbygdsutbyggnaden i 

Ronneby kommun med målet att nå 100 % av permanentbostäder och 

företag till och med 2020.   

2. Fullmäktige uppdrar åt Ronneby Miljö & Teknik AB att återkomma 

till fullmäktige med investeringsäskande för genomförande av 

projektetableringsfasen. 

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 ställer sig positiv till uppdraget att genomföra 

projektetableringsfasen i syfte att analysera förutsättningarna för att kunna 

gå vidare med detaljprojektering av landsbygdsutbyggnaden i Ronneby 

kommun med målet att nå 100 % av permanentbostäder och företag till och 

med 2020. 
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Kommunfullmäktige uppdrar åt Ronneby Miljö & Teknik AB att återkomma 

till fullmäktige med investeringsäskande för genomförande av 

projektetableringsfasen. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

IT-enheten 
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§ 197 Dnr 2018-000226 003 

Arkivreglemente 

 

Sammanfattning  

Nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 2009. För att 

kunna hantera frågan om e-arkiv blev Ronneby kommun 2015-01-01, efter 

beslut i kommunfullmäktige, medlem i nybildade kommunalförbundet 

Sydarkivera. I samband med medlemsbeslutet antogs även 

förbundsordningen för Sydarkivera. För att tanken med förbundet ska kunna 

fullföljas dvs att kunna överlämna digital information till e-arkiv måste 

respektive kommun förändra sitt arkivreglemente. Förslaget som nu 

överlämnas för bygger på en mall som Sydarkivera har tagit fram. 

 

Arkivreglementet, såväl det gamla som detta förslag, omfattar samtliga 

nämnder och de kommunala bolagen. Därför har samtliga nämnder och 

bolag haft förslaget på remiss. 

Bedömning 

Förslaget bygger på att arkivmyndighetsfunktionen delas så att Sydarkivera 

får arkivmyndighetsansvar för det digitala arkivet och kommunen, genom 

lokala arkivmyndigheten, har kvar ansvaret för pappersarkivet. Alternativet 

är att överlämna hela arkivmyndighetsfunktionen till Sydarkivera. Att 

överlämna hela arkivansvaret och då även tillsynsansvaret bedöms inte som 

ett bra alternativ då Ronneby har en väl uppbyggd arkivfunktion. Detta 

alternativ har framförallt valts av de mindre kommunerna inom förbundet. 

 

Det råder ett osäkert rättsläge avseende huruvida en kommun kan dela 

arkivmyndighetsfunktionen. Sydarkivera har fått olika besked från t ex SKL 

om detta. Fråga är dock inte rättsligt prövad och flera kommuner har trots det 

valt att använda varianten med delad arkivmyndighet för att fullfölja 

ursprungstanken med bildandet av förbundet. Om Sydarkivera inte får hel 

eller delad arkivmyndighetsfunktion blir konsekvensen att kommunen inte 

kan leverera elektronisk information till Sydarkiveras e-arkiv. 

 

Trots det osäkra rättsläget förordas att beslut tas om ett reglemente med 

delad arkivmyndighetsfunktion. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt 

arkivreglemente.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till nytt 

arkivreglemente.  

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 antar förslag till nytt arkivreglemente, till detta 

protokoll bifogad bilaga 1.  

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Sydakrivera 

Samordnings- och utvecklingschefen  

Kommunjuristen 

Samtliga nämnder i kommunen 

Samtliga förvaltningar 

De kommunala bolagen  
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§ 198 Dnr 2018-000261 000 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 

Sammanfattning  

Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras 

bland annat av kommunallagen, och enligt denna ska kommunen fatta beslut 

om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KL 11 kap § 1). Kommunens 

ekonomiska förvaltning styrs också av lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, annan normering 

och praxis inom ekonomiområdet, samt av lokalt antagna styrdokument. 

 

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställer ramverket 

för den ekonomiska styrningen av kommunens verksamheter. 

 

Kommunen har valt att organisera viss verksamhet i bolagsform. 

Kommungemensamma mål, policys och riktlinjer skall så långt det är 

tillämpligt gälla för hela kommunkoncernen. Det som enbart gäller de 

helägda kommunala bolagen regleras i särskilda styrdokument.  

Bedömning 

Syftet med detta dokument är att samla kommunens riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning.  

 

Grunden för styrningen är att ha en ledningsprocess på alla nivåer som 

möjliggör en god ekonomisk hushållning. I Ronneby utgår styrningen från 

kommunens mål- och visionsstyrning. Mål och resurser, redovisning, 

uppföljning och utvärdering samverkar i styrningen av kommunens 

verksamhet och ekonomi. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet skapar förutsättningar för en god ekonomisk hushållning.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning med förändringen att det i avsnitt 3. ”Mål och 

visionsstyrning” hänvisas till det beslut fullmäktige fattat med anledning av 

Ronneby kommuns mål och visionsstyrning. 

Vidare föreslås att kommunfullmäktige ger förvaltningschefsgruppen i 

uppdrag att förankra riktlinjerna i hela organisationen. 

Deltar i debatten 

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

Håkansson (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för god ekonomisk hushållning med 

förändringen att det i avsnitt 3. ”Mål och visionsstyrning” hänvisas till det 

beslut fullmäktige fattat med anledning av Ronneby kommuns mål och 

visionsstyrning. 

Kommunfullmäktige ger förvaltningschefsgruppen i uppdrag att förankra 

riktlinjerna i hela organisationen. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

Samtliga nämnder i kommunen 

Samtliga förvaltningschefer  

De kommunala bolagen  

Ekonomienheten  
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§ 199 Dnr 2018-000262 000 

Investeringspolicy 

 

Sammanfattning  

Nuvarande investeringspolicy från 1994-05-17 har blivit inaktuell och 

överensstämmer inte längre med redovisningsregler, råd och 

rekommendationer.  

Bedömning 

För att tydliggöra för den egna organisationen vad som är en investering, 

processer kring investeringar och vem som får besluta om vad behövs en 

investeringspolicy.  

 

Förslaget till investeringspolicy följer det sätt som Ronneby kommun redan 

idag arbetar med investeringar för att efterleva god redovisningssed och 

förändrade redovisningsregler.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att hittillsvarande investeringspolicy från 1994 upphör att gälla 

att anta förslag till ny investeringspolicy för Ronneby kommun 

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny 

investeringspolicy för Ronneby kommun samt att hittillsvarande 

investeringspolicy från 1994 i samband med detta upphör att gälla. 

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 antar förslag till ny investeringspolicy för Ronneby 

kommun. I och med detta beslut upphör hittillsvarande investeringspolicy 

från 1994 att gälla. 

Antagen investeringspolicy biläggs detta protokoll genom bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 200 Dnr 2017-000146 4310 

Vattenförsörjningsplan Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på lokal vattenförsörjningsplan 

med syfte att trygga dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. 

Förslaget skickades ut på remiss under tiden 10 januari – 10 mars 2018. 

Inkomna yttranden bemöts i en samråds-redogörelse i vilken det redovisas 

vilka synpunkter som föranleder ändring i dokumenten. Förändringar i 

dokumenten efter samråd redovisas på så sätt att tillägg är understruket och 

det som tagits bort är genomstrukit.  

Bedömning 

Ronneby kommun tagit fram en kommunal vattenförsörjningsplan i syfte att 

skydda befintliga och potentiella framtida vattentäktsområden, 

reservvattentäkter och viktiga vattenresurser. Utöver detta ska planen 

identifiera problemområden och utgöra underlag till kommunens 

översiktsplan. 

 

Förslaget har arbetats fram av WSP tillsammans med tjänstepersoner från 

AB Ronneby miljö och teknik, miljö- och byggnadsförvaltningen samt 

enheten för samordning utveckling och sekretariat. Förvaltningschef för 

miljö- och byggnadsförvaltningen, VA-chef och chef för Samordning 

Utveckling och Sekretariat har varit styrgrupp.  

 

I ett första steg identifierades, sammanställdes och redovisades alla 

betydande potentiella dricksvattenresurser inom kommunen: 9 sjöar, 5 åar 

och 26 grundvattenresurser, varav 13 i jord och 13 i berggrund. 

 

I nästa steg inventerades de potentiella resurserna med avseende på olika 

kriterier såsom kvalitet, kvantitet, nyttjande, befintliga skydd, sårbarhet, 

aktuella och framtida risker samt värde av befintliga anläggningar. Med 

hjälp av inventeringsunderlag genomfördes därefter en prioritering av 

samtliga resurser i ett tredje steg. För prioriteringen valdes tre olika nivåer: 

hög, medel, låg. Vissa resurser valdes att inte prioriteras alls. Varje vald 

prioriteringsgrad motiverades och för varje resurs lämnades förslag till 
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skyddsåtgärder. Sammantaget prioriterades 2 sjöar, 4 åar, 20 grundvatten-

resurser, varav 13 i jord och 7 i berggrund. 

 

Slutligen togs en handlingsplan fram med förslag på konkreta åtgärder som 

ska bidra till att skydda prioriterade vattenresurser i ett 

flergenerationsperspektiv. Även vilka kommunala enheter som har ansvar 

för att genomföra handlingsplanen pekades ut och när i tid den ska påbörjas.  

Vattenförsörjningsplanen är kommunens första plandokument av detta slag 

och ska betraktas som ett levande dokument. Uppföljning ska ske minst en 

gång vart fjärde år i samband med uppdatering av VA-planen eller vid 

behov.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att anta Vattenförsörjningsplanen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

Vattenförsörjningsplan för Ronneby kommun. 

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 antar vattenförsörjningsplan för Ronneby kommun, till 

detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Miljösamordnare  

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 201 Dnr 2018-000202 251 

Markanvisning Kilen 2 (röda magasinet) 

 

Sammanfattning  

Företaget C4-Hus AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 2. Kilen 

2 är den tomt där röda magasinet ligger. Tomten är 1233 kvm. C4-hus har 

planer på gemensamhetslokaler, eventuellt kontor samt caféverksamhet. Man 

ser röda magasinet som en tillgång på Kilen och då C4-Hus bygger runt om 

magasinet önskar man förvärva det för att få rådighet över användningen 

samt att kunna anpassa bygganden till kommande omgivande bebyggelse. 

Företaget är medvetna om magasinets planmässiga begränsningar.  

Bedömning 

C4-Hus AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 2. Kilen 2 är 

tomten där röda magasinet. Tomten är 1233 kvm. Företaget kommer att 

samarbeta med annat större bostadsbolag för att få till en bra användning av 

magasinet. C4 deltar på aktörsmöten tillsammans med övriga exploatörer på 

Kilen vilket gör att de är väl insatta i Kilens helhetsbild och vilken typ av 

bebyggelse som kommer att bli på området. Samarbetet fungerar bra. C4 

jobbar på Cradle to Cradle och har för den tomt de redan projekterar (Kilen 

6) lämnat sin dokumentation kring hur de ska jobba med C2C. Således är de 

insatta i kommunens krav på hållbarhetstänkt.  

 

Förslag på markanvisningsavtal finns upprättat. Värdering av magasinet har 

skett av värderingsbyrån i Växjö. Förslag till köpesumma är 400 000 kr och 

överensstämmer med värderingen.  

 

Tekniska Förvaltningen har i uppdrag att ta fram alternativ plan och 

kostnadsförslag till röda magasinet om ingen exploatör tar fastigheten. Under 

förutsättning att markanvisningsavtal för Kilen 2 godkänns finns inget behov 

av redovisning för uppdraget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till 

markanvisningsavtal.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

förslag till markanvisningsavtal. 

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 godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal, 

till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Tekniska Förvaltningen 
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§ 202 Dnr 2018-000352 253 

Markanvisning Kilen 5 

 

Sammanfattning  

Företaget C4-Hus AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 5. Kilen 

5 ligger mellan röda magasinet och ett område som i detaljplan är park. 

Tomten är 3160 kvm. Företaget har lämnat ett första skissförslag.  

Bedömning 

C4-Hus AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 5. Kilen 5 ligger 

mellan röda magasinet och ett område som i detaljplan är park. Tomten är 

3160 kvm. Företaget kommer att samarbeta med annat större bostadsbolag 

och har lämnat ett första skissförslag. Upplåtelseform kan bli både hyresrätt 

och bostadsrätt. Tänkt våningshöjd är sex våningar. C4 för en pågående 

diskussion med kommunen gällande utformning, upplåtelseform, placering 

etc. Parkeringsnormen följs. C4 deltar på aktörsmöten tillsammans med 

övriga exploatörer på Kilen vilket gör att de är väl insatta i Kilens 

helhetsbild och vilken typ av bebyggelse som kommer att bli på området. 

Samarbetet fungerar bra.  

 

C4-Hus jobbar på Cradle to Cradle och har för den tomt de redan projekterar 

(Kilen 6) lämnat sin dokumentation kring hur de ska jobba med C2C. 

Således är de insatta i kommunens krav på hållbarhetstänkt.  

 

Förslag på markanvisningsavtal finns upprättat.  

 

C4-Hus är förutom tomterna på Kilen på gång med etablering av 

bostadsrätter i Droppemåla.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat markanvisningsavtal.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

markanvisningsavtal. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat markanvisningsavtal, till detta 

protokoll bifogad bilaga 5. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen  
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§ 203 Dnr 2017-000089 261 

Ronneby 27:1 Ansökan om att få köpa mark  

 

Sammanfattning  

Marine Design har ansökt om att få köpa den tomt som de idag arrenderar på 

östra piren.  

Bedömning 

Marine Design har ansökt om att få köpa den tomt som de idag arrenderar 

ute på östra piren. Tomten är ca 1700 kvm stor. Förslag till köpekontrakt 

finns upprättat. Markpris är satt till 250 kronor kvadratmetern. Köparen står 

för fastighetsbildning. 

Fördjupad miljöundersökning pågår och slutleverans av miljörapport med 

åtgärdsförslag för hela östra piren beräknas komma i mitten av juni. På 

aktuell tomt är det låg sannolikhet för förorenad mark med åtgärdsbehov 

enligt tidigare övergripande miljöundersökningar. Dock behövs det en 

klausul i köpekontrakten som kan justeras utifrån den sista rapporten.   

Tillägg 180627: Fördjupad miljöundersökning har levererats från ÅF 

Infrastructure. För det markområde som är aktuellt för försäljning till Marine 

Design föreligger inga saneringsbehov. Således förändras punkt 4.2 i 

köpekontraktet med en beskrivning att miljöundersökning skett och att 

kommunen därmed friskriver sig från ansvar enligt Miljöbalken 10 kapitlet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt 

för del av Ronneby 22:1. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S), Roger Fredriksson (M), Willy Persson 

(KD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) och Peter Bowin (V) yrkar avslag på försäljningen. 

 

Roger Fredriksson (M) och Willy Persson (KD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, 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 bifalla Ola Robertssons (S) m.fl. yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 

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

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

varefter ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köpekontrakt för del av Ronneby 22:1, till 

detta protokoll bifogad bilaga 6. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

reserverar sig mot beslutet.  

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Näringslivschef  
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§ 204 Dnr 2018-000142 253 

Norlandia ansökan om markanvisning för förskola i 
södra Kallinge 

 

Sammanfattning  

Norlandia har inkommit med ansökan om direktanvisning på del av 

Kalleberga 8:267. Företaget vill bygga förskola på platsen. Norlandia har fått 

positivt från utbildningsförvaltningen för etablering i kommunen. Företaget 

önskar framöver fortsätta sin etablering med bland annat äldreboende.  

Bedömning 

En förskola på aktuell plats har diskuterats under lång tid då behovet av flera 

nya avdelningar är stort i Ronneby.  

 

På Kalleberga 8:267 upphävdes del av stadsplanen för att möjliggöra 

bebyggelse av exempelvis förskola. Ett flertal företag har visat intresse för 

platsen och att etablera en förskola eller förskola i kombination med annan 

verksamhet. Norlandia AB är medveten om att ingen detaljplan nu finns på 

platsen och att det kommer i bygglovsprocessen ställas högre krav på 

beskrivning av verksamhet och placering. Företaget har goda referenser från 

tidigare etableringar. Företaget har ansökt om etablering i kommunen till 

utbildningsförvaltningen och fått positivt besked.  

 

Ett markanvisningsavtal ger företaget under begränsad tid möjlighet att 

projektera och ta fram handlingar till bygglovsprocessen. 

Markanvisningsavtalet följs sedan av ett genomförandeavtal och köpeavtal.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag till markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

markanvisningsavtal.  
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal, till detta 

protokoll bifogad bilaga 7. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 
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§ 205 Dnr 2018-000349 253 

Ronneby 22:1, markförsäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Bra Fastigheter i Sölvesborg AB önskar köpa mark på Viggenomårdet för 

etablering av lagerhotell.  

Bedömning 

Tomten längst upp på Viggenområdet mot järnvägen har företaget Bra 

Fastigheter i Sölvesborg AB visat intresse för och önskar köpa. Man vill 

etablera och bygga ett lagerhotell om ca 1000 kvm. Företaget har även ett 

intresse av att bygga affärslokaler på tomten. Aktuell tomt är ca 8550 kvm. 

 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat. 80 kronor kvadratmetern, 

anslutningsavgifter och lantmäteriförrättning tillkommer för köparen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 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 godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 8. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen  
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§ 206 Dnr 2018-000350 253 

Ronneby 27:1, ansökan köp av mark östra piren 

 

Sammanfattning  

Havsklippan Marin har inkommit med ansökan om att få köpa mark på östra 

piren för nybyggnation av båtförvaring mm.  

Bedömning 

Havsklippan Marin som enskild firma önskar köpa mark på östra piren 

(benämnt område för verksamheter ca 7000 kvm på bifogad karta). På 

området vill man bygga vinterförvaring för båtar mm. Markpriset är satt till 

220 kronor kvadratmetern. Området kan inte disponeras i sin helhet då 

Alltimarin har kontrakt på sin byggnad fram till 31 maj 2019. Därefter ska 

den bygganden rivas. Det innebär för köparen att man inte kan genomföra 

planerad bebyggelse i ett svep utan måste etappindela den. Köparen står för 

avstyckningskostnader. 

 

På detta område finns det i den övergripande miljöundersökningen 

potentiella punkter med förorenad mark. Fördjupad miljöundersökning med 

åtgärdsalternativ kommer att levereras i juni. Beroende på förslag och 

kostnader som miljöundersökningen visar kan det ge påverkan på hur 

köpekontraktet utformas. I förslaget till köpekontrakt finns en passus 

angående förorenad mark.  

 

Tillägg 180628: Som köpare kommer ett aktiebolag att stå, Havsklippan 

Marine AB. Fördjupad miljöundersökning är levererad av ÅF Infrastructure. 

Kortad version ligger som underlag. Rapporten visar på saneringsbehov. 

Kostnaden för sanering bedöms till ca 3 miljoner. Köpekontraktet punkt 4.2 

villkoras med att sanering ska ske innan bebyggelse kan starta samt att 

saneringskostnaden ska godkännas av KF vilket tidigast kan ske 180927.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt 

för del av Ronneby 22:1. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Ola Robertsson (S), Roger Fredriksson (M) och Willy 

Persson (KD). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar avslag på försäljningen. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

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

enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 9. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

reserverar sig mot beslutet.  

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Näringslivschef 
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§ 207 Dnr 2018-000353 252 

Kättorp 1:3, kommunalt köp del av Bredåkra Gård 

 

Sammanfattning  

Tillägg 180713: Från Kättorp 1:3 har en avstyckning skett och området som 

kommunen avser köpa ligger inom den nybildade fastigheten Bredåkra 17:1. 

 

Fastighetsägarna till Kättorp 1:3 (Bredåkra gård) planerar att avyttra sin 

fastighet. Kommunen har fått frågan om köp av hela eller delar av 

fastigheten. Ett område om ca 34 hektar har pekats ut som intressant att 

förvärva för kommunens räkning.  

Bedömning 

Fastighetsägarna till Kättorp 1:3 har kontaktat kommunen för att stämma av 

intresset kring köp av hela eller delar av fastigheten. Under senvinter och vår 

har diskussioner förts med fastighetsägare och kommunen kring avgränsning 

och prisnivå. Kättorp 1:3 är en jordbruksfastighet med både bostadshus och 

ett antal ladugårdar på. Bedömningen från kommunens sida är att hela 

fastigheten inte är aktuell att köpa. Däremot bör inriktningen i köpet vara det 

område (ca 34 hektar) som är utpekat i översiktsplanen som möjligt framtida 

verksamhetsområde.  

 

Det är viktigt att ha med sig att på området som är intressant att förvärva 

finns ett antal skydd och begränsningar i form av riksintresse för väg, 

järnväg, naturvård och flygplats. I övrigt i området finns det höga 

naturvärden, servitut, hotade arter, fornminnen samt potentiellt förorenade 

områden. Området är utpekat i nya översiktsplanen som ett 

utredningsområde för verksamhetsområde. Kommunen bedömer att området 

är mycket strategiskt för utveckling av en tågstation och ett logistikcenter för 

bland annat omlastning och lager. Det kan även vara möjligt att i framtiden 

utveckla området för omlastning mellan lastbil och tåg. Inom området krävs 

en fördjupad studie som visar utvecklingen med hänsyn till riksintressena för 

flygplats, järnväg, försvaret och naturvård som finns på platsen. Frågor så 

som närhet till bostäder och idrottsanläggningar samt naturvärden, 

nyckelbiotoper och områdets ekologiska känslighet behöver särskilt beaktas i 

den fortsatta planeringen.   
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Värdering finns upprättad av Värderingsbyrån i Växjö och ger ett 

marknadsvärde om 8,2 miljoner kronor. Bedömt marknadsvärde ska ställas i 

relation till värde för pågående markanvändning (utan förväntansvärde) som 

bedöms ligga på cirka 4 - 4,5 miljoner. Överenskommet pris för marken är 

6,5 miljoner. 

 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat. Kommunen kommer att stå för 

fastighetsbildningskostnaden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 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 godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 10. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 
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§ 208 Dnr 2018-000354 251 

Inlösen av mark enligt detaljplan (Ronneby 22:1 och 
Rubinen 5) 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Rubinen 5, Johan Persson) önskar att kommunen löser 

in vägen bakom ÖB, Jysk och Dollarstore. Vägen är i detaljplan lokalgata. 

Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Mot aktuell väg ansluts den nya 

delen av Omloppsvägen. Vägen är gemensamhetsväg. Värdering har gjorts. 

Vid inlösen ska ett tillägg på 25% betalas enligt Expropriationslagen.  

Bedömning 

Fastighetsägaren till Rubinen 5 önskar att kommunen löser in vägen bakom 

ÖB, Dollarstore och Jysk. I gällande detaljplan är vägen lokalgata. 

Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Vägen ligger till största 

delen på Rubinen 5 men är delägarförvaltad genom 

gemensamhetsanläggning (Djupadal ga:1). Vägen är öppen för trafik. Den 

nya delen av Omloppsvägen ansluter till aktuell väg. Kommunen ansluter 

gång-cykelväg till Omloppsvägen för att leda ner cykeltrafiken till 

Viggenområdet. Värdering har skett våren 2018 genom Värderingsbyrån i 

Växjö. Överenskommelse finns upprättad.  

 

Eftersom kommunen tar över vägen tar den också över ansvaret för drift och 

underhåll. Vägen kommer att ingå i de allmänna vägarna som kommunen 

sköter. De delägare som idag finns för Djupadal ga:1 kommer även 

fortsättningsvis att kunna använda vägen, liksom andra inom området, men 

skillnaden blir då att underhållsansvaret ligger på kommunen. 

 

Enligt värdering bedöms att vägen bör ha ett kvarvarande värde om ca 480 

kr/ löpmeter. Samtidigt bedöms en kapitaliserad underhållskostnad ligga runt 

400 kr/löpmeter. Skillnaden är ganska liten och kommer att minska år från år 

ju äldre vägen blir. Vägen kommer, om den övertas av kommunen, att vara 

tillgänglig för samtliga besökande och boende i området. Vägens värde 

ligger i dess användning vilket kommer att förbli den samma oavsett 

upplåtelseform. Vägen bedöms därför ha ett litet värde för delägarna i 

gemensamhetsanläggningen. Värdet sätts till mellanskillnaden om 80 

kr/löpmeter, dvs ca 43 000 kronor. 
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Vid anslutning till ovan nämnda väg finns ett område där Omloppsvägen 

ansluter som tillhör Rubinen 5. Markområdet bör bedömas som allmän 

platsmark då det är en del av lokalgata enligt detaljplanen. Allmän platsmark 

saknar i stort sett värde men har ett förväntansvärde. I kontakt med 

markägaren har överenskommelse om samma kvm-pris som marken säljs för 

på Viggenområdet accepterats som ersättning, dvs 80 kr/kvm. Anslutningen 

är ett område på ca 60 kvm. Ett tillägg om 25% enligt reglerna i ExL ger en 

total ersättning för väg och anslutning avrundat till 60 000 kronor. 

Ersättningen föreslås tas från exploateringskonto för Viggen östra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta inlösa väg och anslutning enligt 

upprättad överenskommelse.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inlösa väg och anslutning 

enligt upprättad överenskommelse. 

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 inlöser väg och anslutning enligt upprättad 

överenskommelse, till detta protokoll bifogad bilaga 11. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Tekniska Förvaltningen 
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§ 209 Dnr 2016-000247 701 

Projektplan forum för skola och socialtjänst 
Slättagårdsskolan 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-05-17 § 82 

 Rektor Johanna Löfdahl, Slättagårdsskolan, informerade inledningsvis kring 

Projekt Samverkan Skola – Socialtjänst. Projektet har pågått i snart två år. 

Ett minskat antal orosanmälningar kan ses sedan projektet startade. 

Kommunstyrelsen beviljade projektmedel till ”Projekt Slättagårdsskolan” 

2016-05-03 (§157 - Dnr 2016–000247.701).  

Projektets syfte är att F-6 skolan i Kallinge, i samverkan med socialtjänsten 

arbetar med uttalat syfte enl. projektbeskrivningen;  

 Tidigt upptäcka barn i riskzon 

 Stärka/stödja skolans personal genom 

metodutveckling 

 Stärka/stödja barn och föräldrar genom aktiva insatser 

 Öka och förbättra samverkan mellan skolans och 

socialtjänstens professioner i avsikt att höja kvaliteten 

i båda verksamheterna. 

 

Projektet skulle enl. plan utvärderas och återrapporteras senast i maj/juni 

2018. Utvärderingen kommer att ske genom Linnéuniversitetet, som en 

kvalitativ analys, men kan inte genomföras inom önskad tidsram. 

Rapporteringen beräknas kunna ske i september 2018.  

Till följd av detta vill utbildningsnämnden i samråd med socialnämnden 

begära fortsatt finansiering av projekt Slättagårdsskolan hösten 2018. I det 

fall utvärderingen visar positiva effekter i önskad riktning, kommer frågan 

om den fortsatta organisationen att kunna behandlas i budgetberedningen för 

2019.  

Den uppskattade kostnaden för hösten 2018 uppgår för utbildningsnämnden 

till 455Tkr. Personalkostnad för projektledning och socialpedagog utgör 

huvuddelen av de medel som föreslås äskas av kommunstyrelsen. 
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Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden, av kommunstyrelsen, begär finansiering av 

”Projekt Slättagårdsskolan” för perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 med 

455Tkr 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsens föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja utbildningsnämnden medel om 455 000 

kronor för finansiering av ”Projektet Slättagårdsskolan” år 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden medel om 455 000 kronor och socialnämnden medel 

om 35 000 kronor för finansiering av ”Projektet Slättagårdsskolan” år 2018. 

Medel tas från kommunstyrelsens konto för projektmedel.  

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.   

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden medel om 455 000 kronor 

och socialnämnden medel om 35 000 kronor för finansiering av ”Projektet 

Slättagårdsskolan” år 2018. Medel tas från kommunstyrelsens konto för 

projektmedel.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  

Socialnämnden 

Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef, socialförvaltningen  

Ekonomienheten  
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§ 210 Dnr 2018-000367 704 

Lokalbehov Råd och Stöd Familj 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-05-29 § 87 

Råd och Stöd Familj hyr sedan 2012 lokaler på Rosengatan för sin 

verksamhet. Enheten är trångbodd på grund av att personalen har utökats och 

Arbetsmiljöverket ställde vid inspektion krav på att säkerhetens skulle höjas 

genom utrymningsvägar i samtalsrummen. Alternativa lokaler har inte varit 

möjliga att hitta. Nuvarande hyresvärd har tagit fram ett ombyggnadsförslag 

som väl motsvarar enhetens behov. Ombyggnadsförslaget innebär en 

kostnadsökning med 242 450 kr per år för ett femårsavtal och 192 150 för ett 

tioårsavtal. 

Förvaltningen gör bedömningen att det är nödvändigt att utöka Råd och Stöd 

Familjs Lokaler och att en ombyggnad av befintliga lokaler sammantaget är 

det bästa alternativet. En avtalslängd på 5 år bedöms som mest lämplig då 

lokalbehovet om 5-10 år är svårt att bedöma. 

Kostnadsökningen för 2018 beräknas till 100 tkr avseende perioden 2018-

08-01-- 2018-12-31. Kostnaderna för 20l9 och framåt får hanteras i 

budgetarbetet infor 2019.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag med 100 tkr för utökade 

lokalkostnader under 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden ett 

tilläggsanslag om 100 000 kronor för utökade lokalkostnader 2018. 

Finansiering sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.  

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 beviljar socialnämnden ett tilläggsanslag om 100 000 

kronor för utökade lokalkostnader 2018. Finansiering sker från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden  

Förvaltningschef, socialförvaltningen 

Ekonomienheten  
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§ 211 Dnr 2017-000631 253 

Försäljning av Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, 
Stallet 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade §310/2010 att sälja fastigheten Hans 10, 

Möllebacksgatan 6, 372 30 Ronneby till Emma Svedenås och Laszlo Toth 

som förvärvade fastigheten för köpeskillingen 1 650 000 kr. Vid 

försäljningen avstyckades den markdel som upptogs av byggnaden som 

benämnes Stallet. 

 

Ronneby kommun har behållit Stallet i egen ägo och hyrt ut det till Stiftelsen 

Mor Oliviagården. Stiftelsen har upphört med sin verksamhet i Mor 

Oliviagården och därmed även hyresavtalet med kommunen. 

Bedömning 

Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth har anmält intresse att förvärva 

Stallet med tillhörande markområde. De hyr idag en del av övervåningen 

som förråd. 

 

Tekniska förvaltningen har låtit värdera det föreslagna försäljningsobjektet 

med tillhörande markområde enligt karta, bilaga 1. 

 

Sydostfastigheter Mäklarbyrå har enligt bifogad marknadsvärdering angett 

ett marknadsvärde på 150 000 kr. 

Förslag till beslut 

Med inkommen värdering som grund föreslås att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som föreslår Kommunfullmäktige 

att besluta sälja Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, enligt karta, 

bilaga 1 till Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth för en köpeskilling av 

150 000 samt att Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen 

att slutföra försäljningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i 

syfte att inhämta synpunkter från fritid- och kulturnämnden innan beslut tas i 

ärendet. 
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-02-20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge följande 

synpunkter i ärendet: 

Byggnadens nedre plan lämpar sig bra korn komplement till övriga 

verksamheter både i kommunen och i den regionala satsningen Konst i 

Blekinge. Fritid- och kulturnämnden ställer sig således positiv till ett 

Övertagande av byggnaden. 

Byggnadens övre våning kan fortsatt vara ett förråd med nuvarande 

hyresgäster. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till fritid- 

och kulturnämnden för att utreda de förändrade förutsättningarna i och med 

det bidrag fritid- och kulturnämndens erhållit från Boverket för kulturlokaler 

samt en analys av finansieringen för det förslag nämnden lämnar. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-05-22 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen ställa 

sig positiv till ett övertagande av byggnaden då förslaget till lokalens 

användning passar bra in i planeringen för utveckling av nya platser för 

konstmöten. Byggnadens övre våning kan om det behövs, fortsatt vara ett 

förråd för nuvarande hyresgäst. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Hans 12, 

Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, enligt karta, bilaga 1 till 

tjänsteskrivelsen, till Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth för en 

köpeskilling av 150 000 samt att kommunfullmäktige ger delegation till 

kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V) yrkar avslag på försäljning i enlighet 

med yttrandet från fritid- och kulturnämnden. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

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

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Malin Norfalls (S) yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bilaga C, avges tjugotre (23) 

ja-röster, tjugotvå (22) nej-röster, en (1) avstår och tre (3) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige säljer Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, 

enligt karta, bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, till Emma Svedenås Toth och 

Laszlo Toth för en köpeskilling av 150 000 samt ger delegation till 

kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

________________ 

Exp: 

Per Engkvist 
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§ 212 Dnr 2018-000197 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet samt framhålla att samtlig information ska fyllas i kommande 

redovisningar. 

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 noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingschef  
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§ 213 Dnr 2018-000198 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet samt framhålla att samtlig information ska fyllas i kommande 

redovisningar. 

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 noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingschef  
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§ 214 Dnr 2017-000654 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Malin Månsson (S) angående ägardirektiv gällande 
förtur vid våld i nära relation 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Malin Månsson (S) har lämnat en motion 

angående ägardirektiv gällande förtur vid våld i nära relation. I motionen 

yrkar motionären att utreda möjligheten att kunna ge ett ägardirektiv till AB 

Ronnebyhus angående förtur till bostad för personer utsatta för våld i nära 

relation samt att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag och 

regelverk för ändamålet.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till socialnämnden 

och AB Ronnebyhus för vidare hantering. 

 

På socialnämndens sammanträde 2017-11-29 beslutades att nämnden inte tar 

ställning till motionen, utifrån följande:   

 

 Då ingen laglighetsprövning av detta är gjord, kommunallagen 2 

kap 2§ kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. (Nämnde har i 

sitt beslut hänvisat till en äldre upplaga av kommunallagen. 

Aktuellt lagrum är kommunallagen 2 kap 3§. Innebörden är dock 

densamma. Fortsättningsvis kommer detta lagrum användas i 

texten).  

 Då socialnämnden kan ej besluta om ägardirektiv, då detta är ett 

KF beslut. 

 Då ett sådant beslut skulle strida mot redan tagna beslut av KF, om 

Ronneby kommuns vision ”Alla människor ska ha samma 

rättigheter och lika värde”. 

 Att avvakta bostadsförsörjningsprogrammet, Ronneby kommun 

håller på att ta fram, för att se hur samtliga personer med särskilda 

behov ska kunna hjälpas.  
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AB Ronnebyhus hänvisar i sitt yttrande till sin uthyrningspolicy som syftar 

till att motverka diskriminering, främja mångfald och integration i boendet 

samt kösystemet där det inte finns möjlighet till förtur.  Vidare framkommer 

att AB Ronnebyhus styrelse tidigare behandlat denna specifika förtursfråga. 

Styrelsen beslutade då att dessa skäl inte ger anledning till någon revidering 

av uthyrningspolicyn. Ronnebyhus är dock positiva till utökat samarbete 

med socialnämnden genom att utöka det lägenhetsbestånd som nämnden 

idag förhyr. Slutligen lyfts att om Ronneby kommun trots Ronnebyhus 

ställningstagande beslutar om att genom ägardirektiv skapa förtur, så ska 

hyreskontrakten skrivas mellan Ronnebyhus och Socialnämnden. 

Bedömning 

Likställighetsprincipen  

 

Socialnämnden hänvisar i sitt yttrande till kommunalgen 2 kap 3 § 

(2017:925), KL om likställighetsprincipen. Kommuner och landsting skall 

behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 

annat. Likställighetsprincipen innebär dock inget absolut förbud mot att en 

kommun vid ett visst tillfälle tillhandhåller tjänster som bara kommer vissa 

medlemmar i kommunen tillgodo. Av praxis framkommer exempelvis att en 

kommun inte är ovillkorligen bunden vid den tidsmässiga turordningen i 

tomtkö. Exempelvis har en kommun beslutat att inte anvisa småhus till 

enpersonshushåll inte strider mot likställighetsprincipen.  

 

Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet att särbehandla individer 

eller grupper på annat än en objektiv grund. En person som varit boende på 

skyddat boende skulle därmed kunna prioriteras av socialnämnden och 

utgöra en objektiv grund som ger förtur till bostad.  

 

Flera kommuner i Sverige exempelvis Örebro och Värmdö erbjuder förtur 

till bostad vid våld i nära relation. 

 

Till Örebrobostäder AB kan personer ansöka om förtur till bostad för sociala 

skäl. Social förtur ges i första hand där konflikt, våld och hotbild kan styrkas 

med intyg från familjerätt, socialtjänst, kvinnohus eller myndighet. En 

grundförutsättning för social förtur är att personen varit folkbokförd och 

boende i kommun de senaste två åren. 

 

I Värmdö kommun kan personer ansöka om förtur till bostad i Värmdö 

Bostäder AB om det finns ett starkt skyddsbehov på grund av hotbild. Med 
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starkt skyddsbehov på grund av hotbild avses hot om, eller risk för, allvarlig 

skada av fysisk eller psykisk natur och där skyddsbehovet kan tillgodoses 

med en viss bostad, som kan erbjudas inom Värmdö Bostäder AB bestånd av 

hyreslägenheter. Hotbilden måste kunna styrkas med utredning eller intyg 

från kvinnojour, socialtjänst eller polis. Beslut om förtur fattas av 

socialnämndens utskott.  

 

Förbud om att ge understöd till enskilda  

 

Av 2 kap. 1 och 2 §, KL om förbud att ge understöd till enskild ligger ett 

principiellt förbud om att inte ge understöd åt enskild. Undantag från 

förbudet är viss speciallagstiftning som t.ex. kommunens skyldighet enligt 

socialtjänstlagen.  

 

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott 

och dennes närstående får stöd och hjälp, vilket framgår av 5 kap. 11 § 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Socialtjänstens skyldighet att hjälpa 

brottsoffer omfattar våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-

relationer, samt barn. 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Socialnämnden hänvisar även i sitt yttrade till att avvakta 

bostadsförsörjningsprogrammet, Ronneby kommun. Kommunfullmäktige 

antog ett nytt bostadsförsörjningsprogram den 22 februari 2018. I 

programmet lyfts särskilda gruppers behov av bostad. Det höga trycket på 

kommunens skyddade boende och ett ökat behov av att snabbt få en egen 

bostad redovisas även här. Samtidigt lyfts att Socialnämnden i Ronneby 

endast har få lägenheter att hyra ut i jämförelse med andra kommuner. 

 

Kommunens skyldighet enligt socialtjänstlagen  

 

Det är viktigt att det finns en medvetenhet om de negativa konsekvenser som 

blir när den våldsutsatta inte ges goda möjligheter att lämna sin utsatta 

situation. Kommunens skyldigheter att ge personer utsatta för våld i nära 

relationer stöd och boende är avgörande för personens hälsa och framtid och 

i värsta fall liv. För den större samhällsbilden ger bristande stöd också 

negativa konsekvenser för kommunens strävan mot en jämställd kommun.  I 
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de fall det finns barn med i bilden har kommunen ett tydligt ansvar. Den 1 

januari 2013 skärptes socialtjänstlagen ytterligare, nu i syfte att stärka 

barnens rätt. Sedan den senaste lagändringen gäller att barn som bevittnat 

våld ska få det stöd och den hjälp som barnet behöver, inte att barnet kan 

vara i behov av stöd och hjälp 5 kap 11§, SoL. Att minimera risken att barn 

bevittnar och eller utsättas för våld i hemmet är därför kommunens 

skyldighet.  

 

Av skyddsskäl är det vanligt att personer utsatta för våld i nära relationer 

behöver flytta till en annan kommun. Förtur till bostad öppnar även upp för 

Ronneby kommuns samarbete med andra kommuner i större utsträckning. 

 

Ronnebyhus föreslår i sitt yttrande ett utökat samarbete med socialnämnden 

genom att utöka det lägenhetsbestånd som nämnden idag förhyr. Nackdelen 

med förhyrda bostäder är att det inte ger någon långsiktig och trygg lösning 

för den våldsutsatta. Det blir en kortsiktig lösning som kan leda till att 

personer och familjer åter rycks upp från sina liv, arbete och skola.  

 

Sammantaget bedöms det inte finns några formella hinder för 

kommunfullmäktige att ge ett ägardirektiv till AB Ronnebyhus angående 

förtur till bostad för personer utsatta för våld i nära relation. Däremot finns 

det praktiska hinder utifrån AB Ronnebyhus remissvar avseende 

uthyrningspolicy och kösystem för bostadsökande. 

 

Riktlinjer som ger förtur till bolagets bostäder (utifrån den objektiva 

grunden) bör tas fram i samverkan mellan socialförvaltningen och AB 

Ronnebyhus och anpassas efter Ronneby kommuns förutsättningar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- bifalla motionen 

- ge direktiv till AB Ronnebyhus att i sin policy beakta personer som 

varit boende på skyddat boende i kommunen, eller andra kommuner 

men är folkbokförd i Ronneby kommun, och ge förtur till bolagets 

bostäder 

- riktlinjer tas fram i samverkan mellan socialförvaltningen och AB 

Ronnebyhus och anpassas efter Ronneby kommuns förutsättningar 
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Kommunstyrelsens förslag 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S), Lova Necksten (MP), Malin Norfall 

(S), Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), Annette Rydell (S), Mats 

Paulsson (C), Ola Robertsson (S), Anna Carlbrant (RP), Peter Bowin (V) och 

Tim Svanberg (C). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S), Lova Necksten (MP), Malin Norfall (S), Ola Robertsson 

(S) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Roger Fredriksson (M), Anna Carlbrant (RP) och Nicolas Westrup (SD) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

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

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifall Malin Månssons (S) m.fl. yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bilaga D, avges tjugofyra (24) 

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

ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

reserverar sig mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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Folkhälsosamordnaren  

AB Ronnebyhus  

Socialnämnden  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

82(97) 
2018-08-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 215 Dnr 2017-000761 139 

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

 

Sammanfattning  

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

Kommunfullmäktige i Ronneby ger:  

 

1) berörd nämnd i uppdrag att utreda och ta fram förslag till arbetssätt i 

integrationsfrågan i enlighet med Vellinges och Landskronas förslag 

till integrationsplikt. 

2) berörd nämnd i uppdrag att införa ett prov för alla kursdeltagare i 

samhällsorientering, för att säkerställa att uppställda mål nåtts samt 

att utbildningen hållit godtagbar kvalitet. 

3) berörd nämnd i uppdrag att säkerställa att kursdeltagare i SFI efter 

genomförd språkutbildning genomför ett godkänt prov i svenska 

språket för att kvalitetssäkra SFl-utbildningen. 

berörd nämnd i uppdrag att informera alla nyanlända om att underkända prov 

enligt ovan kan leda till indragna bidrag. 

Bedömning 

Utbildningsnämnden behandlade motionen 2018-05-17  

( § 74, Dnr 39 2018-000177 139) och har beslutat om följande förslag till 

svar, relaterat till punkterna 2-4 ovan.  

 

2) Det är omfattande och komplext att utforma ett kunskapstest som är 

både säkerställt och kvalitativt på så många språk som 

samhällsorienteringen bedrivs på. För närvarande genomförs 

samhällsorienteringen i Ronneby kommun på närmare 20 olika 

språk. 

 

            Utifrån lagstiftning och resurser är det därför inte aktuellt att ta     

            fram ett prov enbart här i Blekinge. Det är istället en fråga som   

            bör drivas nationellt. Ronneby kommun är med i ett nationellt   

             projekt som arbetar med att ta fram en nationell utbildning för  
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             samhällskommunikatörer (MILSA). I det arbetet lyfter  

             kommunens representant alla typer av kvalitetsfrågor, däribland  

             frågan om skapa ett nationellt, kvalitetssäkrat kunskapstest. 

 

3) Det finns redan ett nationellt slutprov på SFI som tillsammans med 

övrig bedömning på kursen i sin helhet ligger till grund för 

slutbedömningen av kursen. Den bedömningen leder därefter till ett 

slutbetyg, utifrån en fastställd betygsskala. Målet med utbildningen 

är att alla ska nå godkänt betyg, därför läser också eleverna olika 

lång tid på SFI.  

 

 

4) SFI och samhällsorienteringen är aktiviteter som ligger inom ramen 

för etableringsprogrammet. Om en person är inskriven i 

etableringsprogrammet och uppbär försörjningsstöd riskerar 

personen att förlora sin ersättning om villkoren i överenskommelsen 

bryts.  

 

Då kraven höjts och tydliggjorts efter det att motionen skrevs torde 

ytterligare utredningar inte behöva göras (p.1 ovan).  

Samtliga nyanlända genomgår etableringsprogrammet, dock är 

föräldralediga med nyfödda barn upp till ett års ålder samt sjukskrivna 

utifrån Försäkringskassans bedömning (allvarligt sjuka eller personer med 

funktionsnedsättning) undantagna.  

 

Vad innebär det att kraven på individen tydliggörs? 

Den som är inskriven i etableringsprogrammet ska omfattas av ett 

åtgärdssystem, liksom andra arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska 

program. Det innebär att deltagarna kan varnas eller stängas av från sin 

ersättning under en kortare eller längre tid. I samband med att det nya 

regelverket för nyanländas etablering träder i kraft inför regeringen också en 

utbildningsplikt för nyanlända. 

 

Källa: http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-

inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-

nyanlanda-invandrare/. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/
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Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan yttrande samt föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att motionen därmed avslås.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad. 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 216 Dnr 2018-000127 109 

Besvarande av medborgarförslag - renovera eller ny 
lekplats i Kuggeboda 

 

Sammanfattning  

Jonas Karlsson har inkommit med medborgarförslag om att Kuggeboda 

skola sedan en tid är nerlagd och att skolgården idag är en lekplats som inte 

uppfyller kraven enligt gällande lagar. Kommunen har stängt hela lekplatsen 

och satt ett 2 m högt staket. Förslagsställaren föreslår att kommunen 

antingen renoverar upp befintlig lekplats eller bygger en likvärdig lekplats på 

annat ställe i närheten. 

I Kuggeboda med omnejd, är det ca 20 barnfamiljer i varierande åldrar som 

på något sätt brukar lekplatsen och är ett bra samlingsställe för nyinflyttade 

för att skapa kontakter. Det är oerhört viktigt att landsbygden kan erbjuda en 

sådan enkel sak som en lekplats.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit remitterat till Tekniska förvaltningen som 

inkommit med följande yttrande: 

 

Tekniska förvaltningen konstaterar att denna lekplats har tillhört 

Utbildningsförvaltningen men har överförts till Tekniska förvaltningen då 

Kuggeboda skola lades ner gällande skol- och förskoleverksamhet. 

Denna lekplats finns därför inte med i den stora lekplatsutredningen som 

gjordes 2013. 

Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till upprustning av befintlig 

lekplats då Kuggeboda med omnejd saknar en kommunal lekplats och 

demografin visar på ett behov. 

Om beslut fattas om att frångå lekplatsutredningen så kan Gatu/Park 

enheten, inom budgeterade medel, upprusta lekplatsen hösten/vintern 2018-

2019. Även Lokalförsörjningsenheten ställer sig positiva till detta förutsatt 

att inga verksamhetsförändringar sker som påverkar fastighetens 

användningsområde i en nära framtid. Om så skulle ske får drift- och 

skötselfrågan behandlas utifrån de nya förutsättningarna.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen bedömer att det finns behov av att rusta upp befintlig 

lekplats då Kuggeboda saknar lekplats och demografin visar på ett behov. 
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För att renovering ska genomföras förutsätts att lekplatsutredningen 

kompletteras med Kuggeboda lekplats.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige  

 

Att komplettera antagen lekplatsutredning med Kuggeboda lekplats 

Att uppdra till Tekniska förvaltningen att upprusta Kuggeboda lekplats under 

hösten/vintern 2018-2019 inom befintlig budget 

Att anse medborgarförslaget bifallet 

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Komplettera antagen lekplatsutredning med Kuggeboda lekplats. 

2. Uppdra till Tekniska förvaltningen att upprusta Kuggeboda lekplats under 

hösten/vintern 2018-2019 inom befintlig budget. 

3. Anse medborgarförslaget bifallet. 

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: 

1. Kompletterar antagen lekplatsutredning med Kuggeboda lekplats. 

2. Uppdrar till Tekniska förvaltningen att upprusta Kuggeboda lekplats under 

hösten/vintern 2018-2019 inom befintlig budget. 

3. Anser medborgarförslaget bifallet. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Tekniska förvaltningen  
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§ 217 Dnr 2018-000253 109 

Besvarande av medborgarförslag - Nej till tiggeriförbud 
och stöd till utsatta EU-medborgare i Ronneby 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag förslås att kommunen ska säga nej till ett 

tiggeriförbud. Förslaget innehåller även en ansökan om ekonomiskt stöd till 

föreningen Nödhjälpen inför den kalla årstiden.  

Bedömning 

I Ronneby kommun finns i nuläget inget förslag eller beslut om 

tiggeriförbud. Lyfts ett sådant förslag görs en utredning där bl a de rättsliga 

aspekterna på frågan kommer att redovisas. 

Föreningen Nödhjälpen sökte hösten 2017 bidrag motsvarande den ansökan 

som nu finns i medborgarförslaget. Fritid- och kulturnämnden hanterade 

frågan vid sitt sammanträden i januari 2018. Nämnden beslutade då att 

Nödhjälpens ansökan skulle föras över till 2018. Fritid- och 

kulturförvaltningen redovisar att föreningen har fått information om att 

ärendet skulle hanteras 2018. Föreningen har dock inte, trots information, 

under 2018 inkommit med de handlingar som krävs för att de ska vara 

bidragsberättigade varför deras ansökan inte behandlades med de andra 

föreningarna som får bidrag för särskild social verksamhet. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås både 

avseende delen nej till tiggeriförbud och delen som rör bidragsansökan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-08-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 

avslås både avseende delen nej till tiggeriförbud och delen som rör 

bidragsansökan. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      
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Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget både avseende delen nej till 

tiggeriförbud och delen som rör bidragsansökan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 218 Dnr 2018-000447 738 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) - dags för boendegaranti 

Följande motion lämnas om boendegaranti: 

Sammanfattning  

I Ronneby kommun har det aldrig funnits så många äldre. Vi har aldrig haft 

så få platser på särskilt boende. Vi har aldrig haft så kort kö. Kommunen har 

aldrig betalat så lite i betalningsansvar till landstinget, vilket vi får göra om 

kommunen inte klarar av att ta hem sina sjuka från sjukhuset i tid. 

Förklaringarna är flera. Våra äldre är friskare. Det synes till och med vara så 

att antalet dementa inte ökar längre. De äldres bostäder har blivit bättre. 

Hemtjänsten kommer vid behov även på natten. Satsningen på Trygg 

hemgång blev en fullträff. Övriga åtgärder i förebyggande syfte, exempelvis 

sjukgymnastik, gör nytta. 

En viktig del är kommunens trygghetsboenden. Inom kort kan kommunen 

erbjuda trygghetsboende även i Kallinge. 

Mitt intryck är att våra äldre helst vill bo i ett helt ordinärt boende. 

Trygghetsboendena är det näst bästa alternativet. I sista hand kommer det 

särskilda boendet, eller Vård- och omsorgsboende som det numera heter. 

Eringsboda före detta församling är ett exempel. Här finns 16 personer över 

90 år. En enda av dessa bor på trygghetsboende. Sex personer bor i 

hyreslägenhet. Nio bor kvar i villan! Möjligen skall en person på 

demensboende räknas till bygden. 

De äldre känner en extra trygghet, om de vet att hjälp finns, om och när den 

behövs. Valfriheten är värdefull. Man vill helst inte bli bedömd. 

I flera kommuner inför man därför en så kallad boendegaranti. Har man nått 

en given ålder, så skall man garanteras plats, när man så vill. Kommunen 

skall inte bedöma behovet. 

I Tingsryd inför man nu denna garanti, för personer 90 år fyllda. Garantin 

gäller för särskilt boende. I andra kommuner gäller garantin för 

trygghetsboende, då oftast vid en lägre ålder. 

Måhända kan byggnation i kommunal regi vara den bästa lösningen för 

många. Det förunderliga är att Ronnebyhus måste räkna med en ränta på 

kringsvid sju procent. I kommunala kalkyler är räntan ungefär två procent. 
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Jag föreslår: 

att Ronneby kommun inför en boende garanti till trygghetsboende för 

personer, som fyllt 85 år.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till äldrenämnden för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

Förslagsställaren 
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§ 219 Dnr 2018-000473 101 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Willy Persson (KD) angående klaffbro över ån i 
Ronnebyhamn 

Följande motion lämnas om en klaffbro över ån i Ronnebyhamn: 

Sammanfattning  

Historiskt sett gick passagerarbåtar från centrum till Karön och åter. Det 

betydde mycket för kommunens utveckling på den tiden. Den befintliga bron 

över ån vid Ronnebyhamn har varit och är ett stort binder för något större 

båtar att komma fram till Brunnsparken. Vid högvatten har även vår 

populära och uppskattade turistbåt fått ställa in sina turer då den ej kommit 

under bron. 

2014 lämnade jag in en motion angående utredning av brofrågan vid 

Ronnebyhamn. Rörlig bro med betydelse för kommunens utveckling. När vi 

nu gör stora satsningar på hamnområdet för fritid och rekreation och 

båtturismen vore det bra om bron kunde vara öppningsbar.  

Utredningen som redovisades i kommunfullmäktige 2017-03-30 visade på en 

kostnad av 46 Mkr vilket naturligtvis inte är realistiskt med de 

problemställningar med störningar som utredningen visade och som skulle 

störa Tarketts logistik med sina produkter. Vilket absolut inte skulle vara 

acceptabelt. 

Med de vattenhöjningar som ibland uppstår är bron vid hamnen ett hinder 

och måste ersättas med någon annan bro om vi inte vill stänga av 

möjligheten att ta sig längre in i ån och vad betyder det?  

Jag har varit i kontakt med företag som kan tillverka en bro typ klaffbro och 

även varit i kontakt med företag som är leverantör av lyftanordningar 

(Hydralikhuset). 

De redovisade vad det skulle kosta att bygga en klaffbro som inte är i 

närheten av det som visades i kommunfullmäktige. Att anlägga en klaffbro 

vid Ronnebyhamn skulle inte på något vis skada Tarketts logistik under 

byggnad eller drift. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att en utredning görs.  

att lägga dit en provisorisk bro under byggnad 

att ta fram kostnader för anläggande av en klaffbro  
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 220 Dnr 2018-000496 192 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) avseende möjlighet för privata 
restauranger att leverera mat till våra skolor och 
äldreboenden 

Följande motion lämnas om möjligheter för privata restauranger att leverera 

mat till våra skolor och äldreboenden: 

Sammanfattning  

Idag har vi olika kök i kommunen som lagar mat till våra elever och våra 

äldreboenden men även de som är i behov av hemtjänst. Vi har planerat för 

tillagningskök på vissa skolor och dessa ska förse alla med mat. Idag har vi 

ett stort matsvinn på våra skolor och jag tror att vi behöver arbeta hårdare 

med att bekämpa detta. Det förekommer även klagomål från både elever och 

äldre på den mat som serveras.   

Vi har även restauranger i vår kommun som skulle vara intresserade av att 

leverera mat till både skolor och äldreboenden. 

Jag skulle vilja att privata restauranger (entreprenörer) får möjlighet att 

leverera mat till de skolor där vi inte har tillagningskök och till äldreboenden 

i kommunen. Givetvis ska alla regler och lagar följ as och det får inte bli 

någon försämring. Jag tror att matsvinnet lär minska på de skolor och 

äldreboenden som en privat entreprenör levererar till. Och denna har även 

möjlighet till andra inköp då kommunen är bundna att köpa av speciella 

leverantörer enligt upphandlingar och avtal. Detta sker i redan idag i en del 

andra kommuner, så vi är inte först ut med det.   

Jag yrkar på: 

Att: Privata restauranger får möjlighet att upphandla leveranser av mat till 

kommunala skolor och äldreboenden där tillagningskök inte finns eller är 

planerade.  

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 221 Dnr 2018-000497 192 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Roger Gardell (L) avseende en översyn över våra 
kommunala parkeringar och vilka regler och lagar som 
gäller på dem 

Följande motion lämnas om att göra en översyn av de kommunala 

parkeringarna samt vilka regler och lagar som gäller för dem:  

Sammanfattning  

Under sommaren har jag uppmärksammats på att det gäller olika regler på 

Våra kommunala parkeringar mer än hur länge man får stå på dem.  

Tar man parkeringen ute vid Ekenäs och Villa Vassen så är den bara till för 

personbilar. Tanken med den skyltning som finns där är nog att inga båtsläp 

ska parkeras eller ställas där. Men det innebär också att turister och boende i 

kommunen som kommer med husbil, motorcykel eller moped inte heller kan 

parkera utan att få parkeringsböter. 

Under denna sommar har flera böter skrivits ut då personer trott att de 

laglydigt ställt sig rätt. Såhär kan vi inte ha det!  

Jag yrkar på: 

Att: Ronneby kommun gör en översyn över alla sina parkeringsplatser och 

där motorcyklar, mopeder mm inte får parkeras skapas parkeringsplatser för 

dessa. 

Att: Ronneby kommun ändra reglerna för parkeringen vid Villa Vassen.    

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Förslagsställaren  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

95(97) 
2018-08-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 222 Dnr 2018-000503 192 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Lena Mahrle (L) om en inkluderade kulturskola  

Följande motion lämnas om en inkluderade kulturskola: 

Sammanfattning  

Ronneby ska fortsätt att satsa på kulturskolan, det är nämligen kommunens 

mest omfattande kulturutövande för barn. 

Verksamheten lockar allt fler elever och ökar både i volymer och 

resurstilldelning. Den mest glädjande utvecklingen är att kulturskolan i 

Ronneby erbjuder mer än musikundervisning. Efter att ha gått igenom 

rapporter från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och 

Kulturskolerådets rapport om Kulturskola203O och rapporten "En 

inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)" ser jag dock att vi 

måste komplettera befintlig verksamhet. Ronneby behöver en inkluderande 

kulturskolan där våra barn och unga med funktionsvariation eller de som är i 

behov av särskilt stöd får ett naturligt utrymme. Jag vet också att 

Lärarförbundet också har givit uttryckligt stöd för sådana satsningar. 

Ronneby är en modern kommun och ska inte behöva invänta lagändring eller 

nationella mål, vi måste kunna agera för de barn och unga i samhället som 

behöver vårt stöd och vi behöver agera nu. 

I vårt Ronneby ska dessa barn och unga ges möjlighet utifrån sina egna 

förutsättningar att delta i stimulerande verksamheter som dans, kreativt 

skapande, funktionsinriktad musikterapi (FMT), teater och 

instrumentundervisning. Denna verksamhet kan med fördel placeras i 

anslutning till vår befintliga kulturskola, gärna på den, av fritid och 

kulturnämndens, definierade platsen för en samlad verksamhet för 

Kulturskolan, Sockerbruket.    

En del kommuner har redan en utbyggd inkluderande kulturskola på plats 

och goda exempel på utformningen finns att finna. Möjligheter till 

samfinansiering med statliga medel ska också undersökas.  

Huvudtanken är alltså; skapa en plats för kulturskola med inriktning 

funktionsvariation, särskilt stöd och daglig verksamhet. Tillse att kompetent 

personal med specialkunskap inom kulturskapande för funktionsvarierad får 

spelrum att ta fram en meningsfull och kreativ verksamhet. Givetvis med 

barns och ungas rätt att själv delta i utformningen av verksamheten. 

Säkerställ att denna verksamhet blir en naturlig del av kulturproduktion såväl 

som kulturkonsumtion i hela Ronneby Kommun. Vi måste ta varje tillfälle 
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till samordning. Kultur skapar delaktighet, folkhälsa, trygghet och trivsel, 

ledord som vi bör arbeta hårdare för. 

Vi föreslår därför 

- att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 

kostnadsberäkning, omfattning, utformning och realistisk tidsplan för att 

införa en inkluderande kulturskola i enlighet med intentionerna i motionen.  

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till utbildningsnämnden för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 223 Dnr 2018-000015 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

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

ytterligare motioner.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

 



Bilaga A 
Tillhër Kommunfullmäktige i Ronneby 2018-08-30 

Artikeln skapades 22 augusti 2018 

Kungörelse: kommunfullmäktige i 

Ronneby 2018-08-30 
Kungörelse: kommunfullmäktige i Ronneby 2018-08-30 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 
Torsdagen den 30 augusti 2018, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 

för behandling av följande ärenden: 

1. Val avjusterare 

2. Medborgarförslag - långtidsparkeringen på kvarteret Kilen bör utökas till 
10 dygn 

3. Medborgarförslag - att Ronneby kommun beslutar att arbeta för en 
vargfri kommun 
4. Medborgarförslag - Förslag till lösningar från båtägare som har båtplats i 

Ekenäs, t ex låsbara grindar 

5. Medborgarförslag - Förslag till lösningar från båtägare som har båtplats i Ekenäs 

6. Medborgarförslag - Förslag om webbkamera över Karösundet och gästhamnen i Ekenäs i 

7. Medborgarförslag - Installation av elgrillar i Brunnsparken/-skogen och 
vid kommunala badplatser - 

8. Medborgarförslag - Energisjälvförsörjande flerbostadshus i Ronneby kommun med Vårgårda Bostäders tekniklösning 
9. Medborgarförslag - Uppdatering av kommunens krishanteringsplan 
10. Medborgarförslag - Om sexuellt ofredande 
11. Medborgarförslag - rullskridskorink 

12. Medborgarförslag - trafikmiljön på vägen mellan Viggenområdet och 
korsningen med gamla rv mot Bräkne-Hoby 
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Bilaga A 
Tillhôr Kommunfullmäktige i Ronneby 2018-08-30 

13. Medborgarförslag - Inför kravpå badblöja 

14. Medborgarforslag - Infôr kärl fôr trädgârdsavfall 

15. Medborgarförslag - Inrättande av utsiktsplats och parkering vid Ronneby 
flygstation 

16. Medborgarförslag - Vägbulor och hastighetskamera på Utmarksvägen 
17. Medborgarförslag - Bredare båtplatser och längre y-bommar i Ekenäs 
18. Medborgarförslag 

19. Anhållan om entledigande från uppdraget som nämndeman, Anders Härdelin (M) 

20. Anhållan om entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i Ronneby kommun-Tomas Lundberg 
21. Anhâllan om entledigande från uppdrag som ledamot och ordförande ¡ styrelsen fór Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby 
Miljöteknik Energi AB, Bengt Holm (C) 
22. Fråga från Nicolas Westrup (SD) ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) om hur många enheter/platser Ronneby kommun 
har avtal med Migrationsverket om 
23. Frågor 

24. Interpellationer 

25. Aktuellt från revisorerna 

26. Redovisning av kommunalt partistöd 2017 
27. Kalkyl - fiberutbyggnad Ronneby Miljö & Teknik AB 
28. Arkivreglemente 

29. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

30. Investeringspolicy 

31. Vattenförsörjningsplan Ronneby kommun 
32. Markanvisning Kilen 2 (röda magasinet) 

33. Markanvisning Kilen 5 
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Bilaga A 
Tillhör Kommunfullmäktige i Ronneby 2018-08-30 

34. Ronneby 27:1 Ansókan om att få köpa mark 
35. Norlandia ansökan om markanvisning för förskola i södra Kallinge 

36. Ronneby 22:1, markförsäljning Viggenområdet 
37. Ronneby 27:1, ansökan köp av mark östra piren 
38. Kättorp 1:3, kommunalt köp del av Bredåkra Gård 
39. inlösen av mark enligt detaljplan (Ronneby 22:1 och Rubinen 5) 
40. Projektplan forum för skola och socialtjänst Slättagårdsskolan 
41. Lokalbehov Råd och Stöd Familj 

42. Försäljning av Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet 
43. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag 

44. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner 

45. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Malin Månsson 
(S) angående ägardirektiv gällande förtur vid våld i nära 
relation 

46. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående integrationsplikt 

47. Besvarande av medborgarförslag - renovera eller ny lekplats i Kuggeboda 

48. Besvarande av medborgarförslag - Nej till tiggeriförbud och stöd till 
utsatta EU-medborgare i Ronneby 

49. Motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) - dags för boendegaranti 

50. Motion från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående 
klaffbro över ån i Ronnebyhamn 
51. Anmälan av motioner 

Uppdaterad: 2018-08-22 
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Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2018 klockan 19:50:23. 

34. Ronneby 27:1 Ansökan om att få köpa mark 

g y _ k: ‚giKrets Ja ~?Nej î 
V 
Avst [Frâijv í 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla Helen Fogelberg X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Lena Karstensson (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla Kenth Carlsson X 
Magnus Persson (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla Nils Nilsson X 
Mikael Karlsson (S) Alla Rune Kronkvist X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla Ann-Margret Olofsson X 
Stefan Osterhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla Omid Hassib 'x 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Therese Lagerkvist (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 24 
z 

ZZ o ¿ 

Justeringsmännens Signatur: 

____________________________ ._ 
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Bilaga¢ till Kommunfullmäktiges protokoll. 
Omröstningslista nr. 2 

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2018 klockan 20:06:52. 

42. Försäljning av Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet 

valdsson 
Anders Bromée 

Lena Karstensson 
Bi itta 

us 

Kenneth 
Tim 

Andersson 
Valtersson 

Mats Pau 

Persson 
Malin 

Malin
T 

El Ali 
Mikael Karlsson 
Annette 

Robertsson 
Monika 
J ros
l 

us Pettersson 
Thomas 

Miletic 
Olsson 

Peter Bowin 

rik Ison 
Lova Necksten 
Helena ustsson 

rister Leksell 
Tomas 
Nicolas 

LekseH 
Ylva Olsson 
Therese 

Alla 

Alla 
Alla 

Alla Kenth Carlsson 
Alla 
Alla 
Alla 

Alla 
Alla 

Alla 
Alla 

Alla 
Alla 

><><><>< 

Nilsson 
Alla Rune 
Alla X

X 
Alla 
Alla 
Alla An 
Alla 

><><><>< 

Alla 
Alla 

Alla 
Alla Lena Rosén 

Hassib 

>< 

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

Alla 
Alla 
Alla 
Alla 
Alla 
Alla 

Alla 
Alla 

Alla 

Justeringsmännens Signatur: 

__________________________ __ 
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Bilaga .s .. till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 3 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2018 klockan 21:07:45. 

45. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Malin Månsson (S) angående ägardire 
förtur vid våld i nära relation 

~ ~~ ~ ~ ~
~ 

fggLedamötl ” Ersättare ~;;~ Ja " Avst ï Frånv' 
Roge Fredriksso X 
Asa Evaldsson Helen Fogelberg X 
Anders Bromée X 
Lennarth Förberg X 
Lena Karstensson X 
Birgitta Lagerlund Kenth Carlsson X 
Magnus Persson X 
Anders Lund X 
Christer Stenström X 
Kenneth Michaelsson X 
Tim Svanberg X 
Hillevi Andersson X 
Kristina Valtersson X 
Mats Paulsson X 
Roger Gardell X 
Nils lngmar Thorell X 
Willy Persson (KD) X 
Malin Norfall (S) X 
B0 Johansson (S) X 
Malin Mânsson (S) X 
Tommy Andersson (S) X 
Amani El Ali (S) Alla Nils Nilsson X 
Mikael Karlsson (S) Alla Rune Kronkvist X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla Ann-Margret Olofsson X 
Stefan Österhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla Omid Hassib X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
Ylva Olsson (SD) Alla X 
Therese Lagerkvist (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 24 22 0 3 

Justeringsmännens signatur: 

____ ___________________ __ 

Sida 1 av 1 
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Ronn ‘Î Eannefioÿ Zm<3~o§'?50 FÖRFATTNINGSSAMLING 
KOMMUN Mar ARKIVREGLEMENTE~ 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen 
Gäller från: 
Antagen: KF 

Arkivreglemente fôr Ronneby kommun 
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då 
behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att 
Verksamhetsinformation bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig 
informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen (2009:400). l det här 
reglementet finns särskilda bestämmelser för Ronneby kommun som kommunfullmäktige har 
beslutat om med stöd av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och 
gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas. 

1 Omfattning 
Reglementet gäller för kommunkoncernens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i 
Ronneby kommun. 
Med myndighet avses i detta reglemente: 

o Fullmäktige och dess revisorer. 
o Kommunstyrelsen. 
0 Nämnder och styrelser med förvaltningar. 
o Andra styrelseformer med självständig ställning. 
o Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och 

stiftelser där Ronneby kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande. 
Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindande 
beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande. 
Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter samråd med respektive arkivmyndigheter. 

2 Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättli gt arv som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i 
såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort. 
Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses: 

o Rätten att ta del av allmänna handlingar i i” ' 

o Information för rättsskipning och förvaltning 
o Forskningens behov 
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ARKIVREGLEMENTE 

3 Definitioner 
Allmän handling Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan låsas, 

avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. 
Handling år allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen 
är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är 
normalt offentliga men kan ibland innehålla sekretessuppgifter. 

Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den verksamhet eller de 
verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informationssystem 
(analoga och digitala) som hanterar allmänna handlingar/allmän information. 

Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en myndighet (informationsägare). Den 
ansvarige ska bland annat se till att det finns resurser och kompetens för att hantera 
informationsförvaltningen (arkivvården). 

Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv och 
informationshantering. Ska finnas i enligt med bestämmelser i lagstiftning. 

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar 
handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivfunktion Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för arkivmyndigheten. 

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv. 

Arkivredogörare Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande 
informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag. 

Arkivredovisning Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. I 
arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, 
arkivbeskrivning och arkivförteckning. 

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter. 

Dokument- Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring. 
hanteringsplan 

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroller och 
processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. 

Informations- Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och till 
förvaltning slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, 

. ., avgränsa och skydda information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns i (arkivvard) . 

Arkivlagen. 

4 Organisation och ansvar 
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten, Ronneby kommuns 
arkivmyndighet, benämns i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten, och Ronneby kommuns 
myndigheter. 
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4.1 Arkivmyndigheter 
4.1.1 Gemensam arkivmyndighet 
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för 
förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen 
Sydarkivera. 

Sydarkiveras ansvarsområden: 
o Meddela de riktlinj er som behövs för en god arkivvård. 
o Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv. 
o Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller myndighet, 

med begäran om åtgärd., 
o Ansvara för vården av arkiV i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera. 
o F är delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. 

4.1.2 Lokal arkivmyndighet 
Lokal arkivmyndighet för Ronneby kommun är kommunstyrelsen. 
Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden: 

o Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om. 
o Besluta om ôvergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunkoncernens samlade 

verksamhet efter samråd med Sydarkivera. 
o Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala 

arkivmyndigheten. 
o Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet. 

4.2 Arkivfunktion 

4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion 
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion, Sydarkiveras 
förvaltning, med tillsynsarkivarie. 
Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden: 

O Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras 
förbundsordning och handlingsprogram., 
Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 
Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndigheten. 
Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmama. 
Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar. 
Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv. 
Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, 
forskning och i det löpande förvaltningsarbetet. 

o Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlermnarna när det gäller arkiv, 
dokumenthantering och inforrnationssäkerhet. 
Samordna arbetet med dokumenthanteringsplaner och granska förslag till gallringsbeslut. 

0 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information från 
IT-baserade verksamhetssystem. 

0 Förvalta lclassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och 
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ARKIVREGLEMENTE 

dokumenthantering 
O Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering. 
o Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet. 

4.2.2 Lokal arkivfunktion 
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente 
finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett kommunarkiv. 
Kommunarkivarie svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av överlämnade 
arkiv. 

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden: i 

o Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala 
arkivmyndigheten. 
Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten. 
Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet, 
forskning och i det löpande förvaltningsarbetet. 
Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 
Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera. 
Vara ett stöd i arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 
Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera. 
Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och 
dokumenthantering (ej obligatoriskt) 

4.3 Myndigheten 
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa organisation 
och ansvarsfördelning för att förvalta den information som hanteras i myndighetens verksamhet. 
I detta ingår att utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 
Förvaltningschef/V D är arkivansvari g om inte myndigheten utser någon annan. Arkivansvarig 
ska utse en eller flera personer som svarar för det praktiska arbetet med arkivet. 
Myndighetens ansvarsområden: 

o Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar 
informationens beständighet. 

o Besluta om gallring när det gäller myndighetens kärnverksarnheter efter samråd med 
Sydarkivera. 

o Se till så att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande arbetet med 
informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informationsredovisning 
(arkivombud och vid behov arkivsamordnare). 

o Ansvara för arbetet med framtagande av dokumenthanteringsplaner. 
o Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera 

(elektroniska arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv). 
o Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller 

arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler eller vid införande av nya 
informationssystem. Samråd bör ske med Sydarkivera. 
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o Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra 
verksamhet till enskilt organ. 

o Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om gallring och antar 
dokumenthanteringsplan. 

5 Planera informationshantering 
Hantering av information ska styras och planeras. 
För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd 
med Sydarkivera. 

5.1 Dokumenthanteringsplan 
Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med 
hanteringsanvisningar och beslut om gallring. 
Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell. 
Planen ska ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver det 
snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen. 
Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheten och innehålla 
uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt. 
Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera. 

6 Redovisa information 
6.1 Arkivbeskrivning 
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning. 
Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hanteras 
samt vara utformad så att den underlättar användningen. 
6.2 Arkivförteckning 
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens 
arkivfunktion. Arkiv som överlämnats til.l Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning. 
Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i arkivet och som 
instrument för kontroll av arkivet. 

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om information 
saknas. 

Om dokumenthanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas från 
Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna. 

7 Förvalta information 
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa, 
avgränsa och skydda informationen. 

i 

//MM få



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ARKIVREGLEMENTE 

7.1 Systematisera 
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar. 
Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och 
logisk struktur finns kvar. 

7.3 Förvara 
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer. 
Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera. 

8 Gallra och rensa 
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av 
ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröj smål förstöras. 
Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt 
så att otillbörlig åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats. 
Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information räknas som gallring om 
detta medför: 

o Informationsfôrlust. 
0 Förlust av möjliga sammanställningar. 
o Förlust av sökmöjligheter. 
o Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av 
myndigheten eller den lokala arkivmyndigheten. 
All gallring ska redovisas i dokumenthanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas 
fram i samråd med Sydarkivera. 
Lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i myndigheternas arkiv, i det 
fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag. 
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskilj as från 
arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar överlämnas 
till arkivmyndighet. 

9 Överlämna 
9.1 Ôverlämna till annan myndighet 
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs 
till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § offentlighets- 
och sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter 
verksamheten. Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om verksamheten uppdelas på flera 
myndigheter beslutar Sydarkivera efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras. 

9.2 Överlämna till arkivmyndighet 
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till 
arkivmyndighet. Overlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller 
Sydarkivera bör ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna. 
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Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet eller 
till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller 
Sydarkivera senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda 
myndigheter ska vid dessa tillfällen samråda med Sydarkivera. 
När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt 
detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet. 

Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos 
arkivmyndigheten utan att överlämnas. 

10 Utlån 
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för 
tj änsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall. 

Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och 
sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas. 
Utlånande lokal arkivmyndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden 
hanteras varsamt samt tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas. 
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Utgivare: Kommunledningsförvaltningen 
Gäller från: 2018—XX-XX 
Antagen KF: § XXX/201X (ersätter investeringspolicy 1994-05-17) 

INVESTERINGSPOLICY FOR RONNEBY KOMMUN 
I all ekonomisk redovisning ska god redovisningssed tillämpas. Ronneby kommun följer, utöver 
gällande lagstiftning, de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) ställer upp. 
För utförligare information hänvisas till Rådets hemsida. 

Investeringspolicyn behandlar materiella anläggningstillgångar, dvs. mark, byggnader, tekniska 
anläggningar, maskiner och inventarier, samt övriga materiella anläggningstillgångar. 

Investeringar i immateriella och finansiella anläggningstillgångar, inköp av exploateringsfastigheter 
och andra inköp som inte uppfyller kraven för att räknas som investering, omfattas inte av denna 
policy. 

Ekonomienheten tar fram riktlinjer/rutiner för enhetlig hantering av investeringar och 
anläggningstillgångar. 

Investering 
En anskaffning som uppfyller kriterierna för investering ska bokföras som en investering, oavsett om 
det finns budgeterade medel eller inte. En driftkostnad får inte bokföras som en investering. Det kan 
ibland vara svårt att veta när något ska klassificeras som investering eller driftkostnad. Det är 
nödvändigt för en rättvisande redovisning att klassificera utgifter på rätt sätt. En bedömning måste 
ibland göras. Rådfråga ekonomienheten vid tveksamhet. 

En investering är en kapitalsatsning avsedd för stadigvarande bruk över en längre tid, minst tre år, och 
där värdet på kapitalsatsningen överstiger ‘/2 prisbasbelopp. När Låga kraven är uppfyllda ska 
investeringen bokföras som en anläggningstillgång. Investeringar ger upphov till ränte- och 
avskrivningskostnader, så kallade kapitalkostnader. 

Inköp som uppfyller bara ett av kriterierna ovan ska bokföras som driftkostnad. Datorer och liknande 
bokförs som driftkostnad. 

Inventarier som har ett naturligt samband, t ex inredning/utrustning i en skolsal, sängar på ett 
vårdboende, eller inköp som kan anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering, bör räknas 
som investering förutsatt att kriterierna ovan är uppfyllda. 

Till investering räknas alla de insatser/åtgärder som höjer anläggningens framtida nytta i relation till 
situationen innan insatsen/åtgärden gjordes. 

Utbyte av en betydande komponent klassas som reinvestering och hanteras som en investering, givet 
att kriterierna uppfylls.



lnvesteringsprocessen 
Kommunfullmäktige fastställer varje år en investeringsbudget för kommande budgetår samt planår. 
Anslagen kan anges som totalt investeringsutrymme per nämnd eller uppdelat i separata 
investeringsproj ekt per nämnd. 

F örvaltningarna tar utifrån bedömda verksamhetsbehov för den kommande planperioden fram 
underlag till äskande av investeringar i det ordinarie budgetarbetet. Nämnden beslutar om vilka 
investeringsäskanden den vill lämna vidare till budgetberedningen för fortsatt beredning innan 
kommunfullmäktiges beslut. I fall då ärendet inte kan vänta till nästa budgetprocess ska äskandet, 
behandlat i nämnd, lämnas till KSAU och KS för beredning innan KF beslutar. 
Beslutsunderlag (äskandet) för en investering ska innehålla: 

BEHOVSBESKRIVNING 2 HANDLINGSALTERNATIV EKONOMISKA KALKYLER 

Beskrivning av de olika stegen samt mallar finns tillgängliga på kommunens intranät. 
Behovsbeskrivning 

Den förvaltning som identifierat ett behov inom sin verksamhet, "äger” frågan om att ta fram 
beslutsunderlag och ska driva ärendet fram till beslut. Syftet är att få en helhetsbild. Det första steget 
är att beskriva behovet utifrån så objektiva grunder som möjligt. 

Ibland kommer flera förvaltningar att bli delaktiga i arbetet för att tillgodose behovet. Den förvaltning 
som har behovet ansvarar för att andra berörda förvaltningar tidigt involveras i processen så att 
beslutsunderlagen blir kompletta. 

Om behovet berör lokalfrågor ska alltid lokalförsörjningsenheten kontaktas för rådgivning och 
medverkan i framtagande av underlag, oavsett om det handlar om kommunens egna eller externt hyrda 
lokaler. 

Handlingsalternativ 

Detta steg innebär att man baserat på det identifierade behovet redogör för vilka realistiska 
handlingsalternativ som finns, men också gör en konsekvensbeskrivning om medel inte tillskjuts för 
att tillgodose behovet. 

Ekonomiska kalkyler 

För varje handlingsalternativ som tas fram ska det lämnas en ekonomisk kalkyl. Av denna kalkyl ska 
framgå beräknade driftkostnader och investeringsutgifter. Det ska också finnas förslag på hur drift- 
och kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ska finansieras. Exempelvis kan utbyte till mer 
energisnåla fönster ge lägre uppvärmningskostnad och då är kostnadsminskningen en möjlig 
delfinansiering. 

Vid t ex större ombyggnationer kan driftkostnaderna temporärt bli högre på grund av att 
ersättningslokaler behövs. Den typen av kostnad räknas inte som en del av investeringen utan ska 
bokföras som driftkostnad och ska ingå i den ekonomiska kalkylen. 
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Ôvrigt som ska framgå av beslutsunderlaget 
Om flera nämnder är berörda ska det framgå av beslutsförslaget vilka delar av förslaget som ska 
fördelas till respektive nämnd. 

Efter kommunfullmäktiges beslut om investering tilldelas berörda nämnder, om inget annat framgår av 
beslutet, anslag för beräknade kapitalkostnader och eventuella driftkostnader genom en ramjustering. 
Om kapital- eller driftkostnader helt eller delvis ska finansieras inom nämndens befintliga ram ska 
detta särskilt framgå av beslutet. 

Fastighetsrelaterade investeringsanslag och driftkostnader för en fastighet ska normalt tillföras 
tekniska förvaltningens budgetram om investeringen tillstyrks. Tekniska förvaltningens bruttoramar 
förändras genom att ökade kostnaderna möts av lika stora interna hyresintäkter från beställande 
förvaltning. 

Genomförande av beslutad investering 
Investeringar får genomföras efter att beslut vunnit laga kraft. För vissa större investeringar kan ett 
nytt beslut krävas innan investeringen påbörj as, vilket i så fall framgår av investeringsbudgeten eller i 

det separata investeringsbeslutet. Till ärendet om beslut om igångsättning ska kostnadsberäkningar, 
tidplan och andra väsentliga uppgifter om investeringen uppdateras. 
Investeringar som pågår över mer än ett budgetår, t ex bygginvesteringar och anläggningsarbeten, 
läggs ut med bedömd investeringsutgift för vart och ett av budget- och planåren. Beslutet gäller 
investeringsutgiften som helhet och inte för ett enskilt år. 

Om investeringen bedöms bli dyrare än tilldelat anslag, ska ansvarig för genomförande av 
investeringen så snart som möjligt rapportera till den som beslutat om anslaget. Om investering inte 
har hunnit påbörjas när informationen om den högre kostnaden framkommer, så får investeringen inte 
påbörjas förrän frågan om att finansiering har klarlagts av den instans som har beslutsrätten. 
Vid större investeringsprojekt är det vanligt att kommunen har kostnader för viss egen personal, t ex 
projektledare. Faktisk lönekostnad inklusive sociala avgifter får räknas in i anskaffningsvärdet som en 
del av investeringen. Däremot är exempelvis hyra av ersättningslokaler under byggnationstiden inte att 
betrakta som en del av investeringen. 

Ansvaret för att en utgift redovisas rått, dvs antingen som investering eller som driftkostnad, ligger på 
beslutsattestanten. Kriterierna för investering måste vara uppfyllda. Ekonomienheten är behj älplig vid 
bedömning så att gällande rekommendationer följs. 

Varje investering tilldelas ett proj ektnummer som börj ar på 6XXXX i ekonomisysteinet. 
Proj ektnumret tilldelas efter beslut om budgetmedel. 
En investering belastas med avskrivningskostnad och internränta från den tidpunkt då investeringen är 
färdig att tas i bruk. Avskrivningskostnaden fördelas över den bedömda nyttj andeperioden. 
Internräntenivå fastställs årligen i kommunens budget. 

I ‘L



Omdisponering av budgeterade investeringsmedel 
Omdisponering av investeringsanslag beslutas av kommunfullmäktige. 

Slutredovisning av större investeringsprojekt 
Större investeringsprojekt ska återredovisas till kommunstyrelsen. Med större avses projekt med en 
faktisk investeiingstotal överstigande 25 mkr. Av redovisningen ska framgå vilka väsentliga 
avvikelser, positiva och negativa, som uppkommit i projektet. Resulterade projektet i att kommunen 
fick den anläggning som verksamheten beställde avseende funktionalitet, miljöhänsyn, 
energieffektivitet, driftkostnader, total investeringskostnad, osv? Kvarstår tvister med någon 
leverantör? Den verksamhet som har genomfört investeringen (har kapitalkostnaderna) ansvarar för 
slutredovisningen. 

Avskrivningar 
Anläggningstillgångar ska skrivas av systematiskt över den beräknade nyttjandeperioden. För 
tillgångar av större värde och som har en längre nyttjandeperiod, ska avskrivningstiden anpassas efter 
tillgångens väsentliga komponenter enligt s.k. komponentavskrivning. 

Avskrivningar påbörjas samma år som tillgången tas i bruk (slutbesiktad). 

Komponentavskrivning 

För att få en avskrivningskostnad som återspeglar förbrukningen av tillgången, ska 
komponentavskrivning tillämpas för materiella anläggningstillgångar som kan delas upp i väsentliga 
komponenter, vars nyttjandeperioder skiljer sig väsentligt åt och som är av större värde. 
Komponentavskrivning är aktuellt framförallt när det gäller fastigheter och vägar. 

Det finns ingen given komponentindelning utan den kommer att skilja sig mellan olika 
anläggningstillgångar. Även nyttj andeperioden måste bedömas för varje komponent. Betydande 
komponenter med ungefär samma nyttjandeperiod kan slås samman och samlas under en och samma 
komponent. 

Ekonomienheten tar fram riktlinjer och rutiner för att hantera gränsdragningar mellan vad som är 
reinvestering och vad som är underhåll i det dagliga arbetet. 

Intern ränta 
lnternräntan ska motsvara kommunens genomsnittliga upplåningskostnad över tid. Internräntan 
belastar nämnderna som kostnad men motsvarande belopp återfinns på centrala konton som intäkt. 
Internräntenivån fastställs årligen i kommunens budget. Normalt används Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) förslag till internränta. 

Ränta under byggtiden beräknas inte. Internränta beräknas från det att anläggningen tas i bruk. 

Förvaltning av materiella anläggningstillgångar 
Förvaltningschef ska säkerställa att rutiner finns för att väl vårda befintliga anläggningstillgångar, 
enligt principen om god ekonomisk hushållning, inom ramen för av kommunfullmäktige eller 
nämnden tilldelade medel.



Anläggningsregister 
Ekonomienheten ansvarar för och uppdaterar kommunens anlåggningsregister över materiella 
anläggningstillgångar. Utförande verksamheter ansvarar för att nödvändig information om förvärv, 
försäljning, utrangering, osv., kommer ekonomienheten tillhanda. 

Kompletteringsbudget 
Investeringar som vid ett årsskifte inte har hunnit påbörjas eller slutföras under det år som 
investeringen var planerad, får kompletteringsäskas i särskild process. För varje investering som äskas 
till det nya budgetåret ska motivering lämnas. 

Nedskrivning av bokförda värden 
Tillgångars bokförda värden ska regelbundet omprövas utifrån olika kriterier. Beslut om nedskrivning 
fattas av ekonomichef efter samråd med berörd förvaltningschef. 

Merkostnader för felaktig/bristfällig leverans från entreprenör 
Vid händelse av att en entreprenör inte gjort en fullgod leverans, kan en situation uppstå då kommunen 
tvingas vidta åtgärder för att anläggningstillgången (oftast en byggnad) ska vara bra och säker att 
använda. Merkostnaden för åtgärderna, som borde fullgj orts av entreprenören, ökar inte 
anläggningstillgångens värde utan ska kostnadsforas i den verksamhet som utför investeringen då 
kostnaden uppkommer. Vidtagen åtgärd som samtidigt höjer värdet eller servicepotentialen ska till den 
del den höjer värdet eller ökar servicepotentialen bokföras som investering på projektet. 

Underlåtenhet från entreprenör att göra en fullgod leverans ska drivas juridiskt for att hålla kommunen 
skadeslös. Den merkostnad som kommunen haft ska bokföringsmässigt mötas av förväntat/-ad 
skadestånd/ersättning det år kostnaden uppstått, vilket gör att resultatet påverkas med mellanskillnaden 
mellan faktisk merkostnad och förväntad ersättning. När ärendet är avgjort i rättslig insats eller då en 
sannolik bedömning av ersåttningsnivå kan göras, realiseras eventuell kvarvarande kostnad/intäkt på 
centralt konto. 

Bidrag till investeringar 
I enstaka fall får kommunen medfinansiering vid investeringar i fonn av bidrag, t ex till gång- och 
cykelvägar. Bidrag av denna typ intäktsfors i samma takt som avskrivning sker över 
nyttjandeperioden, i enlighet med matchningsprincipen. Av administrativa skäl gäller att bidrag 
understigande 500 tkr intäktsförs på investeringen året då anläggningen tas i bruk. 

I fall då kommunen lämnar externa bidrag till finansiering av en investering, bokförs bidraget som en 
driftkostnad det år bidraget lämnas. 

Avyttring och utrangering av anläggningstillgångar 
Beslutanderätten vid avyttring och utrangering beror på om beslutet avser fast eller lös egendom varför 
reglerna beskrivs efter egendomstyp.



Fast egendom 
Med fast egendom avses mark och byggnader med tillbehör. Bostadsrätter hanteras som om de vore 
fast egendom. 

All försäljning, avyttring samt rivning av fast egendom beslutas av kommunfullmäktige eller av den 
som har delegerats uppgiften. 

Bokföringsmässig vinst eller förlust i samband med avyttring eller rivning av fast egendom bokförs på 
centralt konto. 

Kostnad vid utrangering av komponenter (fast egendom) belastar förvaltningen. 

Lös egendom 
Med lös egendom avses allt som inte är fast egendom, t ex fordon och inventarier. Undantaget från 
hantering av lös egendom är bostadsrätt, som ska hanteras beslutsmässigt enligt reglerna för fast 
egendom. 

Försäljning av lös egendom beslutas av nämnden eller av nämnden utsedd delegat, normalt 
förvaltningschefen. Förvaltningschefen ska upprätta rutiner för försäljningen. Exempel på rutin finns 
som bilaga till detta dokument. Följande ska beaktas innan avyttring, inbyte eller utrangering sker: 

Avyttring (läs egendom) 
Om det är sannolikt att annan kommunal verksamhet eller bolag inom 
kommunkoncernen skulle kunna ha behov av objektet ska detta stämmas av innan 
försäljning till extern part verkställs. 

I de fall försäljning sker mellan kommunens förvaltningar eller till bolag inom 
kommunkoncernen, ska priset utgöras av bokfort värde. 

Vid all försäljning till extem part ska bästa ekonomiska ersättning eftersträvas. 
Annonsering sker i lämplig media beroende på vad som ska säljas. överstiger 
marknadsvärdet ett prisbasbelopp exklusive moms, ska annonsering ske även i 

kommunrutan. 

All försäljning av lös egendom ska dokumenteras skriftligen så att kedjan från beslut 
om försäljning till fullgjord betalning är lätt att följa. 
Realisationsvinst eller förlust i samband med försäljning av lös egendom bokförs hos 
förvaltningen. All avyttring av lös egendom ska omgående skriftligen meddelas 
ekonomienheten. 

Inbyte (lös egendom) 
Förvärv genom byte av tillgång betraktas som två affärshändelser, dvs som en 
försäljning och en nyanskaffning och redovisas brutto. 

När inbyte sker i samband med inköp av ny maskin, fordon eller inventarier, ska 
inköpet bruttoredovisas. Realisationsvinst eller förlust i samband med inbyte av lös 
egendom redovisas i driftredovisningen och anskaffningsvärdet som ett inköp på 
investeringen. 

Transaktionerna ska omgående skriftligen meddelas ekonomienheten.



Utrangering (läs egendom) 
Utrangering av lös egendom görs efter beslut av förvaltningschef. Utrangering ska 
göras t ex dä egendomen avyttras, inte längre går att använda eller inte finns kvar som 
en tillgång i verksamheten. Eventuell kostnad vid utrangering ska bäras av 
förvaltningen. 

All utrangering av lös egendom ska omgående skriftligen meddelas ekonomienheten.



Bilaga 1 till investeringspolicy fôr Ronneby kommun 
Exempel pâ rutinbeskrivning vid försäljning av lös egendom. 
F lôdesschema vid anskaffning av materiella anläggningstillgångar. 
Begreppsfôrklaringar



Exempel pâ rutin vid försäljning av lös egendom 

Om nämnd delegerat beslutsrätten om försäljning av lös egendom till förvaltningschef, ska denne 
upprätta rutiner för genomförandet. Nedan följer ett exempel på rutin. 

Förvaltningschef avgör vad som skall säljas. Försäljningen verkställs av den chef som är närmast 
ansvarig för tillgången. 

o Annonsering skall ske på blocket.se eller motsvarande annonsplats. Sista datum för 
anbudsgivning skall redovisas i annonsen. Annonsen skall skrivas ut och diarieföras. 

o Vid utrustning med ett bedömt värde överstigande ett prisbasbelopp (inkl. moms) skall 
annonsering även ske under kommunrutan. 

o Vid behov skall visning av utrustning mm genomföras. 
o Anbud skall lämnas skriftligen i förslutna kuvert. 
o Anbudsôppning utförs av ansvarig chef. 
o Samtliga inkomna bud skall skrivas in på sammanställningslista, se mall nedan. 
o Den anbudsgivare som offererar högst bud skall antas. Förvaltningschef skriver under beslut, 

se mall nedan. 
o Utlämning av såld utrustning sker först efter att full betalning är kommunen tillhanda. 
o Sammanställningslista med markering av vinnande bud skall diarieföras. 

Mall: 
Sammanställningslista över inlämnade anbud 
Anbuden avser: 

Sista anbudsdag: 

Anbudsöppningsdag: 

Anbud nr Anbuds 'vare Anbudssumma 

Antagen anbudsgivare: 

Ronneby den 

Underskrift (förvaltningschef) 

l 

\ /_...‘V_’ 

w‘ Mi 147 /J



Flôdesschema vid anskaffning av materiella anläggningstillgângar 

Del i stôrre anskaffning 
med naturligt samband 
eller större inventarie- 
anskaffning 

Anskaffningskostnad 
exkl moms överstiger 
‘/2 prisbasbelopp 

Ekonomisk livslängd ' 

Anskaffningen är en 
me’ ä” ”e år i 

driftskostnad 

Anskaffningen är en 
investeringsutgift 

Maskiner Mark 
Inventarier Byggnader 

Bilar/lastbilar 
Markanläggningar 

Datorer och liknande kostnadsförs normalt. Undantag är om datorerna ingår som en del i en större 
samtidig anskaffning med naturligt samband, t ex en datasal.
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Begreppsförklaringar 

Tillgång 
En tillgång är en resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge 
ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. Man brukar skilja på anläggningstillgång och 
Omsättningstillgång. Skillnaden mellan dessa är om tillgången är avsedd för stadigvarande 
bruk/innehav, eller inte. Uppdelningen avgör hur tillgången hanteras i redovisningen. 

Anläggningstillgångar 
En anläggningstillgång är en tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Tillgång som inte 
uppfyller detta kallas omsättningstillgång. Det finns tre huvudtyper av anläggningstillgångar: 

Materiella anläggningstillgångar 

Med materiella anläggningstillgångar avses identifrerbara fysiska tillgångar avsedd för 
stadigvarande bruk eller innehav. En materiell anläggningstillgång ska aktiveras och 
registreras i ett anläggningsregister. Kapitalkostnader beräknas. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Med immateriella anläggningar avses identifierbara icke-monetära tillgångar utan 
fysisk form för stadigvarande innehav. En immateriell anläggningstillgång ska aktiveras 
och registreras i ett anläggningsregister. 

Finansiella anläggningstillgångar 

Med finansiella anläggningar avses t ex aktier i bolag för stadigvarande innehav. 

Omsättningstillgång 
En omsättningstillgång är en tillgång som inte är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, t ex 
mark för exploatering, lagervaror eller banktillgodohavande. 

,/ 
ÊËM l

1 ‘fix? n» 

Exploatering 

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningställa mark 
för att kunna bygga infrastruktur (gator, parker och VA), bostäder, kontor, industrier. 
Ett exploateringsproj ekt omfattar normalt både anläggnings- och omsättningstillgångar. 
Det är syftet med innehavet som avgör hur tillgången ska klassificeras i redovisningen. 
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lnvestering 
En investering är en kapitalsatsning avsedd för stadigvarande bruk över en längre tid, minst tre år, och 
där värdet på kapitalsatsningen överstiger ‘/2 prisbasbelopp. När kraven är uppfyllda ska 
investeringen bokföras som en anläggningstillgång. Investeringar ger upphov till ränte- och 
avskrivningskostnader, så kallade kapitalkostnader. 

Inköp som uppfyller bara ett av kriterierna ovan ska normalt bokföras som driftkostnad. Datorer och 
liknande bokförs som driftkostnad. 

Inventarie 
Inventariebegreppet är hänförligt till skattelagstiftningen. En inventarie kan ha kort eller lång 
livslängd, vara dyr eller billig. Praxis från skattelagstiftningen innebär dock att inventarier som kan 
antas ha en ekonomisk livslängd om högst tre år ska kostnadsföras i sin helhet vid anskaffningen. 
Detsamma gäller inventarier av mindre värde. I Ronneby gäller att mindre värde är under ‘/2 
prisbasbelopp. 

Fôr anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan anses ingå som ett led i 

en större inventarieinvestering bör bedömningen av vad som skall räknas som inventarier av mindre 
värde göras utifrån inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. 

Inventarie som antas ha en ekonomisk livslängd om minst tre år och vars anskaffningskostnad är minst 
1/2 prisbasbelopp klassificeras som anläggningstillgäng. Korttidsinventarier och inventarier av mindre 
värde kostnadsförs vid anskaffningen. 

Driftkostnad eller investering? 
Reparation och underhåll av en materiell anläggningstillgång som syftar till att vidmakthålla 
tillgångens egenskaper ska bokföras i den period som kostnaden uppkommer. 

Om istället hela tillgången eller en betydande komponent byts ut mot en ny, så är det en reinvestering 
förutsatt att kriterierna för investering uppfylls. Vid reinvestering ska ersatta komponenter utrangeras. 

Planerat underhåll klassificeras ofta som investering. Akuta reparationer bokförs oftast som kostnad. 

Kostnader för återkommande kontroller/besiktningar för att säkerställa funktion och säkerhet, t ex 
hissar och lekplatser, ska bokföras som en kostnad i den aktuella perioden. 

Ny-, till och ombyggnad ska normalt klassificeras som investering. Utgiften läggs till 
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras jämfört med 
prestandanivån och/eller servicepotentialen vid anskaffningstillfället. 

Tillkommande utgifter för en materiell anläggningstillgång ska läggas till anläggningstillgångens 
anskaffningsvärde till den del tillgångens prestanda och/eller servicepotential förbättras jämfört med 
prestandanivån och/eller servicepotentialen vid anskaffningstillfället. Här mäste en bedömning göras 
avseende ny prestanda/servicepotential i jämförelse med den ursprungliga för att avgöra vad som är 
investering och vad som är driftkostnad. 

Garantibesiktningar är alltid en driftkostnad.
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Kapitalkostnad 
Kapitalkostnaden består av internränta och avskrivningar. Kapitalkostnaden är den direkta ekonomiska 
konsekvensen av en investering som påverkar resultatet i driftbudget och i driftredovisning. Förutom 
kapitalkostnaden kan en investering även ge annan driftpåverkan genom sänkta eller höjda 
driftskostnader. 

Internränta 

Internränta är en i budget årligen fastlagd räntesats som används för att kommunens 
kostnad för att låna pengar till investeringar ska budgeteras hos och belasta berörd 
nämnds driftbudget/-redovisning. Internräntekostnaden antas motsvara kommunens 
genomsnittliga upplåningskostnad över tid. 

Avskrivningar 

Anläggningstillgångar med begränsad livslängd ska skrivas av systematiskt över den 
förväntade nyttjandetiden. Komponentavskrivning innebär att olika betydande delar, 
betydande komponenter, i en investering tilldelas olika avskrivningstider beroende på 
komponentens bedömda nyttj andeperiod. 

Utrangering och avyttring 
Utrangering innebär att tillgången avyttras eller tas ur bruk och bedöms sakna värde. Eventuellt 
restvärde kostnadsförs. 

Avyttring innebär att tillgången säljs. Om försäljningspriset överstiger restvärdet uppstår en reavinst i 

resultaträkningen. 

Nedskrivning, återföring och uppskrivning 
Värdet av anläggningstillgångar ska löpande prövas. Grunden för att bedöma värdet är om tillgången 
inte används och ska avvecklas/avyttras, samt tillgångens servicepotential och skick. 

Nedskrivning beslutas av ekonomichefen efter samråd med berörd förvaltningschef. 
Återföring innebär att en tidigare nedskrivning helt eller delvis återförs om nedskrivningen inte längre 
är motiverad. Återföring beslutas av ekonomichefen efter samråd med berörd förvaltningschef. 
Uppskrivning av anläggningstillgångs bokförda värde till marknadsvärde är inte tillåtet.
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SAMMANFATTNING 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och dess kvalitet och kvantitet behöver därför 
säkerställas. För att kunna förse kommuninvånare med ett hälsosamt dricksvatten nu och för 
att trygga tillgången till dricksvatten även för kommande generationer krävs en långsiktig 
planering av dricksvattenresurser. Som ett led i detta p/aneringsarbete har Ronneby kommun 
tagit fram en kommunal vattenförsörjningsplan isyfte att skydda befintliga och potentiella 
framtida vattentäktsområden, resen/vattentäkter och viktiga vattenresurser. Utöver detta ska 
planen identifiera problemområden och utgöra underlag till kommunens översiktsplan. 
l ett första steg identifierades, sammanställdes och redovisades alla betydande potentiella 
dricksvattenresurser inom kommunen: 9 sjöar, 5 åar och 26 grundvattenresurser, därav 13 i 

jord och 13 i berggrund. 

l nästa steg inventerades de potentiella resurserna med avseende på olika kriterier såsom 
kvalitet, kvantitet, nyttjande, befintliga skydd, sårbarhet, aktuella och framtida risker samt 
värde av befintliga anläggningar. Med hjälp av inventeringsunder/ag genomfördes en 
prioritering av samtliga resurser i det tredje arbetssteg. För prioriteringen valdes tre olika 
nivåer: hög, medel, låg. Vissa resurser valdes att inte prioriteras alls. Varje vald 
prioriteringsgrad motiverades och för varje resurs lämnades förslag till skyddsåtgärder. 
Sammantaget prioriterades 2 sjöar, 4 åar, 20 grundvattenresurser, därav 13 i jord och 7i 
berggrund. 

Slutligen togs en handlingsplan fram med förslag på konkreta åtgärder som ska bidra till att 
skydda prioriterade vattenresurseri ett flergerationsperspektiv. Även vilka kommunala enheter 
som har ansvar för att genomföra handlingsplanen pekades ut. 
Vattenförsörjningsplanen är kommunens första p/andokument av detta slag och ska betraktas 
som ett levande dokument vilket bör regelbundet bör aktualiseras, förslagsvis isamband med 
revidering av kommunens översiktsplan eller VA-plan. 
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1 MÀL OCH SYFTE 

Ronnebv kommun har taqit fram en vattenfôrsôrininqsplan i svfte att skvdda befintliqa och 
potentiella framtida vattentäktsområden. reserwattentäkter och viktiqa vattenresurser så att 
tillqånq till dricksvatten av qod kvalitet och i tillräckliq mänqd säkrast. Planen ska hjälpa att 
identifiera problemområden och utqöra underlaq till kommunens översiktsplan. 

"Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett an/ som måste skyddas, försvaras och 
behandlas som ett sådant." (EG:s Vattendirektiv) 
Vatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel och att ha tillgång till det är en grundläggande 
mänsklig rättighet enlig FN. Ändå saknar stora delar av världsbefolkningen (663 miljoner) 
tillgång till rent vatten. l Sverige har vi iallmänhet god tillgång på rent vatten. Hela 9 procent 
av Sveriges yta utgörs av sjöar och vi använder endast 0,5 till 1 procent av det sötvatten som 
finns tillgängligt. Det har gjort att många som bor i Sverige tar rent vatten för givet. Men vatten 
används inte bara för dricksvattenändamål. 

De senaste årens uppmärksammade och återkommande bristsituationer på Gotland, Öland 
och även i Ronneby kommun har visat att tillgången till vatten även i Sverige inte är en 
självklarhet. Utöver vattenbrist har även flera händelser där kommunalt dricksvatten blivit 
obrukbart på grund av föroreningsproblematik uppmärksammats, där förekomsten av PFAS i 

en av Ronnebys vattentäkter är ett exempel. Àven kommande klimatförändringar i form av 
Iänqre torrperioder och kraftiqa skvfall kan komma att hota tillgången. Framför allt finns det 
risk för att dricksvattnet förorenas för längre eller kortare perioder. 

Förändrad hvdroloqi i våra vattendraq qenom ex rensninq och rätninq samt utdikninq av 
våtmarker och icke-funqerande svämplan bidrar till minskad qrundvattenbildninq och även 
försämrad Vattenkvalitet. Vattnet rör siq helt enkelt för fort qenom svstemen idaq. Det är alltså 
inte enbart klimatförändringar och föroreninqar som spelar roll i vattenförsörininqen utan den 
påverkan människan haft på vattendraqet med omqivande marker sedan lånq tid tillbaka har 
en kraftiq effekt på ett områdes vattenhushållande förmåqa. 

1 Ronneby 2035 — Förslag till översiktsplan för Ronneby kommun (april 2017) 
2 Ronneby 2035 — Förslag till ëversiktsplan fôr Ronneby kommun (april 2017) 
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Figur 1. Illustration över en vattenresurs olika nyttjande (SGU)3 

Vattenförsörjningsplanen ska ge en långsiktigt tryggad och säker dricksvattenförsörjning. Den 
ska fungera som ett planerings- och prioriteringsunderlag avseende främst fôljande aspekter: 

- vattenförsörjningen och ett långsiktig hållbart vattenutnyttjande 
- mot andra verksamheter som páverkar eller kan páverkas 
- vid extremväder och krissituationer, incidenter och olyckor 

Med planen som hjälp ska man kunna ta långsiktiga beslut för framtida generationer. 
Prioriterade vattenförekomster ska synas i planeringsunderlaget, så att hänsyn till 
vattenintresset tas vid exploatering inom förekomsten och tillrinnlngsområden, samt att 
områden utformas så att verksamheterna inte påverkar resursens kvalitet och kvantitet 
negativt. 

2 METODIK OCH AVGRÄNSNINGAR 
2.1 Allmänt 

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) är den myndighet som har till uppgift att 
tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU ansvara 
också för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och tog 2009 fram en 
vägledning för arbetet och framtagandet av en vattenförsörjningsplan4. Enligt denna ska den 
kommunala Vattenförsörjningsplanen inriktas på vilka behov av vatten för i första hand 
dricksvattenändamål som finns och som kommer att finnas och vilka vattenresurser som kan 
utnyttjas för att tillgodogöra dessa behov. 

3 SGU rapport 2009:24 Vattenförsörjningsplan — Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning 
4 SGU rapport 2009:24 Vattenförsörjningsplan - ldentifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning 
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Vattenförsörjningsplanen ska enligt SGU bland annat innehålla två delar; en översikt över 
tillgängliga resurser samt en prioritering av vilka resurser som anses viktiga för den långsiktiga 
vattenförsörjningen5. 

l ett första steg ska en inventering av potentiella vattenresurser genomföras. inventeringen 
ska beskriva vilka vattenresurser som finns och som kan brukas idag eller i framtiden. Med 
detta som underlag kan viktiga vattenresurser och bristområden identifieras och prioriteras i 

nästa arbetssteg. En noggrann prioritering av vattenresurser är värdefull vid framtida 
strategiska arbeten. Slutligen bör planen innehålla information om möjliga framtida strategier 
och åtgärder för att skydda prioriterade resurser. 

En vattenresurs är en naturresurs som kan användas för dricksvattenförsörjning. Således 
utgörs vattenresurser både av grundvatten ijord och i berggrund, samt av ytvatten såsom 
sjöar och vattendrag. Med en potentiell vattenresurs avses även resurser som idag inte 
utnyttjas som dricksvattentäkter men som kan komma att bli betydelsefulla i framtiden. Vid 
avgränsningen av kommunens samtliga vattenresurser är det brukligt att använda sig av ett 
första generellt urval för att välja ut resurser med potentiell kvantitativ tillgång För att kunna 
göra dessa urval krävs tillgång på hydrogeologisk och hydrologisk data. 

2.2 Urval inom Ronneby kommun 
Ronneby kommuns potentiella dricksvattenresurser sammanställdes och redovisades redan 
under hösten 20135. Metodiken som användes i detta första steg framgår av figur 2. Vid 
tillfället fanns ännu ingen regional vattenförsörjningsplan framtagen och det saknades tyvärr 
betydande underlag för inventering av potentiella sjöar (sjödjup och sjövolym). Det resulterade 
i att urvalet vid det tillfället omfattade totalt 17 sjöar. När arbetet under 2017 återupptogs 
gjordes en ny inventering med kompletterande uppgifter. Urvalskriterier för sjöar förfinades 
enligt följande kriterier: medeldjup 3 m, maximaldjup större eller lika med 5 m, magasinsvolym 
> 2 Mm3. Således minskades antalet potentiella sjöar till 9 stycken. För åar och 
grundvattenresurser användes samma urvalskriterier. Sammanlagt pekades 5 åar och 26 
grundvattenresurser ut som potentiella vattenresurser. 

Steg 1 Inventering 
g

i 

'A .Sjödjup (medel à 3 m, max 2 5 m)’ 
Samtliga - vorvwmm’ i 

“a“jj_f;““°' a. ‘Avrinfiingsomn>30km2
i 

kommunen “mg >1 Us _

x ~ ~~ ~ ~ ~ Potentiella 
vatten- 
resu rser ~~ ~

~ ~~~ 

Figur 2. Arbetsmetodik för framtagning av potentiella vattenresurser (Steg 1) 

5 SGU rapport 2009:24 Vattenförsörjningsplan - ldentifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning 
5 Potentiella vattenresurser inom Ronneby kommun, WSP, 2014-01-14 
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Under 2017 tog länsstyrelsen fram en regional vattenförsörjningsplan (remissversion 2017). 
Länsstyrelsens urvalskriterier gällande potentiella vattenförekomster skiljer sig från de 
urvalskriterier som valdes för Ronneby kommuns vattenförsörjningsplan (urvalskriteriet är 
betydligt högre, exempelvis tas endast grundvattenförekomster med kapacitet >25 l/s upp). 
Anledningen till lägre urvalskriterier i Ronneby är att även mindre förekomster kan vara av 
intresse för kommunen i vissa bristsituationer. 

l nästa arbetssteg inventerades de potentiella resurserna med avseende på olika kriterier (se 
figur 3). Med inventeringen som underlag genomfördes en prioritering av resurserna i det 
tredje steget. Samtidigt togs även förslag på åtgärder fram för att skydda befintliga och 
potentiella vattenresurseri ett flergerationsperspektiv (se figur 3). Det tredje steget 
genomfördes tillsammans med representanter från olika kommunala ansvarsområden (plan-, 
miljö- och VA-ansvarig) med stöd av konsultföretaget WSP.

~ - Plankriterier 
rotentlella 
"m"- (Kommunen) "surs" 

Exploateringsplaner 
VA»strategier 
Vattendom/VSO 
Bristområden

~ Var finns 
behovet och var 
finns resurser?

~ 
Inventering -Steg 2 (WSP) 
' Vattenkvalitet och kapacitet 
° Risker: 

" AV/OPP Steg 3 ~~ Rapport 

~~ í 
M_”/5f‘7’I"9 Ve’k5‘3"'het WORKSHOP ° Lista ëver förslag på prioriterade 

J Fámmáfådá' ?mmden prioritering av , resurser med motivering 
vagar’ lamvagar 

vattenresurser ° Rekommendationer' för mark- och~ J vattenkraft vattenanvändning ÖP 
x/ klimatförändringar, ‚ Ätgirdsns“

' 

oversvamnmgar 
' Nyttjande, befintliga täkter 
' Befintliga skydd ‘ 

' Sårbarhet GIS - karta 
underlag till ÖP.. 

Figur 3. Arbetsmetodik för prioriteringen (Steg 2&3) 

Havsvatten. Enligt SGU:s handledning7 ska inventeringen av viktiga vattenresurser endast 
omfatta sötvattenresurser. Men internationellt och i vissa bristsituationer även i Sverige, 
såsom uppkommit på Öland och Gotland, utnyttjas även havsvatten för dricksvattenproduktion 
och borde således också kunna anses som en möjlig vattenresurs. Eftersom bland annat. 
havsvattnets kapacitet, kvalité och riskbild skiljer sig avsevärt från sötvattenresurser behövs 
en annan arbetsmetodik än den föreslagna för att beskriva havsvatten som en möjlig 
dricksvattenresurs. Därför tas endast hänsyn till potentiella sötvattenresurser i den 
föreliggande planen. Skulle kommunen vilja undersöka havsvatten som en potentiell 
dricksvattenresurs föreslås en separat fördjupad analys. 

2.3 Arbetssätt- GIS 
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att ta fram ett informationsmaterial kring vilka 
vattenresurser som finns inom kommunen och vilka områden som bör beaktas vid 
exploatering och framtida utveckling av kommunen. En viktig del i planen blir därmed att ta 

7 SGU rapport 2009:24 vattenförsörjningsplan - Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning 
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fram ett digitalt underlag som enkelt kan spridas inom kommunens olika delar som arbetar 
med samhällsplanering och markfrågor. 
Digitalt underlag för potentiella resurser i jord och berg har inhämtats från öppna databaser för 
grundvattenförekomster från SGU samt från jordartskartan. Underlagsdata för sjöar och 
vattendrag har inhämtats från SMHIs öppna databas för S-hype modellens samt "sjö och 
dammregistret". Information om hot och risker har utöver inhämtats från Myndigheten för 
samhällsberedskap (MSB), Länsstyrelsen Blekinge, Trafikverket samt från Ronneby kommun. 

Efter färdigställd analys och prioritering levereras utöver föreliggande rapport även digitala 
kartskikt med sammanställd information om samtliga potentiella resurser, dess prioritering och 
motivering till prioriteringen. 

3 UNDERLAGET- 
För planen användes befintligt aktuellt underlagsmaterial. lnga ytterligare undersökningar eller 
analyser genomfördes. 

Följande datakällor har används för inventeringen: 

o Översiktsplan Ronneby kommun, 2017 Remissversion. 
o VISS — Sveriges vatteninformationssystem (wvvw.viss.lansstyrelsense) 
o SGU - www.sgu.se 
o SMHI-wvvw.smhi.se 
o Blekinge Läns Vattenfôrsôrjningsplan (remiss 2017) 
o Framtida högvatten- Scenarier för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 

2100, 2012:11. Länsstyrelsen 2012. 
o Pousette, J.; Fogdestam, B.; Gustafsson, 0.; Engqvist, P., 1983: Beskrivning till 

hydrogeologisk karta över Blekinge län. Sveriges Geologiska Undersökning Ah4. 
o Beskrivning av grundvattenmagasinet Móljeryd norra (SGU rapport k 326) 
o Beskrivning av grundvattenmagasinet Móljeryd södra (SGU rapport k 327) 
o Beskrivning av grundvattenmagasinet Karlsnäs (SGU rapport k 328) 
o Beskrivning av grundvattenmagasinet Bredâkra (SGU rapport k 329) 
o Länsstvrelsen i Blekinqe; Skyddad Natur http:/AA/ww.IansstvreIsen.se/b/ekinqe/Sv/cfiur-och- 

natur/skzddad-natur/Pages/defau/t.asgx 

8 SMHIs beräkningsmodell fôr flôden i större vattendrag, tillgänglig på webbsida: httpsz//vattenwebbsmhi.se/ 
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4 POTENTIELLA VATTENRESURSER — STEG1 
Ronneby kommuns potentiella vattenresurser, vilka togs fram under arbetssteg 1 och 
redovisas mera i detalj i tillhörande rapport (Vattenförsörjningsplan STEG 1, Ronneby 
kommun, 2014), framgår översiktligt av tabell 1. 
Tabell 1. Sammanställning av kommunens samtliga vattenresurser (J=grundvattenförekomst ijord, 
B=grundvattenförek0mst i berg; S=sjö) 

Grundvattenresurser i jord Grundvattenresurser i berg 

Johannishusâsen Hallabro/B10 Bräkneàn Hjortsjôn /S1 
Bredäkramagasinet Belganet /B11 Vierydsân Horsasjön/SZ 
Bräkneåsen Eringsboda/B12 Ronnebyän Längasjën/S3 
Backarydsomrâde Galtsjôn /B13 Listerbyän Stora Skörjesjön/S4 
Karlsnäsmagasinet Bl Nättrabyån Halasjön/S5 
Möljeryd norra B2 Stora Skälen/S6 
Môljeryd Sôdra B3 Sännen/S7 
J-1 B4 Ljusterhôvden/S8 
J-2 B5 Listersjön/S9 

J-3 B6 
J-4 B7 
J-5 B8 
J-6 Hiälmsa B9 
Eringsboda brunn 

4.1 Grundvattenmagasin ijord 
| kommunen finns 13 utpekade resurser som utgör grundvattenmagasin ijordlagren. Alla 
förekomster har bedömd uttagskapacitet >1 l/s och deras läge framgår av figur 4 nedan. 

Samtliga förekomster i jord är isälvsavlagringar främst bestående av sand och grus som 
tillkom i samband med senaste inlandsisens tillbakadragande. Det största 
grundvattenmagasinet i kommunen utgörs av Bredåkramagasinet. 
Nedan finns en sammanställning över bl. a förekomsters bedömda uttagskapacitet samt 
kemiska status9. Flera mindre grundvattenmagasin finns inte utpekade av VlSS, det vill säga 
de har ingen EU-kodning. Dessutom saknas närmare bedömning av deras kvalitet eller 
lämplighet för konstgjord grundvattenbildning, det vill säga grundvattenbildning förstärkt via 
infiltration eller inducering. Dessa mindre magasin kan likväl vara av intresse i bristsituationer. 

De större grundvattenmagasinen som Johannishusåsen och Bredåkradelta redovisas iVISS 
som flera mindre delområden. Kommunen väljer att redovisa dessa resurser som en enda 
förekomst för prioriteringen. 

9 Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län (remissversion 2017) 
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Tabell 2. Vattenförekomster i jord i Ronneby kommun enligt Steg 1 och ID enligt VISS; några potentiella resurser 
redovisas inte i VISS 

Johannishusåsen - 

Heaby 
SE 622734-147060 Finns ej 432 (5 l/s) 

Johannishusásen - 

Kartorp 
SE 622854-147141 2160 (25 I/s) 432o (5o I/s) 

Johannishusásen - 

Lerákra 
SE 622937-523620 1080 (12,5 i/s) 5400 (62,5 Ils) 

Johannishusâsen - 

Björketorp 
SE 623111-525127 1080 (12,5 vs) 5400 (62,5 vs) 

Johannishusásen - 

Johannishus 
SE 623490-147610 2160 (25 vs) 4320 (50 I/s) 

Johannishusäsen - 

Kasakulle 
SE 623633-147652 Finns ej 432 (5 vs) 

Johannishusàsen - 

Hillerslätt 

SE 623416-526629 Finns ej 432 (5 vs) 

Bredákradeltat 
(centrala) 

SE 623598-516619 7344 (85 vs) 9072 (105 l/s) 

Bredäkradeltat - 

Kallingeàsen 
SE 623500-146863 Finns ej 1295 (15 vs) 

Bredâkradeltat 
Karlsnäs 

SE 624054-517028 432 (5 I/s) 2160 (25 vs) 

Bräkneàsen- 
Bräkne Hoby 

SE 623506-145739 Finns ej 1278 (15 vs) 

Backarydsomräde- 
Backaryd 

SE 624599-145928 432 (5 vs) 864 (10 Ils) 

Eringsboda brunn SE 625658-523179 Finns ej 432 (5 vs) 
Hjälmsa (J-6) SE 623575-505627 432 (5 vs) s54 (10 I/s) 
Möljeryd Södra (1 I/s) (25 l/s) 
Möljeryd Norra (1 I/s) (25 I/s) 
J1-J5 (1 I/s) (5 I/s) 
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Potentiella resurser l 

jord 
Bedömt möjligt uttag [Ils] n <1 - 1 . 5 - 5. 25 u 25 .125 
Kommunala brunnar 
TYP 
I Bergborrad 

I Grusfilter 

Kommunyta 

0 2.5 5 10 

Figur 4. Potentiella grundvattenförekomster i jord (sand- och grusavlagringar). 

4.2 Grundvattenmagasin i berg 
l kommunen finns 13 utpekade resurser som utgör grundvattenmagasin i berg. Alla 
förekomster har bedömd uttagskapacitet >1 l/s och deras läge framgår av figur 5 nedan. 

I den kristallina berggrunden (urberg) rör sig grundvatten i sprickor varfôr uttagskapaciteten tiII 
stor del styrs av sprickornas egenskaper som frekvens, spricksystem och huruvida sprickorna 
är ôppna eller täta samt av deras kontakt med ytvattensystem. Urbergets grundvattenbildning 
styrs förutom av sprickornas egenskaper av ëverlagrade jordlagers permeabilitet och 
mäktighet. 

Berggrunden inom Ronnby kommun utgôrs endast av kristallint urberg, främst så kallad 
Karlshamnsgranit samt gnejser, gnejsgraniter och granodioriter. Av SGU:s berggrundskarta 
framgår också att det finns strukturella svaghetszoner i riktning NO-SV. 

l tabell 3 nedan sammanställs alla potentiella vattenförekomsten i berg som pekades ut i Steg 
1 och uppgifter om respektive resurs/förekomst enligt VISS och SGU. Observera att 
förekomstens avgränsning (bygger på SGU:s underlag) inte sammanfaller med förekomstens 
verkliga hydrogeologiska gränser eller dess tillrinningsomrâde. 
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Tabell 3. Vallenförekomsteri urberg i Ronneby kommun enligt Steg 1 och benämning enligl VISS; Fiesta potentiella 
resurser redovisas inte i V|SS. baseras från 1. 

Hallabro 10 SE 625009-506416 60 1 Ils 

11 SE 624891 -501487 40 <1 Ils 

12 SE 625658-523179 432 5 Ils 

- 17|/s 

Berg 
Bedömt möjligt uttag [Ils] 

0,5 - 1,5 î 1,5 - 2,5 
Kommunala brunnar 
Typ 
I Bergborrad 
E Grusfilter 

Kommunyta 

0 25 5 10 

Figur 5. Potentiella grundvattenförekomster i berg (kristallint berg) 

4.3 Ytvattenresurser — Sjôar 
| kommunen finns 9 utpekade resurser som utgör sjöar som uppfyller följande kriterier: 
medeldjup 23 m, maximaldjup 25 m, magasinsvolym > 2 Mm3. Deras läge framgår av figur 6 
nedan. l den regionala vattenförsörjningsplanen användes urvalskriteriet MLQ 
(medellågvattenföring vid sjöns utlopp) > 0,02 m3/s fôr sjôar. 

l tabell 4 nedan sammanställs alla sjöar som pekades ut i Steg 1 och respektive uppgifter enl. 
VISS. 
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Tabell 4. 

IS1 

Långasjön/SS 

Stora 
Skörjesjön/S4 

Halasjön /S5 

Stora Skälen /S6 
Sännen /S7 

/S8 
mfl. /S9 

av 

kommun enl. 1 och VISS

R 

Vierydsàn 

Vierydsàn 

Àrydsân-

7 
som 

O7 
O5 
0,6 

0,5 

0,6 

10 
10
9 

19 

27 
22 
23 

12 

12 

17 
1 5 
15 
10 
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H: hög, G: god, Mzmàtflig, O: otillfredsställande, eller D: dålig, Kemisk status bedöms som J: ja uppnår god status, eller N: nej uppnår inte god status. 

Figur 6. Sjöar, potentiella vatlenresurser 
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' Sjñanurval (S1 - S9)~ 
lD Namn 
S1 Hjortasj ön 
S2 Horsasjön 
S3 Långasj ön 
S4 Stora Skörjesj ön 
S5 Halasj ön 
S6 Stora Skälen 
S7 Sännen 
S8 Ljusterh ôvden 
S9 Listersjën 

0 Z5 5 10 —:—:km



4.4 Ytvattenresurser — Âar 
I kommunen finns 5 utpekade resurser som utgôr âar vars avrinningsområde överstiger 30 
km2. Deras Iäge framgår av figur 7 nedan. Vid den regionala vattenförsörjningsplanen 
användes MLQ (medellågvattenföring) > 0,1 m3/s som urvalskriteriet för äar. 
I steg 2 bedömdes åarnas uttagspotential genom flödesuppgifter från SMHI:s flödesmodell S- 
Hype ôver Sveriges vattendrag. Âven om flôdesdata fôr många åar endast är simulerad och 
inte bygger på uppmätt data är den tillräckligt bra för denna översiktliga analys. För 
beräkningen av uttagspotentialen användes 10 % av MLQ (vattendragets 
medellågvattenföring i en viss punkt). Denna schablonberäkning bygger på 
vattenmyndighetens (HaV:s) rekommendationer. Vid val av flödespunkt i SMH|:s S—Hype 
modell togs hänsyn till potentiellt förorenade områden och avloppsreningsverk, dvs. punkten 
valdes uppströms kända föroreningskällor. 

Efter genomgång av åarnas bedömda uttagspotential togs Vierydsän bort eftersom flödet i ån 
var mycket lågt och således även potentiell uttagskapacitet. 

l tabell 5 nedan sammanställs alla âar som pekades ut i Steg 1 och respektive uppgifter enligt 
VISS och SGU. 

Tabell 5. Åari Ronneby kommun enl. VISS och Steg 1

~ 

Bräkneán Uppströms 0,2 M/N J/J 

Bräkne-Hoby 
Ronnebyån Utlopp 2,5 O/N J/J 

Rötlången 
Listerbyån Uppströms 0,11 - - 

Johannishus 
Nättrabyán Uppströms 0,1 O/N J/J 

Eringsboda 

* Statusbedömning av sjöar klassade som vattenförekomster enligt svensk Vattenförvaltning. Ekologisk status bedöms som antingen 
H: hög, G: god, M:máttlig, O: otillfredsställande, eller D: dålig. Kemisk status bedöms som J: ja uppnår god status, eller N: nej uppnàr inte god status. 
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Figur 7. Potentiella vattenresurser, áar och sjöar samt deras avrinningsomráden 
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4.5 Vattenresurser utanfôr Ronneby kommun 
En naturresurs sammanfaller sällan med kommunala gränser. Den kommunala 
vattenfôrsôrjningsplanen ska i första hand inventera och prioritera kommunens egna 
vattenresurser. Men även stôrre resurser i utanför kommungränsen som kan bli av betydelse 
vid långvariga brist-/föroreningssituationer eller i ett flergenerationsperspektiv, bör tas upp. 

l angränsande kommuner finns inga grundvattenresurser som pekas ut i detta sammanhang. 
Däremot kan nämnas att flera av Ronneby kommuns potentiella ytvattenresurser, 2 sjöar och 
4 åar, har avrinningsomräde som sträcker sig över flera kommuner (se figur 7). Det största 
avrinningsområdet tillhör Ronnebyån, vilket sträcker sig över totalt sex kommuner (inklusive 
Ronneby kommun) och två län, Blekinge och Kronobergs län. 
l tabell 6 nedan följer en redovisning över vilka av de potentiella ytvattenresurser som också 
berör andra kommuner. 
Tabell 6. Ytvattenresurser vars sträcker utanför kommun

~ 

Karlshamn 
Stora Skälen Karlskrona 
Bräkneán 
Ron 

Karlskrona 
Karlskrona 

5 NUVARANDE VATTENFÖRSÖRJNING 
5.1 Befolkning och vattenbehov 

Ronneby kommun har 29 000 invånare 1° varav drygt 12 500 bori huvudtätorten Ronneby.. 

Sedan 1980 har befolkningen i Blekinge län minskat med cirka 2% medan riket som helhet har 
ökat med 9%. Sedan 2013 visar dock Ronneby kommun en växande befolkningstrend. Detta 
beror främst på inflyttning från utlandet. Enligt den senaste översiktsplanen (remissversion 
april 2017) pekar allt på en fortsatt stadig befolkningsökning fram till mitten av 2020-talet. 
Enligt prognosen kommer det att bo > 31 000 invånare i Ronneby kommun 2035 (prognosen 
sträcker sig inte längre). 

Under år 2017 är ca 25 200 anslutna” till dricksvatten från kommunala vattenverk. 
Anslutningsgraden är således ca 87 %. Det innebär att 13 % av kommunens befolkning förses 
med dricksvatten via egen brunn eller via en samfällighet. 
Ronneby Miljöteknik som ansvarar för den kommunala dricksvattenproduktionen utgår från ett 
nuvarande genomsnittligt vattenbehov på ca 60 V312. Utgående ifrån att kommunalt anslutna 
hushåll ökar i samma takt som befolkningstrenden, dvs. med ca 7%, innebär det att ca 27 000 
anslutna invånare år 2035. Det genomsnittliga vattenbehovet kommer då vara ca 64 l/s. 

1° Ronneby 2035 — Fôrslag til! ëversiktsplan fôr Ronneby kommun (april 2017) 
11 Uppgift Ronneby Miljöteknik 
12 Här utgàs frân 200 I/person och dygn (uppgift Ronneby miljöteknik) 
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Figur 8. Ôversikt ëver Ronneby kommuns vattenverk och antalet anslutna 

Gällande de nio kommunala vattentäkternas (Figur 8) Iovgivna uttagsmängder så utnyttjas 
endast 40 -75 % av tillståndsgivna mängder. De Iovgivna uttagsmängderna medger därmed 
med väl tilltagen marginal en 7%-ökning. 
Det är däremot inte en självklarhet att de nuvarande vattentäkterna verkligen kan leverera mer 
än dagens uttagsmängder. Även kommande klimatförändringar (lågvattenflöde, minskande 
grundvattenbildning och havsnivåhöjning) och flergenerationsperspektivet bör beaktas och 
frågan om möjliga/realistiska framtida uttagsmängder bör utredas vidare. 
Av årligt debiterad vattenmängd utgör 74% hushållsvatten, vilket motsvarar ca 1,2 Mm3/âr‘3. 
Fôrutom hushâllsvatten förser kommunen även kommunala och andra allmänna anläggningar 
med vatten. Denna förbrukning utgör ca 7 % av debiterad vattenmängd, vilket är ca 120 000 
m3/år. Därutöver förser kommunen även industriell verksamhet med dricksvatten. Mängden 
utgör ca 15 % av debiterad vattenmängd, ca 250 000 m3/är. Huruvida detta behov i framtiden 
kommer öka eller minska är idag inte förutsebart. 
Vattenbehovet kan variera under äret. Under sommartid ökar vattenbehovet som en 
konsekvens av att befolkningen tillfälligt ökar med flera fritidsboende, främst gäller det i 

attraktiva kustområden. Detta utgör en stor utmaning för dricksvattenförsörjningen. 

Flera av kommunens kustbebyggelseområden tillhör redan nu till de s.k. bristområdena. 
Många enskilda brunnar eller samfälligheter med egna mindre vattentäkter drabbas tidvis av 
vattenbrist eller har kvalitetsproblem och är exempelvis påverkade av saltvatten. Flera 
fastigheter/samfälligheter önskar därför kunna ansluta sig till det kommunala Va-nätet. Den 
planerade utbyggnadstakten framgår av kommunens aktuella VA-plan”. 

13 Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län (remissversion 2017) 
14 VA -plan antagen 2018-04-26 hn st//wwwronneb .se/downioad/18.30145aa416367c60b499f5bO/1527162475574NA- 
g!an%2ORonneby%20kommun.gdf 
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Figur 9. Ôversikt ëver kända enskilda brunnar och kommunala uttagsbrunnar 

5.2 Kommunala vattentäkter 

Enskilda brunnar frán 
SGU - brunnsarklvet 
ANVANDNING 
o Hushåll 

Bevattning 

Energi 

industri 

Lantbruk 

Övrigt 

o Okänt 

Kommunala brunnar 
WP 
I Bergborrad 

I Grusfilter 

bl...? Kommungräns 

0 Z5 5 10 —:.—_—_km 

Den kommunala dricksvattenförsörjningen baseras idag på uttag av grundvatten ijord och 
berg och delvis på ytvatten som används för att förstärka grundvattenbildning. De kommunala 
vattentäkterna redovisades i detalj i samband med vattenförsörjningsplanens första steg” . 

I tabell 7 nedan sammanställs några viktiga uppgifter kring kommunens vattentäkter. För 
närmare beskrivning hänvisas till ovan nämnd rapport. 

15 Potentiella vattenresurser inom Ronneby kommun, WSP, 2014-01-14 
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Tabell 7. Sammanställnin ver kommunala vattenverk och vattentäkt r 

K5"‘9’"‘°“ R°””°bY' Finns. dock 5 5L Listerbyán och Ytvattnet: Ytvatinet: förekomst 
R°"neby' 2004 ei tidsenhgt mterbrumar. Johannishus- mikrofilter. av bakterier och 
“amm 

_ 

9FUndvatten- àsen kemisk iällning andra 
J°ha"”'5' b"d”“"9 med aluminium mikroorganismer, 
“PS- förstärks mha och pH-iustering höga värde för 
Listerby. ytvatten från med lut: aluminium, järn och 
K”99eb°da U5“3"bYén via Râvanneî! mangan, högt COD. 
v S3"°'“"“'a ?era Iuftning och pH- högt färgtal, hög 
”'-"- '“fi"'afions- justerino med Iut turbiditet 

dammar samt UV- Grundvatten+fndu- 
behandling cerat vatten: delvis 

hög järnhait, hög 
turbiditet 

Brantafors Kallinge. 7000 Finns Finns ej 4 st. Fram m; 2014 Luflning och Höga Värden av jar" 
Bredékra ei. På men på ñhefbrunnar 

i användes kemisk iâllning hch mangan, delvis 
0°“ Gång gång (VSO Kansnäs Bredâkradeita_ med jämklond, högt färgtaL 
Ha55°‘5‘ad fôr nedlagd ny vattentäkt i filtrering I bekämpningsmedels- "m täkt Karlsnäs togs Dynasandfilter, rester (2003) 

upphävdes delvis i drift dosering av 
2017) sedan 2015 KMnO4 och lut 

för att fälla ut 

mangan. 
snabbfiltrering. 

koltiiter OCh UV- 
behandling 

Backawd BaCka"Yd 400 Finns 2 St grusfilter- Isàlvsavlagrîng Luftninq. kemisk Höga halter av 
b”"”“a' Backaryd fällning med mangan, högt färgtal; 

järnklorid. bekämpningsmedels- 
dynasandfilter, rester (2003 och 
snabbfilter. PH- 2013) 
justering med lut: 
kolfilter. UV- 
behandling 

”allah” “amm” 27° 1992 Finns 2 s" Berggrund Kemisk oxidation Höga halter avjärn. 
bergborrade (KMnO4) av mangan och radon. 
b'”""aV jàrn- och högt färgtal och hög 

mangan Genom turbiditet, 

Iuftning och bekämpningsmedeis- 
sandfllter. Vidare rester (2003) 
pH-justering 
(alkalisk massa). 
radon-avskiijning 
och deslnfektion 
via UV-llus 

Dônhult Bräkne" 2000 Finns 1 St‘ Isélvsavlagfing Rening av hittat Höga nitrathaiter, 
Hoby grusfilterbrunn Bräkne - Hoby med jonbvtafe bekämpningsmedels- 

(Cl-), pH- rester (2003) 
justering med 'Ut 
och deslnfektion 
vía UV-uus 

Belganet semana 100 Finns 1 ‘L Berggrund Luftninql Höga halter av järn, 
be'9b°“’ad oxidationstank mangan, fluorid och 
brun" (G1) för avskiljning av radon, hög turbiditet, 

järn- och rei. höga halter av 
mangan. ktorid 

sandfiltar. PH- 
justering 
(alkalisk massa), 
radonavskili"i"Sl, 

avskiljnlnQ 3V 
fluorid och 
desinfeklion Via 

_ _ 

UV-Ijus 
Enngsboda Ermgsboda 400 Finns Finns 1 st. Berggrund Kemisk oxidation Höga haiter 

be'9b°rrad (KMno4/Na0H) aluminium, järn, 
brum av jäm- och mangan, fluorid, hög 

mangan 9en°m turbiditet och högt 
Iuftning och färgtal 

sandfiltef. 

kemisk iällning 
med aluminium. 
pH-justering 
(NaOH) och i 

desinfektion via
¿ 

UV-Ijus Í 
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~~ ~ Möljeryd Finns ej 1 st. grävd Luftning och Hög halter av 
ej brunn. ca 5 m filtrering i mangan och nitrat 

djup sandfrlter, ibland 
med kemisk 
oxidation med 
KMnOA; 
avskiljning av 
nitrati nanofilter, 
desinfektion via 
UV-ljus, pH- 
justering med lut 

Galtsjön Galtsjöns Bl a. Finns Finns ej 1 st Berggrund Kemisk oxidation Förekomst av 
rastplats Besökare ej bergborrad av jäm- och bakterier och andra 
och av Trafik— brunn, 61 m mangan mikroorganismer, 
restaurang verkets djup, (KMnO.s) med höga halter av COD, 

rastplats brunnskapacit luftning och järn, mangan. fluorid, 
et 3 I/s (G1) filtrering hög turbiditet och 

(oxidationstank), högt färgtal 
avhärdning med 
jonbytare (Na+) 
och pH-justering 
med alkalisk 
massa 

Vattendom. inte alla kommunala vattentäkter har en gällande Vattendom. För de nya borrade 
uttagsbrunnarna i Eringsboda vattentäkt pågår en tillståndsprocess. 

Beroende på brunnarnas kapacitet, råvattnets kvalitet och VA-anläggningars skick begränsas 
det verkliga uttaget. 

Råvattnet. Med råvattnet avses det obehandlade vattnet. Kvaliteten varierar mellan de olika 
vattentäkter. Råvattnet som kommer från grundvattenmagasin ijord har generellt sett en bra 
kvalitet. Som det är vanligt för vattentäkter i jord kan de kännetecknas av ett lågt pH, hög 
turbiditet, högt färgtal och ibland höga järn- och manganhalter. Även problem med nitrat och 
bekämpningsmedelsrester kan förekomma. 

Råvattnet från vattentäkter i urberg karakteriseras av höga metallhalter, främstjärn och 
mangan. Därutöver kan det finnas höga fluoridhalter och radiaktiva ämne som radon. 
l tabell 7 visas en sammanställning över de kommunala vattentäkters egenskaper och 
Vattenkvalitet. 

5.3 Nedlagda och nya vattentäkter 
Brantafors vattenverk, som byggdes om under 2009/2010, försågs fram till 2014 med råvatten 
från fyra grusfilterbrunnar i Bredäkradeltat. Vattentillgången var god och täkten var skyddad 
med ett omfattande vattenskyddsområde. Ändå påträffades år 2013 miljögiftet PFAS i 

vattentäkten. Efter inledande försök med att rena vattnet lades vattentäkten ner 2014. 
Brantafors vattenverk vid det tillfället redan ihopkopplad med Kärragårdens vattenverk, som 
förses med råvatten från vattentäkter i Johannishusâsen, och kunde således användas som 
reserv åt Brantafors. Kommunen påbörjade därefter arbetet med att hitta en nya vattentäkt åt 
Brantafors. Redan 2015 borrades nya brunnar i Karlsnäs ca 6 km norr om Brantafors 
vattenverk. Sedan sommaren 2015 är en av dessa brunnar kopplad till Brantafors vattenverk. 
lnkopplingen av övriga brunnar är på gång och beräknas vara klar innan 2020. 
Tillståndsprocessen och arbetet med framtagande av ett nytt vattenskyddsområde har 
påbörjats. 
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Nya vattentäkter letas även i Eringsboda och kring Hjälmsa, dà befintliga vattentäkter uppvisar 
kvalitetsproblem. l Eringsboda har det borrats nya uttagsbrunnar och tillståndsprocessen 
pågår. Även i Hjälmsa finns nya brunnar på plats men tillståndsprocessen har ännu inte 
påbörjats. 

5.4 Enskilda brunnar 
Som tidigare nämnts förses ca 3 800 av Ronneby kommuns invånare, 13 % av kommunens 
befolkning, med dricksvatten via egen brunn eller via en samfällighet. 
Det finns dock inget register över alla enskilda brunnar. Ett stort antal av borrade 
dricksvattenbrunnar finns redovisade i SGU:s brunnsarkiv medan de flesta grävda brunnarna 
inte registreras här. Således saknas ett heltäckande underlag gällande enskilda brunnar. 

Brunnar som omfattas av brunnsarkivet redovisas i figur 9. Förutom för hushålls-/dricksvatten 
kan enskilda brunnar även användas för bl a djurhållning, bevattning eller energiändamål. 

Nationella undersökningar har visat att enskilda brunnar ofta drabbas av kvalitetsproblem. Det 
kan gälla förekomst av bakterier, höga radonhalter, höga halter av kväveföreningar, fluorid, 
salt grundvatten, vägsalt, tungmetaller och bekämpningsmedel. Men även vattentillgången i 

enskilda brunnar kan tidsvis vara ett problem, framför allt för grävda brunnar. 

5.5 Övrig verksamhet 
Det finns industrier och kommersiell verksamhet som förses med vatten från kommunen, 
mängden utgör ca 15 % av kommunens debiterade vattenmängd. Men det finns även 
verksamheter som förses med vatten via en egen vattentäkt. Det finns dock inget underlag 
över dessa vattentäkter. Vissa verksamheter är i behov av mer vatten än andra. 
Även inom jordbruket behövs periodvis, dvs. under växtperioden, stora vattenmängder, främst 
för bevattningsändamål. Men även djurhållning kräver vatten. Detta behov är dock jämnt 
fördelat under året. Ronneby kommun är i jämförelse med andra kommuner i länet, 
exempelvis Sölvesborg, en mindre jordbruksintensiv kommun. 

5.6 Bristområden 
Med bristområden menas områden där det finns brist på tillräcklig mängd vatten av sådan 
kvalitet som är ändamålsenlig för enskild Vattenförsörjning. 
Exempelvis kan längs kommunens långa kustlinje och på öar uppstå problem med 
saltvatteninträngning vid överuttag som kan inträffa under sommartid där behovet även för 
fritidsboende ökar. Men även några kilometer innåt land kan det finnas en 
saltvattenproblematik, där landområden tidigare täcktes av havsvatten och där relikt saltvatten 
kan påträffas. Dessa områden framgår av figur 10. 

Enskilda hushåll som försörjes via en grävd brunn ijordlagren kan uppleva bristsituationer 
under perioder med liten grundvattenbildning/nederbördsfattiga perioder (april - september) 
och när behovet är som störst. Normalt är grundvattenbildningen tillräckligt stor om man ser till 
den årsvisa nederbörden. Problem med vattentillgång förutspås att öka successivt med längre 
torrperioder och med ökad vattenanvändning. 
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Fôrutom saltvattenproblematik kan det även uppstå kvalltetsproblem genom viss 
markanvändning som avloppsinfiltration, trafikerade vägar, oljetankar eller 
bekämpningsmedelsanvändning. 

N Kommungräns 
Risk för 

7//4 saltvattenintrangning 
Risk för översvämning fi Beräknat högsta flöde 
Lst Säkerhetsnivåer för 
byggnade i låglänta 
om råden 
Nivå - 2,5 rn till 3,0 m 
21,0 m till 2,5 m 

1 Upptill 1 m 
Pohentlellt förorenade 
om råden 

Riskklass 
1 - Mycket stor risk 
2 - Storrisk 
3 - Måttlig risk 
4 - Liten risk 
Ej riskklassad 

Potenfiellt fôro renade 
om råden 
Preciserad Status 

Åtgärder utförda for en 
Ÿ" Känslig Markanvändning 

Åtgärder utförda for en 
Mindre Känslig 
Markanvändning 

00009

~ 
O 25 5 10 ::—:km 

Figur 10. Översikt över befintliga och potentiella hot mot vattenresurser 

5.7 Reservvattenförsörjning 
Reservvattenförsörjning är en alternativ dricksvattentillgäng pâ kort eller Iâng sikt. En 
reservvattentäkt ska kunna tas i drift när ordinarie vattentäkt inte kan användas för 
dricksvattenproduktion. Tänkbara orsaker för sådana situationer kan vara olika 
föroreningssituationer eller ledningsbrott och så vidare. För att kunna fungera som en "äkta" 
reservvattentäkt ska uttagsbrunnen uppvisa samma kapacitet och inte använda sig av samma 
magasin/resurs som ordinarie täkt. 
Ronneby kommun saknar renodlade reservvattentäkter. l dagsläget behöver alla disponibla 
vattentäkter användas i den normala driften. På sikt planeras den nya vattentäkten i Karlsnäs 
kunna fungera som reservvattentäkt åt Kärragården. 
Med ökad utbyggnadstakt av kommunalt VA-nät kommer flera täkter via Iedningsnätet kunna 
vara ihopkopplade och kunna utgöra reserv åt varandra. 

Eventuella ledningsdragnlngar till grannkommunernas VA-system skulle kunna höja 
kommunens reservvattenkapacitet ytterligare. 
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6 PÀVERKAN 
6.1 Vattenkvalitet 

Vad god vattenkvalitet är och hur vattenkvalitet påverkas är ett vitt område och kommer därför 
bara delvis kunna belysas här. 

När nederbördsvatten infiltrerar i markens översta skikt, som består av mer eller mindre 
nedbrutet organiskt material, sker en utjämning av väte - och metallkatjoner. Längre ner, i 

rotzonen, tillförs ytterligare metallkatjoner. Växterna tar genom sina rötter upp näringsämnen 
och vatten och avger vid andning koldioxid till rotzonen. När koldioxiden löses i markvatten 
bildas kolsyra som i sin tur bidrar till fortsatt vittring under vattnets färd mot grundvattnet. 
Längs grundvattnets flödesvägar sker ytterligare vittring och mineralomvandling. När 
grundvatten strömmar genom porer och sprickor löses ämnen från jord- och berglager upp tills 
kemisk jämvikt inträder mellan vattnet och omgivande medium. Mineralsammansättningen i 

jord och berg, förekomsten av organiskt material och omsättningshastigheten bestämmer 
således grundvattenkvaliteten. 

För ytvatten variererar sammansättningen på avrinningsområdets karaktär och dess 
användning. Av tabell 8 framgår normala variationer i sammansättningen hos yt- och 
grundvatten. En generell jämförelse mellan ytvatten- och grundvattentäkter finns i tabell 9. 

Tabell 8. Normala variationer i sammansättning hos yt- och grundvatten” 

Jämn, ca 8-10 Varierande, 0-20 
Lågt, 0-10 Ofta högt, 10-100 
Vanligtvis ingen Tydlig 

Låg, 0-3 Ofta hög, 2-25 
Vanligtvis ingen Ofta tydlig 

Ofta hög, 5-25 Låg, 0-5 
lbland hög Oftast enddast spår 
lbland hög Låg 
Ofta hög, 60-400 Låg, 5-50 
Hög, 10-100 Låg, 0-10 
0 eller låg Vanligtvis hög, 5-15 
Vanligtvis ingen Påtaglig eller stor 

+ Jämn kvalitet under hela året + Oftast stora volymer 
+ Förhållandevist lätt att rena vid ev. förorening, men däremot kan 
det vara ett snabbt förlopp vid en olycka 
- att det förorenade vattnet snabbt går igenom vattenverken. 

+ Låg temperatur 
+ Lågt organiskt innehåll 
+ Hög mikrobiologisk säkerhet 
+ Enkla processer i vattenverken med få 
beredningssteg 

- Oftast små volymer — Hôgt organiskt innehåll — Dyrt och svårt att rena om grundvattnet - Osäkerhet inom mikrobiologin 
förorenas, kan ta lång tid. - Avancerade och förhållandevis dyra processer i vattenverken — Ojämn kvalitet under âret — Hög temperatur under sommaren 

16 Svenskt vatten, Dricksvattenteknik 1, publikation U6 (2010) 
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Àven många antropogena faktorer kan påverka vattnets kvalitet. Överallt där människan 
bosätter sig och är verksam i stor skala kan grundvattnets kemiska sammansättning påverkas. 
Här kan nämnas forna stora depositioner av försurande svavelföreningar som ledde till ökande 
sulfathalter samt sjunkande alkalinitet och pH, vilket sedan resulterade i ökad rörlighet av 
metaller i marken och grundvattnet. En annan faktor är depositionen av kväveföreningar i 

jordbruksområden som ger ett ökat kväveläckage och leder till höga nitrathalter i yt- och 
grundvatten. Även påverkan från enskilda avlopp kan förutom mikrobielll förorening även ge 
höga nitrat och kloridhalter. Flera riskscenarier beskrivs närmare i kap.6.2. 

Kontroll 

När det gäller de kommunala vattentäkterna i kommunen följs ett av tillsynsmyndigheten 
godkänt kontrollprogram som ska kontrollera dricksvattenkvalitén på producerade vatten och 
verifiera att Livsmedelverkets riktlinjer uppnås. Provtagningar omfattar fysikaliska, kemiska 
och mikrobiella parametrar och genomförs på råvatten, utgående dricksvatten vid 
vattenverken och på dricksvatten vid utvalda ställen på ledningsnätet/hos abonnenterna. 

Följande kvalitetsproblem har hittills uppmärksammats i kommunens vattentäkter: 
o Hóga metal/halter (järn, mangan, aluminium) 
o Nitrat 
o Hóg turbiditet, hóga färgtal, höga COD-värde 
o K/orid 
o Bekämpningsmedelsrester 
o Mírkobiell förorening 
o Radon 
o PFAS 

När det gäller enskilda vattentäkter kan även dessa uppvisa ovannämnda kvalitetsproblem. 
Däremot finns det inga kontrollkrav från Livsmedelverket eller andra myndigheter på enskilda 
vattentäkter, men en rekommendation om att man som brunnsinnehavare regelbundet 
kontrollerar sittt dricksvatten. 

Därutöver utför SGU, på nationell nivå, och Länsstyrelsen, på regional nivå, kvalitetskontroller 
på utvalda ämnen. 

6.2 Potentiella föroreningskällor 

Överallt där människor bor och vistas uppstår risk för grund- och ytvattenförorening. Riskerna 
är dels förknippade med vårt boende och dels med olika typer av verksamheter. När 
bebyggelse och befolkningsmängd ökar, blir även riskerna större. 

Följande text beskriver vanliga verksamheter och typer av markanvändning som kan utgöra 
risk för förorening av en vattentäkt. Föroreningshoten kan vara: 

- tillfälliga eller akuta punktutsläpp, till exempel en tankbilsolycka 
- långvarigt pågående punktutsläpp till exempel från avloppsinfiltration 
- långvariga diffusa utsläpp, från exempelvis bekämpningsmedel och näringsämnen i 

samband med växtodling 
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6.2.1 BOSTADSBEBYGGELSE 
De vanligaste riskerna kopplat till bostadsområden är användningen av bekämpningsmedel i 

trädgårdar, biltvätt som inte sker på särskilt inrättad anläggning samt eventuell förekomst av 
enskilda avlopp och energianläggningar (bergvärme/jordvärme/villaolja). 

Vid samlad bostadsbebyggelse finns ofta kommunala dag- och spillvattennät. Vid exempelvis 
otäta ledningar finns risk för spridning av orenat spillvatten till omgivande mark och 
grundvatten. 

6.2.2 JORD- OCH SKOGSBRUK 
Jord- och skogsbruk kan innebära risk för spridning av oönskade ämnen till yt- och 
grundvatten i form av: 

Oönskade ämnen 
- Växtnäringsämnen 
- Bekämpningsmedel 

Riskkällor 
- Drivmedelsupplag 
- Uppstállningsplatser fór maskiner 
- Djurhållning 
- Timmerupplag 
- Awerkning 

lnom jordbruket är det framförallt hantering och spridning av bekämpningsmedel och 
Växtnäringsämnen som innebär en föroreningsrisk. Djurhållning kan innebära näringsläckage 
men också risk för spridning av mikrobiella föroreningar. 
Skogsawerkning och markberedning kan medföra ökat läckage av organiskt material, 
näringsämnen och markpartiklar ut till vattendrag och grundvatten. Skogsbruk kan även 
innefatta spridning av bekämpningsmedel. 

Till lantbruk och skogsbruk hör också ofta hantering av drivmedel i arbetsfordon som kan 
innebära en föroreningsrisk vid läckage, spill eller olyckor. 

6.2.3 INDUSTRIER 
De riskkällor som generellt kan förknippas med industrimiljöer är: 

o Fórorenat dagvatten och spillvatten 
- Hantering av miljöfarliga ämnen 
- Tunga transporter (farligt gods) 
- Brand (fórorenat släckvatten) 
- Cisterner, förvaringstankar 
- Förorenad mark 

Även om en industri inte är i drift kan risker kvarstå i form av exempelvis kvarvarande 
förvaringstankar och markföroreningar. 

6.2.4 KOMMUNALTSPILLVATTEN 
Risk för utsläpp av spillvatten kan förekomma vid avloppsreningsverk, från spillvattenledningar 
och pumpstationer. Då avloppsreningsverken och/eller spillvattennäten överbelastas kan 
bräddning förekomma vilket innebär utsläpp av orenat vatten. Tekniska driftproblem och otäta 
spillvattenledningar kan också innebära läckage till omgivande mark och grundvatten. 
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6.2.5 VÂGAR 
De riskkällor som är relaterade till vägar är: 

- Olyckor 
- Transport av farligt gods 
- Slitage på vägar och fordon (oljedropp, partikelspridning mm) 
- Beläggningsarbete 
- Läckage av bränsle 
- Vägsalt 

Vid trafikolyckor finns alltid en risk för läckage av drivmedel. Upplag med exempelvis oljegrus 
och asfalt innebär en risk för föroreningsspridning och även upplag av snô under vintertid. 
Halkbekämpning kan leda till spridning av salt till yt- och grundvatten. Markarbeten i samband 
med vägbyggen kan frigöra föroreningar. 

6.2.6 OL YCKSHÄNDELSER 
De olyckstyper som vanligtvis är relevanta för vattenskydd är: 

- Brand 
- Översvämning 
- Vägolycka 

Släckvatten kan innebära att stora mängder föroreningar (exempelvis PFAS) tillförs yt- och 
grundvattnet. 

Översvämningar innebär en generellt ökad risk för föroreningstransport, men även risk för 
utsläpp av orenat spillvatten som beskrivs ovan. 
Vid trafikolyckor finns alltid en risk för läckage av drivmedel från fordonstankar. Sker olyckan 
med lastbil som transporterar farligt gods flnns ytterligare en dimension av risken. 

6.2.7 AVFALLSDEPONIER 
Lakvattenläckage frân deponier kan utgöra ett hot mot vattenkvaliteten. Graden av risk beror 
bland annat på vilken typ av avfall som deponerats samt omgivande geologi och eventuella 
skyddsåtgärder. 

6.2.8 TÄKTVERKSAMHET OCH ANDRA MARKARBETEN 
Schaktning, muddring och borrningsarbeten innebär uppslamning av finmaterial och ökad 
mobilitet för eventuella föroreningar bundna till markpartiklar. En minskad eller utebliven 
omättad zon innebär minskad nedbrytning och fastläggning av förorenande ämnen. Olyckor 
kopplade till arbetsfordon och läckage av drivmedel från dessa utgör också en risk. Jordlagren 
kan bli qenombrutna eller omrörda och därmed andra genomsläppligheten, därigenom kan det 
bli lättare för föroreningar att spridas. En ändrad grundvattennivå, till exempel vid 
vägskärninqar, kan orsaka ändrade strömningsriktningar vilket kan innebära mindre 
tillrinninqsområde eller minskad qrundvattenbildninq. Materialtäkter i grundvattenmaqasin 
innebär att magasinet krvmper. och även om det skulle fvllas ut igen i ett senare skede har det 
i regel ändå medfört en sämre förmåga att bära och leda vatten. 
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6.2.9 ÖVRIGT 
Övriga risker kan exempelvis vara platser där hantering av bekämpningsmedel och/eller 
växtnäringsämnen skeri större omfattning än hos en enskild fastighetsägare. Detta kan till 

exempel vara idrottsplatser, golfbanor, plantskolor och kyrkogårdar. Här utgörs risken av 
spridning och hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen. Det kan också finnas 
punktkällor som utgör en risk och en sådan kan vara transformatorstationer. Beroende på 
transformatortyp kan dessa innehålla upptill 225 liter olja. Andra riskobjekt kan vara 
brandövningsplatser, flygfält eller andra militära anläggningar, varifrån olika utsläpp av 
vattenförorenade ämnen kan ske. l närhet till idrottsplatser med konstqräs kan även 
mikroplaster i stora mänqder tillföras vattnet. 

6.3 Saltvatten 

Salt grundvatten, det vill säga höga kloridhalter, är inte ovanliga i bergborrade brunnar. 
Fôrhëjda kloridhalter kan orsakas av antropogena källor som till exempel vägsaltning, avlopp 
eller lakvatten från deponier. En vanligt förekommande orsak är emellertid påverkan eller 
inträngning av havsvatten, antingen relikt (fossilt) saltvatten från perioder då stora delar av 
landet var täckt av hav, eller direktinträngning av havsvatten. 

Direkt saltinträngning från havet kan uppstå vid stora grundvattenuttag i kustnära områden, 
inom ett avstånd av ca 1 km från havet. Desutom ökar risken ytterligare inom områden med 
låga grundvattennivåer. Normalt råder ett utflöde av sött grundvatten till havet, men om 
påverkansområdet som uppstår till följd av uttaget kring brunnen når havet, kan salt 
grundvatten strömma in mot brunnen och förorena en akvifär under mycket lång tid. 

6.4 Klimatpåverkan 
Med dagens kunskapsläge anses det säkerställt att klimatet i Ronneby kommun kommer att 
förändras framöver. Hur snabbt och med vilken intensitet beror på många olika faktorer, bla 
verkställande och effekten av olika utsläppsreducerande åtgärder. 

Förmodligen kommer temperaturen att öka med ca 2 grader fram till mitten av seklet och 
ytterligare uppvärmning kan ske i slutet av seklet. Nederbôrdsmängden fôrväntas ôka, med 
stôrst ôkning under vintermànaderna. 

Medeltillrinningen i vattendrag och sjöar förväntas minska under stora delar av året förutom 
under vintern. Beträffande vattendragen kommer tillfällena med både högvatten- och 
lågvattenflöden att öka. 

Havsnivån kommer att höjas samtidigt som medel- och högvattenstånd kommer att öka, se 
figur 11. Ras- och skredriskerna samt vindklimatet förväntas inte skilja sig väsentligt åt från 
dagens klimat”. 

17 Framtida högvatten. Länsstyrelsen Blekinge Län (2012) 
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Figur 11. Översikt över områden i Ronneby kommun som kan kommas att påverkas av en 3 m höjning av havsnivå, 
vilket är strax över beräkningarna för högsta högvatten år 2100”. 

Andra tänkbara klimatförändringar: 

o Längre växtperioder ger större bevattningsbehov 
o Stórre avdunstning minskad grundvattenbildning 
o Brandrisksäsongen blir längre 
o Ókad risk fór skyfall ökar översvämningsrisk och smittorisk 
Även grundvattenbildningen påverkas av förändringar i nederbörd och temperatur, vilket leder 
till förändrade grundvattennivåer. Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan leda till en 
ändrad flödesriktning av grundvattnet. Det innebär att föroreningar kan transporteras mot en 
dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från brunnen. 

Förändringar i grundvattennivåer påverkar även mäktigheten på den omättade zonen. En liten 
omättad zon kan leda till sämre fastläggning och nedbrytning av föroreningar vilket kommer att 
påverka grundvattenkvaliteten. 

Den ökade nederbörden kan medföra fler och större översvämningar samt höjda 
ytvattennivåer som kan påverka grundvattnet genom ökat inflöde av ytvatten till 
grundvattenmagasinet. 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har sedan 1998 inventerat och 
prioriterat vilka svenska vattendrag som ska karteras med avseende på översvämning. AV 
åarna inom Ronneby kommun är det endast Ronnebyån som ingåri prioriterade objekt och 
har kalterats 201519. Karteringen visar att ett högt vattenflöde bland annat översvämmar delar 
av nedre Brunnsparken, Ronneby golfbana, Kockums industriområde och de närmsta 
områdena längs med hela ån. Vid höga flöden kan också dammanläggningar längs 
vattendragen översvämmas och vatten kan hitta nya sidofåror. 

Översvämningsriskerna är även kopplade till dagvatten- och avloppsnätet. Kraftig nederbörd 
kan leda till överbelastade ledningsnät, vilket medför att vägar och gator blir stående under 
vatten. 

Med klimatförändringar väntas stigande havsnivåer som innebär att risken för 
saltvatteninträngning ökari kustnära brunnar. Länsstyrelsen i Blekinge län tog år 2012 fram en 

18 Ronneby 2035 — Fërslag till översiktsplan för Ronneby kommun (Samrådshandling 2017) 
19 Översvämningskartering utmed Ronnebyån, MSB (2015) 
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rapport” där översvämningsområden enligt två scenarier, min- och maxscenariot, för den 
globala havsnivån för år 2100 presenterades. Enligt dessa beräknas medelhavsnivån vid 
Blekingekusten stiga med 0,4 - 1,5 m och högvattennivån med 1,8 - 2,8 m (se figur 12). 

fs: i r" 

s fö na an :a a: mo ¿"Wa 'lamm' “mmm " ' 
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Nuvarandcsttandhjn Ä ä Max-scsnano (aßen; 
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Kanpmduktion: Lansstymlsan Blekinge lån. maj 2012 
9 Lantmätariat, Ö Länsstyrelsen 

Figur 12. Framtida översvämningsomráden vid Ronneby enligt min- och maxscenariot för högvattenförhállanden år 
2100. 

Sammantaget: Klimatförändringen är ett faktum och vattenresurser kommer att påverkas mer 
eller mindre. Hur mycket och i vilken grad är ännu svårt att förutse. Eftersom det är ett mycket 
komplext ämne kan i detta skede ingen mer detaljerad klimatpåverkan för vattenresurserna 

2° Framtida högvatten. Länsstyrelsen Blekinge Län (2012) 
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redovisas. Kommunen bör framledes, i en separat utredning belysa denna påverkan på de 
prioriterade vattenresurserna närmare. Det är även viktiqt att utreda åtqärder för att öka 
landskapets vattenhushållande förmåqa med syfte att qvnna qrundvattenbildninq. 

6.5 Sårbarhet 
En grundvattenresurs sårbarhet i förhållande till föroreningsrisk är till stor del beroende av 
markens genomsläpplighet, dvs. sedimentens kornstorleksfördelning, sorteringsgrad och 
mäktighet. Områden med hög genomsläpplighet innebär generellt en större sårbarhet för 
grundvattenmagasin. 

Allmänt kan sägas att om jordlagren inom en vattentäkts tillrinningsområde domineras av 
grovkorniga och välsorterade sediment finns en större risk för föroreningsspridning. 

Beträffande sjöars eller vattendragens skydd mot föroreningar och med hänseende på 
jordlagrens sårbarhet inom resursens avrinningsområde kan man utgå från omvända 
förhållanden. Frånsett avståndet till resursen kan "täta" jordarter underlätta 
föroreningstransport medan grovkorniga sediment kan bromsa upp och eventuellt fastlägger 
förorening. Nedan sammanställs olika jordarter/geologiska enheter och deras generella skydd 
för vattenförekomster. 

Tabell 10. Markens skydd mot föroreningar 

Skydd för Skydd för 
ytvattenförekomster rundvattenförekomster~ Geologi 

Lera 
Silt 

Isälvssediment 
Morän (lerig) 
Morän (sandig) 
Sand 
Grus 

~ ~ 

Svämsediment 
Torv 

V _ g_ g” _ 

Urber ,3_.:,,' “ç 

6.6 Skydd av vattenfërekomster 
Bästa sättet att skydda en vattentäkt är att inrätta vattenskyddsområde som vanligen omfattar 
hela tillrinnings- eller avrinningsområdet. Vattenskyddsområdets syfte är att skydda 
vattenförekomstens tillgång och kvalitet i ett flergenerationsperspektiv. 

Men det finns även andra möjligheter, vilka åtminstone delvis kan innebära ett visst 
vattenskydd som: 

o Fysisk planering - kommunal översiktsplan (framhålla vattenförekomster vikt för den 
framtida dricksvattenförsörjningen) 

o Vattendom (ett sätt att slä vakt om resursen) 
o Riksintresse 
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o Egenkontroll 
o Beredskapsplan 
o Lokala hálsoskyddsfóreskrifter 

Dessutom kan det finnas andra skydd, som Natura 2000 eller naturreservat‚ som indirekt 
förhindrar negativ påverkan på vattenresursen. 

7 PRIORITERADE POTENTIELLA 
DRICKSVATTENFÖREKOMSTER 

Alla potentiella vattenresurser inventerades med avseende på bl a Vattenkvalitet, 
uttagskapacitet, aktuella och framtida risker, sårbarhet, skydd och värde. 

l bilaga 1 redovisas inventeringsunderlag som sammanställdes (Steg 2) inför 
prioriteringsarbetet (Steg 3). För prioriteringen valdes tre olika nivåer: hög, medel, låg. Vissa 
resurser valdes att inte prioriteras alls. Varje vald prioriteringsgrad motiverades och fôrslag till 

åtgärder lämnades. 

För att tydliggöra resursernas påverkansområde lades en 200-m buffertzon kring samtliga 
resurser enligt samma metod som användes för den regionala vattenförsörjningsplanen. För 
Ronnebyän, kommunens enda å med en översvämningskartering, kompletterades 
vattendraget även med redovisade översvämningsplan. 
För grundvattenresurser redovisas även generella tillrinningsområden. 

7.1 Sjöar 
l tabell 11 redovisas resultat av prioriteringsarbetet avseende Ronneby kommuns sjöar. Av 
tabellen framgår vald prioriteringsgrad samt motivering och föreslagen åtgärd. Övriga 
potentiella resurser redovisas i bilaga 1. Deras läge framgår av figur 13. 

Tabell 11 . Översikt över kommunens prioriterade sjöar 
Namn på Prioritering Motivering Åtgärder 
resu rsen 

Vad behôver gôras fôr att stärka 
eller skydda resursen ? 

Hög, medel, låg Argumentation för vald prioriteringsgrad 

Klimatpåverkan och 
uttagskapacitet bör utredas. Bör 
beaktas vid framtagning av 
Listersjöns vattenskyddsområde. 

Resursen står via Listerbyân i förbindelse med 
Listersjön. Eventuell kan Listersjöns kapacitet 
förstärkas härifrån. 

SännenIS7 

Listersjön/Listerbyån används idag för Detaljerad uttagsprognos bör tas Listersjön mfl 
IS9 förstärkning av grundvattenresursen 

Johannishusåsen vid Leråkra och Djurtorp. Vattenskyddsomrâde för 
Befintlig anläggning är av hög status. Johannishusåsen bör även 

innefatta sjön. 

fram. Klimatpåverkan bör utredas. 
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Förslag prioritering - ytvattenresurser
N 

Prioritering Prioritering Päverkanszon 
Sjöar Vattendrag Svärrêfplan alternativt 200 

rt - Hög -Hös ‚....‘“ 
“ e 

— ‘ K a - Medel -- Ej prioriterad hur! ommungr ns 

Ej prioriterad . Startpunkt för inventering~ 
Figur 13. Översikt över prioriterade ytwatten, sjöar och vattendrag 
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7.2 Vattendrag 
I tabell 12 redovisas resultat av prioriteringsarbetet avseende Ronneby kommuns vattendrag. 
Av tabellen framgår vald prioriteringsgrad samt motivering och föreslagen åtgärd. Övriga 
potentiella resurser redovisas i bilaga 1. Deras läge framgår av figur 13. 

Tabell 12 . Översikt över kommunens prioriterade vattendrag 
Namn på Prioritering Motivering Åtgärder 
resursen 

Hög, medel, Argumentation fôr vald prioriteringsgrad Vad behöver göras för att 
låg stärka eller skydda resursen? 

Bräkneån Kan bli mycket viktig för Vattenförsörjning i Bräkne- Bättre kartläggning av 
Hoby. Med beñntligt underlag anses resursen har Vattenkvaliten och 
tillräcklig bra kvalitet och kapacitet för kunna klimatpåverkan behövs. 
användas för förstärkning av befintliga Kartläggning av föroreningar i 

grundvattentäkteri Dönhult och framtida i Hjälmsa. Bräkneásen. 
Nedströms Dönhult finns föroreningsproblematik 
(PFAS och diverse potentiella förorenade områden) 
varför endast ån uppströms Dönhult kan vara av 
intresse att användas som råvattenresurs. 

Ronnebyån Mycket viktigt för den nuvarande vattenförsörjningen. Vattenskyddsområde för 
An används idag för förstärkning av Karlsnäs vattentäkt ska tas 
grundvattenbildning vid Karlsnäs. Har största fram. Riskinventering och - 

potentiella uttagskapacitet av alla ytvattenresurser analys uppströms krävs. 
inom kommunen. Avseende Vattenkvaliten finns Samarbete med kommuner 
flera riskkällor i närheten av Kallinge och långt som ligger uppströms måste 
uppströms, inom Tingryds och Lessebos kommuner. etableras. Handlingsplaner 

behöver tas fram. 
Klimatpäverkan behöver 
belysas närmare. 

Listerbyån Mycket viktigt för den nuvarande vattenförsörjningen Vattenskyddsomräde bör tas 
inom Kärragårdens vattenverks distributionsomráde. fram och riskanalys inom 
Även reserv åt Brantafors vattenverk. Är idag vid tillrinningsomráde bör 
sidan av Johannishusåsen kommunens största genomföras. 
vattenresurs. Hotbilden är medel med relativ bra Kapacitetsprognos för resursen 
naturligt skydd. Befintliga anläggningar är av hög bör tas fram. 
status. 

Nättrabyân Kan bli viktig för den kommunala vattenförsörjningen Närmare analys av behov och 
i Eringsboda. Bra Vattenkvalitet och låg hotbild talar uttagskapacitet behövs. Övriga 
för resursen. Uttagsmöjligheten vid Eringsboda kan intressen behöver belysas 
vara begränsad pga. litet avrinningsomräde. närmare. Vattenkvaliten bör 
Dessutom kan reltivt stort antal dammar nedströms undersökas närmare. 
innebära ekonomiska intressekonflikter. 

7.3 Grundvattenmagasin ijord 
l tabell 13 redovisas resultat av prioriteringsarbetet avseende Ronneby kommuns 
grundvattenmagasin ijord. Av tabellen framgår vald prioriteringsgrad samt motivering och 
föreslagen åtgärd. Övriga potentiella resurser redovisas i bilaga 1. Deras läge framgår av figur 
13. 
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Tabell 13 . Översikt över kommunens prioriterade grundvattenförekomster i jord 

Johannis- 
husåsen 

Bredåkra- 
magasinet 

Bräkneåsen 

Backaryds- 
området 

Karlsnäs 

Möljeryd 
norra 

Eringsboda 

Hjälmsa

ä 

Namn på Priori- Motivering Åtgärder 
resursen tering 

Hög, Argumentation för vald prioriteringsgrad Vad behöver göras för att stärka 
medel, eller skydda resursen? 
låg 

Mycket viktig för nuvarande Vattenförsörjning för 
Kärragärdens vattenverks distributionsomräde. Även 
viktigt som reserv för Brantafors vattenverk. Högt värde, 
god status på befintlig vattentäkt, stor kapacitet. 

Bättre kartläggning av kapacitet. 
Följa upp eventuellt Vägarbetet 
med E22an. Uppdatera 
Vattenskyddsområde. Följa upp 
anslutning av enskilda avlopp. 
Uppföljning av inventering av 
miljöfarlig verksamhet och 
potentiellt förorenade områden. 

‘ Närheten till befintliga anläggningar, bristomrâde och 
l stor uttagskapacitet gör att resursen ändå prioriteras 

trots stor föroreningsproblematik. Kan bli aktuell i ett 
flergenerationsperspektiv. 

Följ upp nivåer efter avslutad 
pumpning. Bevaka ny teknik för 
eventuell framtida sanering och 
Vattenrening. 

Mycket viktig för nuvarande Vattenförsörjning i Bräkne- 
Hoby. Det finns planer på att ansluta Järnavik där utökad 
turism är att vänta. Exploateringsplanen tillåter även 200 
- 300 nya bostäder inom försörjningsområdet. 
Vattentäkten kommer sannolikt att behöva förstärkas för 
att klara ökad behov. Det finns få andra större resurser i 

närheten och därför är det väldigt viktigt bevara befintlig 
resurs samt möjligheterna till förstärkning. 

Se över möjliga 
reservvattentäkter. Undersök 
möjlighet för förstärkning av 
grundvattenbildning. 
Samordning med 
exploateringsplaner. Översyn av 

Mycket viktig för nuvarande Vattenförsörjning i Backaryd. 
Enda resursen i stort område, väl fungerande. 

Finns dikningsföretag i området, 
diken måste skötas 

Mycket viktig för Vattenförsörjning__för Brantafors 
vattenverks distributionsområde. Aven tilltänkt som 
reserv för Kärragårdens vattenverk. 

Vattenskyddsområde, ledningar, 
vattendom behövs tas fram. 

Viktig för nuvarande kommunal och enskild 
Vattenförsörjning i Möljeryd. Vattenverket för de 8 
hushållen i sig kanske inte är så viktigt men betraktas 
hela området som en resurs i kombination med Karlsnäs 
är området relativt skyddsvärt. Bra lokalisering i 

närheten av behoven. 

Beakta området vid inrättande 
av VSO för Karlsnäs. 

Kan bli mycket viktig för Vattenförsörjning i Brantafors 
vattenverks distributionsområde. Nära bristområden 
enligt samma resonemang som Möljeryd Norra och bra 
möjlighet till förstärkning. 

Beakta området vid inrättande 
av VSO för Karlsnäs. Inventering 
av gamla grustäkter. 

Mycket Viktig för nuvarande Vattenförsörjning i 

Eringsboda. Ny vattentäkt med möjlighet till förstärkning. 
Vattendom behövs. Nytt 
Vattenskyddsomräde ska tas 
fram. Framtida klimatpåverkan 
främst med avseende på 
översvämningsrisken bör 
utredas. Riskanalys bör tas fram. 

Möjlighet till förstärkning av grundvattenbildning via 
inducering finns. Potential för möjlig kommunal 
vattentäkt, förstärking av Bräkneåsens vattentäkt. 
Lokaliseringen dvs. närheten till bristområden och därtill 
befintliga anläggningar talar för en hög prioritering. 

Resursen bör tas hänsyn till i 

framtida planarbete; detaljerad 
undersökning av resursens 
kvalitativa och kvantativa 
egenskaper behövs. . 

Närheten till Hallabro. l nuläget och överskådlig framtid 
i 

finns inget râvattenbehov i närheten av resursen. 
; 
Dessutom saknas närhet till större ytvattendrag dvs. 

I 

ingen förstärkning av grundvattenbildning finns i 

_, 
närheten. 

Resursen bör tas hänsyn till i 

framtida planarbete. 

3 

Närhet tiII stort ytvattendrag finns och således möjlighet 
f 

tiII förstärkning. Kan bli aktuellt för uttag i 

Í flergenerationsperspektivet men inte i närtid. 

Resursen bör tas hänsyn till i 

framtida planarbete 

Viktig för enskild vattenförörjning. Men resursen saknar 
Ï närhet till större ytvattendrag, ingen möjlighet till 
g 

förstärkning av grundvattenbildning. l närtid ses inget 
f; behov men kan bli aktuellt iflergenerationsperspektiv. 

Resursen bör tas hänsyn till i 

framtida planarbete 

Möjlighet till förstärkning av grundvattenbildning finns. 
Potential för möjlig reservattentäkt för Johannishusásen. 
Lokaliseringen dvs. närheten till bristområden och 
befintliga anläggningar talar för en prioritering. 

Resursen bör tas hänsyn till i 

framtida planarbete; närmare 
undersökning av resursens 
kvalitativa och kvantativa 
egenskaper behövs. 
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Figur 13. Översikt över prioriterade grundvattenmagasin i jord 
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7.4 Grundvattenmagasin i berg 
I tabell 14 redovisas resultat av prioriteringsarbetet avseende Ronneby kommuns 
grundvattenmagasin i berg. Av tabellen framgår vald prioriteringsgrad samt motivering och 
föreslagen åtgärd. Övriga potentiella resurser redovisas i bilaga 1. Deras läge framgår av figur 
14. 

Tabell 14 . Översikt över kommunens potentiella grundvattenförekomster i berg och förslag på prioriteringsgrad 
Namn på Prioritering Motivering Åtgärder 
resursen 

Hög, medel, Argumentation fôr vald prioriteringsgrad Vad behôver gôras för att 
Ia°g stärka eller skydda resursen? 

HaIlabroIB10 
W i i i 

Mycket viktig resurs för nuvarande Klimatpåverkan/ 
dricksvattenförsörjning i Hallabro. lnga översvämningsproblematik 
reservvattenresurser i närheten. bör utredas 

Belganet IB11 Mycket viktig resurs för nuvarande Klimatpåverkan/ 
dricksvattenförsörjning i Belganet. lnga översvämningsproblematik 
reservvattenresurseri närheten. bör utredas 

EringsbodaIB12 — Viktig resurs für nuvarande Resursen bër tas hänsyn till i 

N 

dricksvattenförsörjning i Eringsboda. framtida planarbete. 
Galtsjön L1 l 

i i 
i, 

i 

Viktig resurs för nuvarande Föroreningskälla bör utredas 
—— dricksvattenförsörjning vid rastplats. Lägre vidare. 

. prioritering pga. kvalitetsproblem och litet 
beh0v.lnga reservvattenresurser i närheten. 

‚ Resursen är viktig för enskild Resursen bör tas hänsyn tiII i 

r. Vattenförsörjning idag men nänid bedöms framtida planarbete. 
Î inte finnas underlag fôr att anlägga 
kommunal vattentäkt. Det kan finnas potential 

: fôr kommunal anläggning i framtiden pga 
j 

närhet till bristomráden och befintliga 
i 

anläggningar. 
‘ Resursen ärviktig fôr enskild Resursen bôr tas hänsyn till i 

l 
Vattenförsörjning idag men närtid bedöms framtida planarbete. 

j 

inte finnas underlag för att anlägga 
‘ kommunal vattent'a'kt. Det kan finnas potential 

I för kommunal anläggning i framtiden pga 
‘ närhet till bristomráden och befintliga 

‚ 

anläggningar. 
l 

Viktig för enskild Vattenförsörjning och kan Resursen bör tas hänsyn till i 

eventuell utgöra en förstärkning av framtida planarbete. 
Backaryds vattentäkt. 
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Figur 14. Översikt över prioriterade grundvattenmagasin i berg 
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7.5 Restriktioner 

Fôr att säkra kommunens dricksvattenresurser i ett flergenerationsperspektiv måste 
prioriterade vattenresurser skyddas på ett adekvat sätt och bör därför tydliggöras i den 
kommunala översiktsplanen efter att denna vattenförsörjningsplan är antagen. Vidare bör 
miljö- och byggnadsfön/altningen få i uppdrag att beakta de prioriterade vattenresurserna och 
dess tillrinningsområden, både vid framtagande och ev. revidering av detaljplaner, 
områdesbestämmelser o d och vid sin tillsyns- och prövningsverksamhet enligt miljöbalken 
och plan- och bygglagen. Förvaltningen bör också, i samråd med Ronneby Miljö & Teknik AB, 
utreda behov av och möjlighet till att införa restriktioner för markanvändning m m för att 
skydda högt prioriterade vattenresurser, t ex i form av vattenskyddsområde, lokala 
hälsoskyddsföreskrifter, o d. 

8 MELLANKOMMUNALA FRÄGOR 
I Sverige har allt fler kommuner valt att samarbeta i frågan om vattenförsörjningen och 
samverkansformerna kan se olika ut. Oberoende på hur samarbetsformen ser ut medför det bl 
a att vattenförsörjningens robusthet höjs och att akuta krislägen bättre kan bemästras. 

Ronneby kommun har vid ett flertal tillfällen haft gemensamma överläggningar med andra 
kommuner och delvis finns redan nu ett etablerat samarbete rörande VA-verksamheten med 
både grannkommuner och andra kommunerl länet. 

9 FRAMTIDA MÅL 
9.1 Handlingsplan/Åtgärdslista 

För att skydda kommunens prioriterade vattenresurser i ett flergerationsperspektiv togs en 
handlingsplan fram med fôrslag pâ konkreta åtgärder. För varje åtgärd benämdes en eller flera 
kommunala enheter. Vilka åtgärder/analyser som planeras genomföras framgår av tabell 15. 

Tabell 15 . Översikt över förslag på åtgärder med målsättning att skydda viktiga vattenresurser
~ ~~~~ För alla prioriterade resurser och aktuella 

vattentäkter bör riskanalyser med avseende på 
k d kl' tf" " d ' f" 

. 
D" 

. .. . 2 21 
bZ'.I1§‘J1."v .fum';’2§n§;i2nEL“g93{s%§“b%T§i;aaids,i1;n K°mmun'edn'n9sf°~a"nm9 — 
tas fram och åtgärder genomföras efter vald 
prioriteringsgrad. 

2 Ta fram vattenskyddsområde för Karlsnäs och-se " ' ° " Ronneby Miljô och Teknik 2 18 
I 

.I ., y. ml.‘ å_ 
3 Se över befintliqt vattenskvddsområde för . . 

Johannishusásen Listersön & Listerbyån. Ronneb M” o och Tekmk j-201 

4 
. . . 

4 Analysera mëjligheten till besparing och Kommunledningsförvaltningen; 
återanvändning av vatten Ronneby Miljö och Teknik Ä-?l 

5 Utveckla det mellankommunala samarbete . . 

avseende VA-verksamhet Ronneby MMO och Tekmk 

21 Arbete påbörjas 

40 
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5 Utreda reservvattenalternativ och möjlighet till Ronneby Miljö och Teknik redundans LäS-lår 
7 Utöka inventerin av otentiella risker inom . __ . 

prioriterade vattegnresErser MHJO- och byggnadsforvaltnmgen 
__20 O 

3 
. Komm nlednin sförvaltn'n en; Ta fram en nödvattenplan Ronnegy Miljö gch Teknik 

g 2013
9 

Kartläggning av föroreningari Bräkneåsen Ronneby Mil'ö och Teknik 2 8 
10 En fôrstudie qôrs med svfte att ta fram åtgärder 

för att öka/vidmakthålla den vattenhushållande 
förmågan i ett prioriterat avrinninqsområde. 

Kommunledningsförvaltningen 2 9 

Räddninqstiänsten MED 
Ronneby Miliö och Teknik 

11 Beredskapsglan för föroreninq av vattentäkter bör 
årligen uggdateras. 

9.2 Uppdatering av Vattenförsörjningsplanen 
Föreliggande vattenförsörjningsplan (version 2017) är kommunens första plandokument av 
detta slag och bör ses som ett inledande steg i arbetet med skydd av kommunens viktigaste 
dricksvattenresurser för framtiden. Många aspekter har inte hunnits att belysas närmare. 
Dessutom kan planen anses som ett levande dokumenti behov av regelbunden aktualisering. 

Vattenförsörjningsplanen uppdateras minst en qånq varie mandat- 
period i samband med 

VA-plan revideras eller oftare om behov finns. 

10 REMISSFÖRFARANDE 
Vattenförsörjningsplanen kommer bl a delges Ronneby kommuns Tekniska förvaltningen, 
Miljö- och byggnadsnämnden samt styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB för deras 
synpunkter (remisstid ca 2-3 månder). 

Förutom kommunala enheter planeras planen delges Länsstyrelsen i Blekinge län, 
grannkommuner och andra berörda myndigheter; SGU, HAV, 
Räddningstjänsten,Försvarsmakten. 
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MARKANVISNINGSAVTAL 
Detta markanvisningsavtal har träffats mellan: 

Ronneby Kommun (0rg.nr. 212000-0837) 372 80 Ronneby. Nedan kallad Kommunen 
C4 Hus AB (org.nr. 556802-4706), Björkhemsvägen 17, 291 54 Kristianstad. Nedan kallad Bolaget

1 ANVISNING 
Kommunen anvisar Bolaget det markområde på kvarteret Kilen som är markerat med blått på 
bilaga 1 (Kilen 2). Bolaget ges härmed rätt att under sex månader efter beslut av 
Kommunfullmäktige att ensam förhandla med kommunen om överenskommelse om 
exploatering och förvärv av det anvisade området. 

PLANERING 
Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade området på kvarteret Kilen bebyggs med 
gemensamhetslokaler och möjlighet till företagande. 

EXPLOATERING 
Bolaget ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom det anvisade 
området. Bolaget ska svara för och bekosta projektering samt genomförande av de 
återställnings- och anslutningsarbeten som uppkommer till följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten. 
Vid anläggande av infrastruktur ska samordning ske med kommunen och i enlighet med 
kommunens anvisningar. Kommunen ansvarar för utförande av lokalgata och allmän platsmark. 
När anvisningstiden går ut ska genomförandeavtal upprättas med Bolaget. 

FÖRVÄRV 

Kommunen ska till Bolaget överlåta äganderätten till det anvisade området på de närmare villkor 
som parterna kommer överens om i genomförandeavtalet. Köpeskillingen för det anvisade 
området uppgår till 400 000 kronor. 

EXPLOATERINGSKOSTNADER 
Bolaget är införstådd med och accepterar att denna markanvisning bygger på att all ekonomisk 
risk avseende planering, projektering och genomförande av markanvisningen åvilar honom. 
Bolaget ska sålunda svara för exploateringskostnader enligt följande: 

Kostnader för de utrednings- och projekteringskostnader som erfordras för byggnationen. 
Kostanden för anläggandet av p-platser inom den egna fastigheten. P-Norm 0,5 
parkeringsplats per lägenhet. 
Avgift för anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning samt el, fiber ev. fjärrvärme 
etc. enligt vid var tid gällande taxor. 

ÄTERTAGANDE 
Kommunen äger rätt att avbryta samarbetet och förhandlingarna samt att återta 
markanvisningen enligt detta avtal om den planerade bebyggelsen inte påbörjats senast inom 
härigenom avtalad tidpunkt. Bebyggelsen anses ha startat när gjutning av grund till byggnad 
påbörjats. Vid återtagande av markanvisningen enligt denna punkt äger Bolaget inte rätt till 
någon ersättning för nedlagda kostnader.



6 AVTALSÔVERLÂTELSE 
Bolaget äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan, 
utan kommunens skriftliga medgivande. 

7 GILTlGHET 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunfullmäktige genom 
beslut som vinner laga kraft senast 2018-09-31. 
Detta avtal är vidare till alla delar förfallet om parterna inte träffar ovan angivet 
genomförandeavtal senast 2019-03-31. 

Om avtalet förfaller på ovanstående grunder ska ingendera part till följd av därav äga rätt till 
ersättning från den andre parten av vad slag de må vara. Parterna ska träffa skriftlig 
överenskommelse om att andra villkorstider än ovan ska gälla för det fall särskilda skäl föreligger. 

Detta markanvisningsavtal har upprättats itvå likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

Ronneby 2018- 

Roger Fredriksson, C4 Hus AB 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:



Karta till markanvisning fôr Kilen 2 (röda magasinet)
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MARKANVISNINGSAVTAL 
Detta markanvisningsavtal har träffats mellan: 

Ronneby Kommun (org.nr. 212000—0837) 372 80 Ronneby. Nedan kallad Kommunen 
C4 Hus AB (org.nr. 556802-4706), Bjôrkhemsvägen 17, 291 54 Kristianstad. Nedan kallad Bolaget 

1 ANVISNING 
Kommunen anvisar Bolaget det markområde på kvarteret Kilen som är markerat med blått på 
bilaga 1. Bolaget ges härmed rätt att under sex månader efter beslut av Kommunfullmäktige att 
ensam förhandla med kommunen om överenskommelse om exploatering och förvärv av det 
anvisade området. 

PLANERING 
Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade området på kvarteret Kilen bebyggs med 
bostäder i valfri upplåtelseform. En huskropp ska nå minst sex våningar. 

EXPLOATERING 
Bolaget ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom det anvisade 
området. Bolaget ska svara för och bekosta projektering samt genomförande av de 
återställnings- och anslutningsarbeten som uppkommer till följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten. 
Vid anläggande av infrastruktur ska samordning ske med kommunen och i enlighet med 
kommunens anvisningar. Kommunen ansvarar för utförande av lokalgata och allmän platsmark. 
När anvisningstiden går ut ska genomförandeavtal upprättas med Bolaget. 

FÖRVÄRV 

Kommunen ska till Bolaget överlåta äganderätten till det anvisade området på de närmare villkor 
som parterna kommer överens om i genomförandeavtalet. Köpeskillingen för det anvisade 
området uppgår till 125 kronor per kvadratmeter tomtyta. 

EXPLOATERINGSKOSTNADER 
Bolaget är införstådd med och accepterar att denna markanvisning bygger på att all ekonomisk 
risk avseende planering, projektering och genomförande av markanvisningen åvilar honom. 
Bolaget ska sålunda svara för exploateringskostnader enligt följande: 
- Kostnader för de utrednings- och projekteringskostnader som erfordras för byggnationen. 
- Kostanden för anläggandet av p-platser inom den egna fastigheten. P-Norm 0,5 

parkeringsplats per lägenhet. 
- Avgift för anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning samt el, fiber ev. fjärrvärme 

etc. enligt vid var tid gällande taxor. 

ÃTERTAGANDE 
Kommunen äger rätt att avbryta samarbetet och förhandlingarna samt att återta 
markanvisningen enligt detta avtal om den planerade bebyggelsen inte påbörjats senast inom 
härigenom avtalad tidpunkt. Bebyggelsen anses ha startat när gjutning av grund till byggnad 
påbörjats. Vid återtagande av markanvisningen enligt denna punkt äger Bolaget inte rätt till 
någon ersättning för nedlagda kostnader.



6 AVTALSÔVERLÂTELSE 
Bolaget äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan, 
utan kommunens skriftliga medgivande. 

7 GlLTIGHET 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunfullmäktige genom 
beslut som vinner laga kraft senast 2018-09-31. 
Detta avtal är vidare till alla delar förfallet om parterna inte träffar ovan angivet 
genomförandeavtal senast 2019-03-31. 

Om avtalet förfaller på ovanstående grunder ska ingendera part till följd av därav äga rätt till 
ersättning från den andre parten av vad slag de må vara. Parterna ska träffa skriftlig 
överenskommelse om att andra villkorstider än ovan ska gälla för det fall särskilda skäl föreligger. 

Detta markanvisningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

Ronneby 2018- 

Roger Fredriksson, C4 Hus AB 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
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RON NEBY KOMMUN 

KÔPEKONTRAKT FÔR DEL AV RONNEBY 27:1 

Parter 

Säljare: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel 1/ 1 

Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 00 
Org.nr: 212000-083 7 

Köpare: Marine Design AB, nedan kallad köparen. Andel 1/1 
Adress: Östra Piren 6, 372 73 Ronneby 
Org nr: 969600-8953 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 
Kommunen överlåter och försäljer härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby 
Ronneby 27:1 om ca 1700 kvm som markerats med rött på bifogad karta. Området är 
beläget på östra piren och omfattas av detaljplan. 

2 Köpeskilling 
2.1 Köpeskillingen på 250 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 § J B. 

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

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

3.2 Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. 

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

/v



4.2 

6.2 

8.2 

8.3 

8.4 

Fastighetens skick 
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. 
Kommunen har genomfört fördjupad miljöundersökning våren 2018 vilken köparen har 
fått ta del av. Försäljningsområdet visar inte på saneringsbehov. Kommunen friskriver 
sig härmed för ansvaret för förorenad mark enligt 10 kap MB. Detta gäller även det 
ansvar som kan komma att utkrävas enligt 10 kap MB. Denna punkt avser även 
friskrivning från verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap MB. 

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

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

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

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

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

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

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

Om förutsättningarna enligt 8.1 och 8.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Återställning ska ske av marken på köparens 
bekostnad. 

Köparen ska godkänna de bygglov som kommunen kommer att söka om på östra piren.



9 Anslutningsavgifter 
9.1 Avgifter för anslutning till el, fiber, avlopp och fjärrvärme ingår ej i köpeskillingen och 

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor. 

10 Avtalsexemplar 
10.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av Vilka parterna tagit varsitt. 

Sälj aren Köparen 

Ronneby den 

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

Anna Hansen 

Säljarens egenhändi ga namnteckningar bevittnas: 
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2m8~o3‘ i: ‘¿o UI MARKANVISNINGSAVTAL 
Detta markanvisningsavtal har träffats mellan: 

Ronneby Kommun (org.nr. 212000-0837) 372 80 Ronneby. Nedan kallad Kommunen 
Norlandia Fastighetsutveckling AB (org.nr. 559106-8571), lndustrigatan 2, 511 62 Skene. Nedan 
kallad Bolaget

1 ANVISNING 
Kommunen anvisar Bolaget det markområde på Kalleberga 8:267 som är markerat med rött på 
kartan i slutet av dokumentet. Bolaget ges härmed rätt att under sex månader efter beslut av 
Kommunfullmäktige att ensam förhandla med kommunen om överenskommelse om 
exploatering och förvärv av det anvisade området. 

PLANERING 
Parterna ska tillsammans verka för att det anvisade området på Kalleberga 8:267 bebyggs med 
en förskola. 

EXPLOATERING 
Bolaget ska svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom det anvisade 
området. Bolaget ska svara för och bekosta projektering samt genomförande av de 
återställnings- och anslutningsarbeten som uppkommer till följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten. 
Vid anläggande av infrastruktur ska samordning ske med kommunen och i enlighet med 
kommunens anvisningar. Kommunen ansvarar för utförande av lokalgata och allmän platsmark. 
När anvisningstiden går ut ska genomförandeavtal upprättas med Bolaget. 
FÖRVÄRV 

Kommunen ska till Bolaget överlåta äganderätten till det anvisade området på de närmare villkor 
som parterna kommer överens om igenomförandeavtalet. Exakt fastighetsareal bestämsi 
lantmäteriförrättning. Bolaget står för fastighetsbildningskostnaden. 

EXPLOATERINGSKOSTNADER 
Bolaget är införstådd med och accepterar att denna markanvisning bygger på att all ekonomisk 
risk avseende planering, projektering och genomförande av markanvisningen ävilar honom. 
Bolaget ska sålunda svara för exploateringskostnader enligt följande: 
- Kostnader för de utrednings- och projekteringskostnader som erfordras för byggnationen. 
- Kostanden för anläggandet av p-platser inom den egna fastigheten. 
- Avgift för anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning samt el, fiber ev. fjärrvärme 

etc. enligt vid var tid gällande taxor. 

ÄTERTAGANDE 
Kommunen äger rätt att avbryta samarbetet och förhandlingarna samt att återta 
markanvisningen enligt detta avtal om den planerade bebyggelsen inte påbörjats senast inom 
härigenom avtalad tidpunkt. Bebyggelsen anses ha startat när gjutning av grund till byggnad 
påbörjats. Vid återtagande av markanvisningen enligt denna punkt äger Bolaget inte rätt till 
någon ersättning för nedlagda kostnader.



5 AVTALSÖVERLÄTELSE 
Bolaget äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan, 
utan kommunens skriftliga medgivande. 

7 GILTIGHET 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att det godkänns av Kommunfullmäktige genom 
beslut som vinner laga kraft senast 2018-09-30. 
Detta avtal är vidare till alla delar förfallet om parterna inte träffar ovan angivet 
genomföra ndeavtal senast 2019-03-31. 

Om avtalet förfaller på ovanstående grunder ska ingendera part till följd av därav äga rätt till 
ersättning från den andre parten av vad slag de må vara. Parterna ska träffa skriftlig 
överenskommelse om att andra villkorstider än ovan ska gälla för det fall särskilda skäl föreligger. 

Plankarla 121000 (A0) 
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Detta markanvisningsavtal har upprättats i tvâ likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

Ronneby 2018- 

Roger Fredriksson, 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:
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KÖPEKONTRAKT 

Parter 

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

Köpare: Bra Fastigheter I Sölvesborg AB, nedan kallad köparen 

Adress: Järnvägsgatan 16, 294 31 Sölvesborg 
Telefon: 0708-285858 
Org nr: 559149-7911 

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

22:1 om ca 8550 kvm som markerats 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 l 10020-5. 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 for kostnaden for fastighetsbildningen. 

3.4 Köparen har innan tillträdesdagen rätt att disponera överlåtelseområdet för 
undersökningar och markarbeten. Samtliga åtgärder som utförs innan tillträdesdagen 

tisk 7 C}



4.1 

4.2 

7.2 

7.3

2 

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 
på grund av åtgärder som utförts av köparen har kommunen rätt till ersättning 
motsvarande den faktiska kostnaden för återställande av området. 

Exploateringsskyldighet 

Köparen skall exploatera avstyckningslotten för byggande av verksamhetslokaler ca 
1000 kvm. Uppförandet av anläggningen skall till väsentli ga delar ha skett inom 18 
månader efter det att köparen har tillträtt fastigheten. 
Om Köparen inte har exploaterat avstyckningsområdet enligt 4.1 skall densamme 
omgående meddela Kommunen sina avsikter. Kommunen har rätt att återköpa 
avstyckningslotten för motsvarande köpeskilling enligt 2. l. 

Fastighetens skick 
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 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 
Kommunen. 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 
Köparen. 

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

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

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

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

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

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



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

9.2 

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 
11.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av Vilka parterna tagit varsitt. 

Kommunen Köparen 

Ronneby den 

Anna Hansen 

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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KÓPEKONTRAKT FÓR DEL AV RONNEBY 27:1 

Parter 

Säljare: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel 1/ l 

Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 O0 
Org.nr: 212000-0837 

Köpare: Havsklippan Marin AB, nedan kallad köparen. Andel l/ l 

Adress: Klostervägen 8, 372 94 Listerby, 
Org nr: 559162-1163 

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

Ronneby 27:1 om ca 7000 kvm. Området är beläget på östra piren och omfattas av 
detaljplan. 

2 Köpeskilling 
2.1 Köpeskillingen på 220 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. 

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. 

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.



4.2 

4.3 

5.2 

5.3 

7.2 

Fastighetens skick 
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. 
Kommunen har genomfört fördjupad milj öundersökning våren 2018 vilken köparen har 
fått ta del av. Försäljningsområdet visar på saneringsbehov. Kommunen kommer att 
sanera delar av försäljningsområdet under förutsättning att KF tillstyrker anslag. 
Nybyggnation får inte ske före sanering skett. 
När sanering enligt fördjupad miljöundersökning skett friskriver sig kommunen härmed 
för ansvaret för förorenad mark enligt lO kap MB. Detta gäller även det ansvar som kan 
komma att utkrävas enligt 10 kap MB. Denna punkt avser även friskrivning från 
verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap MB. 

Exploateringsskyldighet m.m. 
Köparen ska exploatera markområdet för byggande av verksamhetslokaler. Köparen får 
inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har 
fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord när platta och stomme till 
byggnaden är uppförd. 

Om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen har fullgjort byggnadsskyldi g- 
heten eller om han innan denna full gjorts utan kommunens medgivande överlåter 
fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 50 procent av köpeskillingen. 
Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av 
kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen. 

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

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

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

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

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



9 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. 

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

9.3 Om förutsättningarna enligt 8.1 och 8.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Återställning ska ske av marken 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. 

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

Sälj aren Köparen 

Ronneby den 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 

Anna Hansen 

Säljarens egenhändi ga namnteckningar bevittnas:
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KÓPEKONTRAKT 

Parter 

Köpare: Ronneby kommun, nedan kallad köparen. Andel 1/1 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 00 
Orgnr: 212000-0837 

Säljare: Mats Månsson, nedan kallad säljaren. Andel ‘/2 

Katarina Månsson, nedan kallad sälj aren. Andel ‘/2 

Adress: Bommerstorpsvägen 13, 372 91 Ronneby 
Telefon: 0761163210 
Pers nr: Mats Månsson 560729-3379 

Katarina Månsson 630523-3345 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 

1.1 Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av fastigheten Ronneby 
Bredåkra 17:1 om ca 34 ha som markerats med rött på bifogad karta. 

2 Köpeskilling 
2.1 Köpeskillingen är sexmiljonerfemhundratusen (6 500 000 kr). Handpenning på 10 % ska 

betalas senast 24 september 2018 till säljarens konto i Swedbank. Resterande 
köpeskilling skall erläggas på tillträdesdagen. 

2.2 Köparen ska betala in summan på Säljarens kontonummer 81695-993 533 959-9 i 

Swedbank. När kôpeskillingen är betalad, ska Sälj aren omgående överlämna kvitterat 
köpebrev. 

2.3 Sälj aren ska till Köparen överlämna tillhöriga kartor och andra handlingar jml 4 kap 20 
§ JB. 

Tillträdesdag mm 
3.1 Tillträde till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Sälj aren särskilt 

överenskommer, dock senast den 10 januari 2019. 

a) 

‘T5



Parterna är överens om att äganderätten övergår till Köparen på tillträdesdagen enligt l 

st under förutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet. 
Faran för 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 säljaren. Köparen svarar för kostnaden för fastighetsbildningen. 

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

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter som löper på Fastigheten betalas av Säljaren i den mån de löper på eller är 
föranledda av tiden till och med tillträdesdagen. För tiden därefter betalas räntor, skatter 
och andra utgifter av Köparen. 
Motsvarande gäller fördelning av inkomster från Fastigheten. 

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

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

Genom att underteckna detta avtal biträder Sälj aren sådana åtgärder. 

Tvist 
Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av svensk 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 Kommunñillmäktiges 
justerade protokoll satts upp på anslagstavla. 

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

Om förutsättningarna enligt 8.1 och 8.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Återställning ska ske av marken på köparens 
bekostnad. 
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9 Avtalsexemplar 
9.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av Vilka parterna tagit varsitt. 

Sälj aren Köparen 

Ronneby den 

Mats Måns-sen 
""""""""""""" ' ' 
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à. 
....................... . . ......................... .. 

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 
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Karta till kôpekontrakt fôr del av Bredâkra 17:1 
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Överenskommelse för inlösen av lokalgata från Rubinen 5 

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

Avträdare: Johan Persson, nedan kallad avträdaren 
Adress: Djupadalsvägen 15, 372 52 Kallinge 
Telefon: 0704410282 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 
l.l Avträdaren överlåter härmed till kommunen den del av fastigheten Rubinen 5 (väg och 

anslutning) markerad på karta. 

2 Ersättning för inlösen 
2.1 Ersättning om 60 000 kronor inklusive 25% påslag enligt ExL skall erläggas kontant på 

tillträdesdagen. 

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

vunnit laga kraft. 

3.2 Inlösen enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering. 

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

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

avträdaren. 

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 
kommunen. 

Inskrivningsåtgärder mm 
5.1 Kommunen ska svara for de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och - 

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 
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7.2 

7.3 

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

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

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

Om förutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. 

Karta



9 Avtalsexemplar 
9.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av Vilka parterna tagit varsitt. 

Kommunen Avträdaren 

Ronneby den 

flog; i:.redr.i.k. 
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Anna Hansen



Karta till inlôsenärende av väg frân Rubinen 5 

Rôtt är anslutningen och blått är väg som fastighetsägarna vill att vi löser in. 
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