
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(44) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-31 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen, kl. 18:00-19:00 

Beslutande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 
2018-10-23 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare  

2018-10-23 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns 
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2018-10-24 samt kungjorts i Blekinge-Posten 
med tid och plats 2018-10-25. 

 

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, onsdag 2018-11-07 kl. 15:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 262-285 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

   

 Justerare 

Nils Ingmar Thorell (L)  

 Magnus Pettersson (S) Roger Gardell (L) 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-10-31 

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-08 

  

Datum då anslaget tas ner 2018-12-01 

  

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 Christoffer Svensson  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(44) 
2018-10-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Nils Ingmar Thorell (L), ordförande 
Bo Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Roger Fredriksson (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Anders Bromée (M) 
Kajsa Svensson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Anders Lund (M) 
Therese Åberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Kenneth Michaelsson (C) 
Hillevi Andersson (C) 
Tim Svanberg (C) 
Silke Jacob (C) 
Roger Gardell (L) 
Willy Persson (KD) 
Magnus Pettersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Tommy Andersson (S) 
Amani El-Ali Mazloum (S)  
Ola Robertsson (S) 
Catharina Christensson (S) 
Jessica Jönsson (S) 
 
 

Stefan Österhof (S) 
Ingrid Karlsson (S)  
Kranislav Miletic (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Pär Dover (S) 
Peter Bowin (V) 
Omid Hassib (V) 
Lova Necksten (MP) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 
Tim Aulin (SD) 
Gina Hellberg Johansson (SD) 
Bengt Johansson (SD) 
Tomas Lund (SD) 
Mathias Ronnestad (SD) 
Carina Aulin (SD) 
Anders Oddsheden (SD) 
Haide Friberg (SD) 
Yvonne Olsson (SD) 
Johan Grönblad (SD) 
Anna Carlbrant (RP) 
Sune Håkansson (RP) §§ 262-274 

 

Tjänstgörande 
ersättare 

Johan Sandberg (M) tjänstgör istället för Lennarth Förberg (M) 
Thomas Svensson (S) tjänstgör istället för Jan-Eric Wildros (S) 
Rolf Loberg (RP) tjänstgör istället för Sune Håkansson (RP) §§ 275-285  

Övriga 
närvarande 

 

Ersättare Fredrik Jacobsen (M) 
Rickard Evaldsson (M) 
Johannes Chen (M) 
Eva-Britt Brunsmo (C) 
Daniel Nilsson (KD) 
Thommy Persson (S) 

Ann-Margret Olofsson (S) 
Magnus Björk (S) 
Mia Persson (MP) 
Tony Holgersson (SD) 
Jesper Grönblad (SD) 
Peter Jansson (SD) 
Sten-Ahlberg Olsson (SD) 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(44) 
2018-10-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Tjänstemän Tommy Ahlquist, tillförordnad kommundirektör  

Matias Kågell, kommunjurist 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare  

Övriga JanAnders Palmqvist (S), ordförande revisionen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(44) 
2018-10-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 262 Dnr 2018-000039 101 6 
Val av justerare ................................................................................................... 6 

§ 263 Dnr 2018-000572 109 7 
Anmälan av medborgarförslag - Gratis att åka buss för alla över 65 år ............... 7 

§ 264 Dnr 2018-000601 109 8 
Anmälan av medborgarförslag - Modern publik Elbilsladdning ............................ 8 

§ 265 Dnr 2018-000612 109 9 
Anmälan av medborgarförslag - Hastighetsbegränsning 30 km/h vid 
alla förskolor ....................................................................................................... 9 

§ 266 Dnr 2018-000626 109 10 
Anmälan av medborgarförslag - Utbildning av hemtjänstpersonal i 
HLR och utrusta hemtjänstfordon med hjärtstartare .......................................... 10 

§ 267 Dnr 2018-000627 109 12 
Anmälan av medborgarförslag - Ändra parkeringstiden på 
Espehallens parkering till 4 timmar .................................................................... 12 

§ 268 Dnr 2018-000013 109 13 
Medborgarförslag .............................................................................................. 13 

§ 269 Dnr 2018-000016 101 14 
Frågor ............................................................................................................... 14 

§ 270 Dnr 2018-000014 101 15 
Interpellationer .................................................................................................. 15 

§ 271 Dnr 2018-000046 007 16 
Aktuellt från revisorerna .................................................................................... 16 

§ 272 Dnr 2018-000506 040 18 
Delårsrapport 2018-08-31 för Ronneby kommun .............................................. 18 

§ 273 Dnr 2018-000507 040 20 
Information om kommunens krediter 2018-08-31 .............................................. 20 

§ 274 Dnr 2018-000223 045 22 
Hemställan om offentlig medfinansiering SydostLeader .................................... 22 

§ 275 Dnr 2018-000154 219 24 
Utbyggnadsplan för bostäder i hela Ronneby kommun enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet ........................................................................ 24 

§ 276 Dnr 2017-000120 001 26 
Konsekvensanalys avseende centralisering av 
vaktmästarorganisationen ................................................................................. 26 

§ 277 Dnr 2018-000439 253 28 
Droppemåla 1:87, ansökan köp av mark enligt DP ............................................ 28 

§ 278 Dnr 2016-000408 253 30 
Droppemåla 1:128 resp 1:131 - Ansökan om köp av mark ................................ 30 

§ 279 Dnr 2018-000519 250 32 
Prissättning av detaljplanerad mark, Viggen norra och Östra infarten. .............. 32 

§ 280 Dnr 2018-000306 252 34 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(44) 
2018-10-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ansökan om markköp - Stora Årsjömåla 3:22 ................................................... 34 

§ 281 Dnr 2018-000435 253 36 
Rustorp 1:32, försäljning av del av fastighet ...................................................... 36 

§ 282 Dnr 2018-000518 250 38 
Samverkansavtal TRV Bräkne-Hoby för detaljplanen vid ICA ........................... 38 

§ 283 Dnr 2018-000533 101 40 
Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2019 ............................. 40 

§ 284 Dnr 2018-000332 109 43 
Besvarande av medborgarförslag - Avsaknad av anslags- och 
informationstavla i Kallinge................................................................................ 43 

§ 285 Dnr 2018-000015 101 44 
Anmälan av motioner ........................................................................................ 44 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(44) 
2018-10-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 262 Dnr 2018-000039 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) och Roger Gardell (L) utses till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 263 Dnr 2018-000572 109 

Anmälan av medborgarförslag - Gratis att åka buss för 
alla över 65 år 

Följande medborgarförslag lämnas om att alla som är över 65 år ska få åka 

gratis med buss i Ronneby kommun:  

Sammanfattning  

Förslag: Att alla som är över 65 år ska få åka gratis med buss i Ronneby 

kommun.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 264 Dnr 2018-000601 109 

Anmälan av medborgarförslag - Modern publik 
Elbilsladdning 

Följande medborgarförslag lämnas om en modern och publik elbilsladdning: 

Sammanfattning  

Här föreslås att kommunen ger sitt el-energibolag Ronneby Miljöteknik 

Energi AB, t.ex., via ägardirektiv, i uppdrag  

 Att: utreda möjligheten att på lämpligt sätt utöka tillgången på publika 

laddningsstationer även i vår kommun.  

Detta förslag grundar sig dels på det förväntade ökande behovet av 

laddningsinfrastrukturen och på FN:s IPCC senaste klimatrapport som 

nyligen släppts, (8/10 2018) där det krävs ”aldrig tidigare skådade 

ansträngningar från hela samhället. ”  

Också med hänvisning till den teknik som utvecklats i Askersunds kommun 

och där Vattenfall Eldistribution (Robert Lindström) säger att. 

”Detta är ett otroligt smidigt och billigt sätt att installera nya 

laddningsplatser. ”   

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(44) 
2018-10-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 265 Dnr 2018-000612 109 

Anmälan av medborgarförslag - Hastighetsbegränsning 
30 km/h vid alla förskolor 

Följande medborgarförslag lämnas om hastighetsbegränsning om 30 km/h 

vid alla förskolor:  

Sammanfattning  

Barnen säkerhet är bland det viktigaste kommunen ska hantera och det är 

inte vid alla förskolor det råder hastighetsbegränsning 30 km/h. Jag yrkar på 

att ansvariga i kommunen ser över SAMTLIGA förskolor och åtgärdar 

hastigheterna där detta inte är gjort.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 266 Dnr 2018-000626 109 

Anmälan av medborgarförslag - Utbildning av 
hemtjänstpersonal i HLR och utrusta hemtjänstfordon 
med hjärtstartare 

Följande medborgarförslag lämnas om att utbilda hemtjänstpersonal i HLR 

och utrusta hemtjänstfordon med hjärtstartare: 

Sammanfattning  

Våra äldre i kommunen är i den största riskgruppen för att drabbas av 

hjärtstillestånd. Därför uppfattar jag det som lämpligt att räddningen bör 

finnas nära tillhands. 

Hjärtstartare har blivit mycket enkla att hantera för även gemene man med 

eller utan tidigare erfarenheter. Dom placeras bl.a. på caféer, i affärer, 

föreningslokaler och i taxifordon. Ofta är dom och personal utbildade och 

ansluta till SMS-tjänster där dom då får sms om någon i närheten får 

hjärtstopp. 

Hemtjänstpersonal (Vårdbiträden, undersköterskor, m.fl.) är en av dom 

yrkesgrupper som rör sig i hela vår kommun i tätorter som på landsbygd, 

dygnet runt. Det skulle vara fördelaktigt om dom hade denna möjlighet att 

rädda liv. För när ett hjärta stannar är varje sekund viktigt och ambulanser tar 

tid. Vare sig det är någon äldre i hemmet som dom får rädda eller en ung 

flicka på stan som plötsligt faller ihop på gatan. 

För att jämföra med andra yrkesgrupper som t.ex. lastbilschaufförer och 

busschaufförer så är dom tvungna att genomföra yrkeskompetensutbildning 

med repetition vart 5:e år på 35 timmar för att få köra yrkesmässigtrafik där 

då bl.a. sparsam körning, lastsäkring, lagar och regler, första hjälpen och 

brandsläckning ingår. 

Som det är idag är hemtjänstpersonalen ej utbildad i HLR mer än vad dom 

fått lära sig under sin yrkesutbildning. Men hur många år sedan gick dom 

den? Och vad har ändrats sedan dess? 

Mitt förslag är: Att utbilda hemtjänstpersonal i HLR och att utrusta 

hemtjänstfordon med hjärtstartare.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till äldrenämnden för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Äldrenämnden  
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§ 267 Dnr 2018-000627 109 

Anmälan av medborgarförslag - Ändra parkeringstiden 
på Espehallens parkering till 4 timmar 

Följande medborgarförslag lämna som att ändra parkeringstiden på 

Espehallens parkering till 4 timmar: 

Sammanfattning  

Ändra stora parkeringen vid Espehallen så att det går att parkera 4 timmar 

istället för 2 timmar.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställare 

Kommunstyrelsen  
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§ 268 Dnr 2018-000013 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga ytterligare 

medborgarförslag lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar detta till protokollet. 

________________ 
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§ 269 Dnr 2018-000016 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

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

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar detta till protokollet. 

________________ 
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§ 270 Dnr 2018-000014 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga interpellationer 

lämnats in.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 271 Dnr 2018-000046 007 

Aktuellt från revisorerna  

 

Sammanfattning  

Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist (S) redogör för den skrivelse 

revisionen överlämnar till kommunfullmäktige i enlighet med nedan: 

I samband med pågående granskning av kommunens upphandlingsprocess 

har revisorerna i Ronneby kommun funnit att det föreligger misstanke om att 

brott av förmögenhetsrättslig karaktär har förövats. Detta har anmälts till 

utbildningsnämnden. Nämnden har vid möte den 20 september beslutat att 

de inte finner några skäl till att gå vidare med en polisanmälan. Motiven till 

detta ställningstagande får representanter från utbildningsnämnden redogöra 

för. 

Vi misstänker att trolöshet, alternativt grov trolöshet, mot huvudman enligt 

Brottsbalken 10 kap 5§ har förövats. 

Misstag och fel kan alla göra. Det är inte det som utgör grunden för vår 

misstanke om att brott har begåtts. Misstag handlar om oaktsamhet, 

bristfälliga kunskaper, nonchalans och/eller bristande rutiner. För att brott 

ska anses ha skett av någon måste felet som gjorts utförts med avsikt 

antingen att lura någon eller utnyttja sin ställning. Vår uppfattning är att 

ansvarig beslutsattestant är väl förtrogen med vad som gäller enligt LOU och 

kommunens regelverk avseende upphandling. Tjänstepersonen är därmed 

också införstådd med att direktupphandling för de belopp som skett är klart 

över de beloppsgränser som gäller.    

Tjänstepersonen har i samband med vår pågående granskning angett att det 

aktuella konsultinköpet avser samordning och fakturering av externa 

leverantörer utifrån löpande överenskommelse mellan skola och företag.  

Bokföringen av de transaktioner som skett bygger på fakturor som av 

tjänstepersonen mottagits och beslutsattesterats. Dessa fakturor har inkommit 

månatligen med vissa undantag och innehåller ingen närmre specifikation än 

ett antal timmars undervisning. Fakturering har b1.a. skett två av tre 

sommarmånader, med samma volym undervisning som under terminstid. 

Det finns inget avtal som anger vad som ska levereras eller hur faktureringen 

ska ske. 

Tjänstepersonen är enligt vår uppfattning också medveten om att stöd till 

enskild inte är tillåtet enligt kommunallagen om det inte särskilt anges i lag. 

Görs det ändå ska det allmännyttiga ändamålet motiveras. 
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Genom att dels inte konkurrensutsätta konsultinköpet om sammanlagt 3,7 

miljoner kronor och dels tillämpa en vilseledande bokföring så är det vår 

uppfattning att tjänstepersonen medvetet utnyttjat sin ställning så att 

nämnden inte blivit företrädd på det sätt som delegationen att göra denna typ 

av inköp bygger på. 

Vår uppfattning är också att genom att inte konkurrensutsätta inköpet så har 

nämnden lidit ekonomisk skada genom att förmånligaste pris för upphandlad 

tjänst inte erhållits. Då det inte finns något avtal som styrker hur 

faktureringen ska ske finns också skäl att misstänka att bokföringen gjorts 

för att dölja förhållandet att direktupphandling över tillåtna beloppsgränser 

sker. Om så är fallet bör också ansvarsfrågan för den som ställt ut fakturorna 

redas ut. 

Det är anmärkningsvärt att nämnden, enligt Sydöstran 15/8, inte vet vad man 

erhållit för de 3,7 miljoner som utbetalats sedan april 2015. Den utredning 

som nämnden gjort visar heller inte vad det är som levererats. Utredningen 

visar också att bokföringen varit vilseledande och skett i överenskommelse 

mellan ansvarig beslutsattestant och upphandlad konsult. Detta styrker oss i 

vår uppfattning att fakturering och bokföring varit medvetet vilseledande och 

att Ronneby kommun lidit ekonomisk skada. 

Ansvarsprövningen av nämnden för 2018 sker våren 2019.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP), Tommy 

Andersson (S) och Tim Svanberg (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet och skrivelsen 

noteras till protokollet.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet och skrivelsen från revisorerna till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Revisorerna  
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§ 272 Dnr 2018-000506 040 

Delårsrapport 2018-08-31 för Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

Härmed avges Ronneby kommuns delårsrapport per 2018-08-31 jämte 

prognos för helåret. Rapporten indikerar ett positivt årsresultat om 10,7 mkr, 

vilket är 7,5 mkr bättre än budget.  

 

Centrala konton och förutsättningar 

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 9,2 mkr. 

Detta förutsätter att den budgeterade extra reserven om 20,0 mkr inte 

behöver användas. 

 

Nämnderna 

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskridande med 1,6 mkr mot 

budget. Utbildningsnämnden och socialnämnden prognostiseras större 

negativa budgetavvikelserna i kronor räknat. Äldrenämnden prognostiserar 

ett större överskott. 

 

För mer information om nämnder, bolag och räddningstjänst, se 

delårsrapporten och nämndernas/bolagens/räddningstjänstens rapporter.  

Bedömning 

Nämnder som prognostiserar överskridande bör analysera avvikelser samt 

redovisa genomförda och planerade åtgärder för att nå ekonomisk balans, 

samt vilka konsekvenser åtgärderna förväntas få.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 
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Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Redovisning av särskilda uppdrag noteras till protokollet och överlämnas till 

kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Kommunstyrelsen avger delårsrapporten jämte nämndernas rapporter till 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen noterar redovisningen av särskilda uppdrag och 

överlämnar desamma till kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M), Tim 

Svanberg (C) och Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att delårsrapporten jämte 

nämndernas rapporter och redovisningen av särskilda uppdrag noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar delårsrapporten, till detta protokoll bifogad 

bilaga 1, jämte nämndernas rapporter och redovisningen av särskilda 

uppdrag till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder 

Revisionen 
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§ 273 Dnr 2018-000507 040 

Information om kommunens krediter 2018-08-31 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2018-08-31 till 206 (266) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2017-12-31. 68 (64) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

40 (27) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Riksbankens styrränta låg per 2018-08-31 oförändrat på -0,50 % (-0,50 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunstyrelsens beslut 

jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens beslut jämte 

sammanställning över ränteregleringstidpunkter till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 274 Dnr 2018-000223 045 

Hemställan om offentlig medfinansiering SydostLeader 

 

Sammanfattning  

Efter avslutad likvidering av Leader Blekinge hemställer SydostLeader nu 

om ej reglerad offentlig medfinansiering.  

För del i medfinansiering avseende erhållet förberedande stöd uppgår 

summan för Ronneby kommuns del till 25 700 kr. Vidare hemställer man om 

att Blekinge liksom Smålandskommunerna redan gjort, överför del av 

Leader Blekinges överskott till SydostLeader. Efter fördelning beräknar 

SydostLeader att denna summa uppgår till 49 987 kr för Ronneby kommuns 

del. 

Bedömning 

Föreningen Leader Blekinge är nu likviderad och man har fördelat 

innestående kapital mellan Blekinges kommuner. Till Ronneby kommun har 

därför utbetalats 106 823,21 kr, enligt den fördelningsnyckel som använts 

tidigare.  

Medfinansiering inför det förberedande stödet uppgick till 285 552 kr, denna 

summa svarade dåvarande Leader Småland Sydost ensam för eftersom 

Leader Blekinge vid tillfället inte hade någon likviditet. Detta vill man nu att 

Blekingekommunerna reglerar.  

Då smålandskommunerna vid likvideringen av Leader Småland Sydost 

beslutade att bidra med föreningens redovisade överskott kan det anses 

rimligt att även Blekingekommunerna bidrar med motsvarande belopp.  

Hemställan har diskuterats mellan Blekinges kommuner och man är enig om 

rimligheten i hemställan. I skrivande stund har även verkställande beslut i 

frågan gjorts. Reglering av offentlig medfinansiering till SydostLeader skulle 

för Ronneby kommuns del medföra: 

Medfinansiering förberedenade stöd: 25 700 kr 

Medfinansiering i form av redovisat överskott: 49 987 kr 

Totalt belopp: 75 687 kr 

Återbetalt belopp från Leader Blekinge är 106 823 kr. Dessa pengar har 

bokförts på projektnummer 100 06, ansvar 11 11 21, vilket är kontot där 

samtliga transaktioner med Leader Blekinge hanterats.  
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Beslutet bör hanteras i kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 

Ronneby kommun bifaller SydostLeader innebärande att 75 687 kr betalas ut 

till SydostLeader i form av kompletterande medfinansiering.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla SydostLeaders 

hemställan och att 75 687 kr betalas ut till SydostLeader i form av 

kompletterande medfinansiering. 

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 beviljar SydostLeaders hemställan och att 75 687 kr 

betalas ut till SydostLeader i form av kompletterande medfinansiering. 

Återbetalt belopp från Leader Blekinge är 106 823 kr. Dessa pengar har 

bokförts på projektnummer 100 06, ansvar 11 11 21, vilket är kontot där 

samtliga transaktioner med Leader Blekinge hanterats. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Ebon Kaisajuntti, landsbyggdsutvecklare  

Sydost Leader  
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§ 275 Dnr 2018-000154 219 

Utbyggnadsplan för bostäder i hela Ronneby kommun 
enligt bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i särskilt uppdrag att redovisa förslag 

på utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet. Ett projektförtydligande upprättades för 

arbetet som godkändes av Kommunfullmäktige. Projektet har genomförts 

med en arbetsgrupp som letts av miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Planberedningen har fungerat som arbetsgruppens diskussionspart. 

 

Utbyggnadsplanen för bostäder bygger både på den statistik som togs fram i 

samband med upprättandet av bostadsförsörjningsprogrammen, men även 

resultat av diskussionen i planberedningen om var, i vilken omfattning och i 

vilken ordning ny bostadsbebyggelse bör uppföras i framtiden.  

Bedömning 

För att nå målet om att uppföra 1 100 nya bostäder i kommunen fram till 

2030, bör större projekt prioriteras som genererar många bostäder. Detta 

gäller framförallt vid upprättande av nya detaljplaner. Majoriteten av den 

tillkommande bostadsbebyggelsen bör uppföras i Ronneby tätort. Det är 

dock viktigt att understödja den integration som skapats genom att nyanlända 

hyr eller har köpt bostäder på landsbygden i kommunen. Därför är det viktigt 

att inte alla nya bostäder tillkommer i de största tätorterna.  

 

De tätorter där planreserven inte motsvara det uppskattade behovet, bör 

prioriteras för planläggning. Bedömningen är att det i Kallinge, Ronneby och 

Bräkne-Hoby är mest angeläget att planlägga och exploatera nya bostäder 

följt av Listerby/Johannishus samt Backaryd/Hallabro. Eringsboda och 

Saxemara/Spjälkö bör prioriteras då efterfråga och behov av nya bostäder 

uppstår, exempelvis när privata markägare visar intresse att exploatera nya 

bostäder.  

 

Arbete med utbyggnadsplan för bostäder i kommunen bör pågå 

kontinuerligt, både för att ge underlag för att prioritering av detaljplaner och 

för att kunna prioritera områden för exploatering. Förslagsvis bör arbetet 

följas upp årligen. Vartannat år föreslås en mer omfattande uppföljning och 
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då tas även ny statistik fram i form av befolkningsprognoser, antal nybyggda 

bostäder i respektive område och liknande. I samband med detta föreslås 

även kommunens bostadsförsörjningsprogram utvärderas/aktualitetsprövas. 

Det innebär att 2019 görs en uppföljning av uppdraget och 2020 tas ny 

statistik fram och målen för bostadsförsörjningen utvärderas och uppdateras.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att beslutar att godkänna arbetet med det särskilda 

uppdraget gällande utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna arbetet med det 

särskilda uppdraget gällande utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen. 

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 arbetet med det särskilda uppdraget 

gällande utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen. 

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, planarkitekt 
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§ 276 Dnr 2017-000120 001 

Konsekvensanalys avseende centralisering av 
vaktmästarorganisationen 

 

Sammanfattning  

Vid KF 2016-03-31 §136 beslutades i samband med att beslut fattades kring 

centralisering av vaktmästarorganisationen även att: 

 

- Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att senast i februari 2016 

redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning av hur 

effektiviseringskravet motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med 

helårseffekt fr.o.m. 2017 

 

- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med 

årsredovisningen 2016 

 

Vid KF 2017-04-27 §130 redovisades konsekvensanalysen enligt ovan och 

det beslutades att: 

 

- Notera upprättad konsekvensanalys till protokollet.  

 

- Uppdra tekniska förvaltningen att i samband med årsredovisningen 

för år 2017 återkomma med en uppföljning av upprättad 

konsekvensanalys. 

 

Bilagd konsekvensanalys är en uppföljning av den tidigare genomförda 

konsekvensanalysen. 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna upprättad konsekvensanalys.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad 

konsekvensanalys. 
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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 upprättad konsekvensanalys. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsförvaltningen 

Fritid- och Kulturförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 277 Dnr 2018-000439 253 

Droppemåla 1:87, ansökan köp av mark enligt DP 

 

Sammanfattning  

Fyra fastighetsägare har ansökt om att få köpa mark från Droppemåla 1:87. 

Marken är detaljplanerad som kvartersmark och detaljplanen vann laga kraft 

sommaren 2018. Ärendet har pågått under flera år och försäljningen har 

avvaktat lagakraftvunnen detaljplan.  

Bedömning 

Fyra fastighetsägare har ansökt om att få köpa mark från Droppemåla 1:87. 

Ärendet har pågått under många år och försäljningen har avvaktat 

lagakraftvunnen detaljplan. Marken är detaljplanerad som kvartersmark och 

detaljplanen vann laga kraft sommaren 2018. Två prissättningar gäller enligt 

tidigare överenskommelser. 165 kronor kvadratmetern för mark i norra 

området och för marken vid vägen 65 kronor kvadratmetern. Marken var 

tidigare allmän platsmark. Fastighetsägarna står för lantmäterikostnaden. 

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns. Något 

kommunalt intresse för marken föreligger inte.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige godkänna försäljning enligt upprättade 

överenskommelser om fastighetsreglering.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning 

enligt upprättade överenskommelser om fastighetsreglering. 

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 godkänner försäljning enligt upprättade 

överenskommelser om fastighetsreglering, till detta protokoll bifogad bilaga 

2. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 
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§ 278 Dnr 2016-000408 253 

Droppemåla 1:128 resp 1:131 - Ansökan om köp av 
mark 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Droppemåla 1:128 och 1:131 har ansökt om att få köpa 

mark från Droppemåla 1:87. Marken är detaljplanelagd som kvartersmark 

och detaljplanen vann laga kraft under 2017. Ärendet har pågått under flera 

år och ärendet har avvaktat lagakraftvunnen detaljplan.  

Bedömning 

Fastighetsägaren till Droppemåla 1:128 och 1:131 har ansökt om att få köpa 

mark från Droppemåla 1:87. Anledning till köpet är att in – och utfarten till 

1:128 idag ligger på kommunal mark. Marken är nu detaljplanelagd som 

kvartersmark och detaljplanen vann laga kraft under 2017. Tidigare var 

marken allmän platsmark som därför inte gick att reglera in i 1:131. Ärendet 

har pågått under flera år och ärendet har avvaktat lagakraftvunnen detaljplan. 

 

Prissättning är 165 kronor per kvadratmeter och lantmäterikostnaden ska 

betalas av köparen. Förslag till överenskommelse finns upprättad. Något 

kommunalt intresse för marken finns inte. Arrende för utfartsväg finns som 

kommer att upphävas genom köpet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning 

enligt upprättad överenskommelse om fastighetsreglering. 

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 godkänner försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering, till detta protokoll bifogad bilaga 

3. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen  
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§ 279 Dnr 2018-000519 250 

Prissättning av detaljplanerad mark, Viggen norra och 
Östra infarten. 

 

Sammanfattning  

Ett nytt handelsområde Viggen norra och ett nytt verksamhetsområde Östra 

infarten är i slutfasen av detaljplanearbetet. Det innebär att marken snart kan 

säljas till företag som vill etablera sig i Ronneby. En prissättning av marken 

är nödvändig. Kostnadsberäkningar för att exploateringarna ska gå plus 

minus noll ger på Viggen norra ett kvadratmeterpris på 618 kronor och på 

Östra infarten 165 kronor.  

Bedömning 

Östra infarten består av totalt ca 100 000 kvm detaljplanelagd yta. Av dessa 

är ca 70 000 kvm kvartersmark som går att bebygga och som kommer att 

säljas. Övrig mark är allmän platsmark där ledningar, lokalgata och 

dagvattenhantering ska lokaliseras.  

 

Kostnadsberäkningen för infrastruktur och anläggande av dagvattenhantering 

beräknas till 11.5 miljoner. Räknar man på kvartersmarken ger det ett 

kvadratmeterpris på ca 165 kronor om exploateringen ska gå plus minus noll. 

Någon etableringsrabatt ska inte finnas på detta område. Det finns planerat 

för 11 tomter där tomtstorleken varierar mellan 4900 kvm till 7000 kvm.  

Prisdiskussion önskas om prissättning för området.  

 

På Viggen norra är detaljplanen totalt ca 22 000 kvm varav ca 17 000 kvm 

kvartersmark som är möjlig att bebygga. På övrig mark kommer bland annat 

dagvattenhantering, diken och teknisk anläggning att finnas. En del av 

planområdet tas i anspråk som utökad gata för att möjliggöra en trafiksäker 

korsning i form av en rondell. 

 

Kostnadsberäkningen för infrastruktur beräknas till 10.5 miljoner. Delar av 

dagvattenhanteringen (dammanläggning) kommer att bekostas från 

exploateringskonto för Viggen östra. Diken, ledningar och pumpar kommer 

att ligga på Viggen norra. Det möjliggörs att anlägga rondell i kommande 

detaljplan. Den rondellen försörjer även Viggen östra varpå även östra sidan 

får fördel av trafikförbättringen som en rondell kommer att medföra. Vid 
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räkning på priset för kvartersmark så hamnar man på ett kvadratmeterpris på 

618 kronor kvadratmetern om exploateringen ska gå plus minus noll.  

 

På övriga Viggenområdet är priset idag 80 kronor kvadratmetern. Ett pris 

som varit detsamma under flera år. Ingen uppräkning har skett. 

Prisdiskussion önskas om prissättningen. På Viggen norra ska ingen 

etableringsrabatt finnas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa kvadratmeterpris om 175 kronor per 

kvadratmeter för områdena Norra Viggen och Östra Infarten. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

kvadratmeterpris om 100 kronor per kvadratmeter för områdena Norra 

Viggen och Östra Infarten.  

 

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 fastställer ett kvadratmeterpris om 100 kronor per 

kvadratmeter för områdena Norra Viggen och Östra Infarten. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Näringslivschef 
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§ 280 Dnr 2018-000306 252 

Ansökan om markköp - Stora Årsjömåla 3:22 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Stora Åsjömåla 3:22 har ansökt om att få köpa en bit 

mark från Stora Åsjömåla 3:25 i Backaryd. Markområdet ska användas för 

odling till hushållsbehov.  

Bedömning 

Ansökan om att få köpa en bit mark om ca 1300 kvadratmeter i anslutning 

till fastigheten Stora Åsjömåla 3:22 har inkommit. Köpet ska ske från 

kommunens fastighet Stora Åsjömåla 3:25. Det aktuell markområdet ligger 

klämt mellan Hobyvägen, Åsjövägen och samfälld väg (blåmarkerat på karta 

som ligger som underlag). För kommunen finns inget behov av denna mark 

för någon samhällsutbyggnad. Mottagande fastighet är fortsatt lämplig för 

sitt ändamål och kommer att få en total storlek om ca 3200 kvm.  

 

Kvadratmeterpriset är satt till 37 kr och följer kommunens antagna riktlinjer. 

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns upprättad. 

Köparen står för lantmäterikostnaden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna försäljning av del av Stora 

Åsjömåla 3:25.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 

del av Stora Åsjömåla 3:25. 

 

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 godkänner försäljning av del av Stora Åsjömåla 3:25 

enligt överenskommelse, till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 
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§ 281 Dnr 2018-000435 253 

Rustorp 1:32, försäljning av del av fastighet 

 

Sammanfattning  

Tarkett har intresse av att förvärva del av Rustorp 1:32 för att kunna planera 

för utökning av sin verksamhet. Området som är intressant är detaljplanelagt 

för industriändamål.  

Bedömning 

Tarkett har intresse av att förvärva del av Rustorp 1:32 för att kunna planera 

för utökning av sin verksamhet. Området som är intressant är redan idag 

detaljplanelagt för industriändamål. På området har tidigare cisterner stått 

och marken har sanerats av tidigare ägare. Saneringsrapport finns. Ett antal 

ledningar finns på det aktuella området men inget som påverkar 

rättighetshavaren. Köparen är informerad om dessa ledningar och dess 

ungefärliga läge.  

Köpets avgränsning på marken har diskuterat och förslaget finns redovisat på 

bifogad karta. Gränserna följer detaljplanen. Köpesumma är satt till 

1 400 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

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.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt, till detta protokoll 

bifogad bilaga 5. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Näringslivschef 
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§ 282 Dnr 2018-000518 250 

Samverkansavtal TRV Bräkne-Hoby för detaljplanen vid 
ICA 

 

Sammanfattning  

Planarbetet kring ICA i Bräkne-Hoby är i slutfasen. Under granskningen 

framkom det att Trafikverket behöver ett samverkansavtal gällande 

kostnadsfördelning och ansvarsfördelning vid ett anläggande av ny 

anslutning till Stenåsavägen från den statliga vägen. Anslutningen behöver 

flyttas då planen utökas med ny parkeringsyta för ICA där anslutningen 

ligger idag.  

Bedömning 

Ett planarbete har pågått sedan 2014 gällande området kring ICA i Bräkne-

Hoby och är nu i slutfasen. Detaljplanen har varit ute på granskning. 

Trafikverket har kommenterat att det krävs ett samverkansavtal mellan 

kommunen och Trafikverket som väghållare av den statliga vägen genom 

Bräkne-Hoby. Trafikverket kräver att samverkansavtalet är undertecknat 

innan detaljplanen kan antas.  

 

Den nya detaljplanen innebär bland annat att det blir möjligt att utöka 

parkeringsytan vid ICA. Behovet av förbättrad parkering är stort. Genom att 

utöka parkeringsytan krävs det en flytt av Stenåsavägens anslutning till väg 

642 som går genom Bräkne-Hoby. Flytten av anslutningen kommer att 

innebära kostnader om ca 15-20 000 kronor för arbeten i Trafikverkets 

belysningsanläggning. Utöver det tillkommer projekteringskostnader och 

anläggningskostnader för själva flytten. Delar av markområdet som 

planläggs som parkering kan säljas till ICA´s fastighet och därigenom delvis 

bekosta flytten av Stenåsavägens anslutning. Arbetet med flytt av anslutning 

sker i kommunal regi och där Trafikverket är samrådspart.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna samverkansavtal med 

Trafikverket 

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

samverkansavtalet med Trafikverket. 
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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 samverkansavtalet med Trafikverket, till 

detta protokoll bifogad bilaga 6. 

________________ 

Exp: 

Planarkitekt Karin Svensson 

Exploateringschef 
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§ 283 Dnr 2018-000533 101 

Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 
2019 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar och tider för 

kommunfullmäktige 2019: 

 

2019-01-31 

2019-02-28 

2019-03-28  

2019-04-25 

2019-05-23 

2019-06-19  

2019-08-29 

2019-09-26 

2019-10-31 

2019-11-28  

2019-12-18 

 

Klockan 18:00- 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdes dagar för 2019 enligt nedan: 

2019-01-31 

2019-02-28 

2019-03-28  

2019-04-25 

2019-05-23 

2019-06-19  

2019-08-29 
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2019-09-26 

2019-10-31 

2019-11-28  

2019-12-18 

 

Klockan 18:00- 

Kommunstyrelsens beslut 2018-10-02 

sammanträdesdagar för 2019 enligt nedan: 

2019-01-31 

2019-02-28 

2019-03-28  

2019-04-25 

2019-05-23 

2019-06-19  

2019-08-29 

2019-09-26 

2019-10-31 

2019-11-28  

2019-12-18 

 

Klockan 18:00- 

 

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 fastställer sammanträdesdagar för 2019 enligt nedan: 

2019-01-31 

2019-02-28 

2019-03-28  

2019-04-25 

2019-05-23 

2019-06-19  

2019-08-29 

2019-09-26 

2019-10-31 

2019-11-28  

2019-12-18 

 

Klockan 18:00- 

________________ 

Exp: 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  

Samtliga nämnder och förvaltningar  

Samtliga bolag 
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§ 284 Dnr 2018-000332 109 

Besvarande av medborgarförslag - Avsaknad av 
anslags- och informationstavla i Kallinge 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har inkommit där det förslås att det sätts upp en ny 

anslagstavla i Kallinge efter att Coop har tagit ner sin i samband med sin 

ombyggnad. Platser som föreslås är torget, eller så nära Coop som möjligt 

alternativt utanför Kallinge Folkets Hus.  

Bedömning 

 Det har kommit in två medborgarförslag med samma förslag. Tekniska 

förvaltningen har efter att första skrivelsen om anslagstavla i Kallinge inkom 

satt upp en anslagstavla på torget i Kallinge. Därmed är de medborgarförslag 

som finns om detta genomförda i praktiken.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget bifallet då förslaget är genomfört.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

bifallet då förslaget är genomfört. 

 

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 anser medborgarförslaget bifallet då förslaget är 

genomfört. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 285 Dnr 2018-000015 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga motioner lämnats in.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar detta till protokollet. 

________________ 
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16. Prissättning av detal.jplanerad mark, Viggen norra och östra infarten.
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20. Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 2019
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DednSRAPPoRT Tön PERIoDEN
201 8-0 1 -01 - 2018-08-31

I nedanstående kommenteras den finansiella
utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
prognos för helåret.

Resultatutveckling
Kommunkoncernen redovisar för rapportpe-

rioden ett resultat pä 290,5 mkr, att jämföras

med 840 mkr motsvarande period 2017.1peri-
oden 2018 ingår en reavinst om 210,5 mkr till
följd av AB Ronnebyhus försäljning av fastig-
heter. Helårsprognosen ger ett resultat på ca

223,4mkr.
Kommunens resultat för perioden ger en po-

sitiv förändring av eget kapital rrred 76,9 (70,9)

mkr. I perioden 2018 ingår ett statsbidrag om
31,0 (29,1) mkr för särskilt stöd med anledning
av flyktingsituationen. Semesterlöneskulden
var ca29,L mkr lägre 20180831 jämfört med års-

skiftet, vilket medför en positiv förändring av
delårsresultatet. Semesterlöneskulden beräknas
dock vara 3,4 mkr högre per 201,81,231, jämfört
med 2017, vilket medför en negativ awikelse
om 0,9 mkr. Prognosen för kommunen indike-
rar på ett positivt resultat för helåret pä ca 10,7

mkr. Det prognostiserade resultatet innebär en

positiv budgetawikelse på 7,5 mkr1. Kommu-
nens prognostiserade resultat i förhållande till
balanskravet:

Årets prognostiserade resultat

Samtliga realisationsvinster

10,7 mkr

0 mkr

Årets prognostiserade resultat

efter balanskravsjusteringar 1O7 mkr

medel till resultatutjämningsreserv 0 mkr
medel från resultatutjämningsreserv 0 mkr

Åretsprognostiseradebalanskravsresultat 1O7mkr

Kommunen har inget balanskravsresultat från
tidigare år att reglera. Befintlig resultatutjäm-

1 KF Budget efter kompletteringsbudget och TA är 3,2 mkr

ningsreserv specificeras i balansräkningen un-
der eget kapital. Totalt uppgår reserven till 13,9

mkr.

Resultatprognos kopplat till mål
Som framgår av denna rapport indikerar pro-

gnosen för kommunens resultat en positiv bud-
getawikelse på 7,5 mkr. Prognostiserat resultat
för helåret motsvarar ca 0,6Y" av skatteintäkter
och kommunalekonomisk utjämning, vilket är
en förbättring jämfört med målvärdet. Målvär-
det för 2018 är 0,2o/" inkl reserver.

På nämndsnivå indikerar prognosen att Ut-
bildningsnämnden, Socialnämnden samt Miljö-
och Byggnadsnämnden kommer att förbruka
mer medel än tilldelad ekonomisk resurs. Öv-
riga nämnder redovisar överskott jämfört med
budget eller resultat enligt budget. Nämnder-
nas totala budgetavvikelse blir därmed -1,6

mkr.
Respektive nämnds och verksamhets mål-

uppföljning per den 31/8 framgår av separat re-
dovisning.

Skatteintäkter, stakbidrag och andra
centrala konton
Centrala konton uppvisar i helårsprognosen ett
budgetmässigt överskott på ca 9,2 mkr.

För skatteintäkter och statsbidrag ger pro-
gnosen -6,5 mkr. Sveriges Kommuner och

Landstings prognos (augusti 2018) ligger till
grund för skatteunderlagets utveckling. För-
bundets augustiprognos visar en ökning av
skatteunderlaget med 4,5Yo för 2017 samt med
3,7o/" för 2018. Förbundets prognos i december
visade en ökning av skatteunderlaget pä 4,8"/"

för 2017. Pga den nu lägre ökningen fU 2017

måste slutavräkning 2017 korrigeras med -3,8

mkr. Förbundets prognos medför en positiv
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slutavräknin g för 2018, medan slutavräkningen
för 2017 alltså ger en negativ korrigeringspost.
2019 och 2020 förutser förbundet svagare ut-
veckling av skatteunderlaget. Det beror på att
arbetade timmar utvecklas betydligt mindre
gynnsamt när konjunkturen kulminemr 2019

och rör sig ned mot konjunkturell balans året ef-
ter.

De centrala kontona för personalomkostna-
der beräknas ge ett underskott på ca 3,5 mkr.
Detta beror framförallt på att pensionsutbetal-
ningarna inkl särskild löneskatt beräknas bli ca

2,4 mkr högre än budget samt att semesterskul-
den beräknas bli ca 0,9 mkr högre än budget.
Totalt ökade pensionsskulden (avsättningen i
balansräkningen) inkl särskild löneskatt med
8,7 mkr. Ansvarsförbindelsen (avseende pens-
ion intjiinad före 1998) inkl särskild löneskatt
sjönk med 2,8 mkr till600 mkr.

Medel avsatta för personalkostradsökningar,
huvudsakligen lönerevisioner, beräknas ge ett
underskott om 1,4 mkr. Lönerevisionen är dock
inte klar inom lärarnas avtalsområde.

För finansiella poster inklusive internränta
beräknas utfallet till +2,7 mkr jämfört med bud-
get. Överskottsutdelningen från Kommunin-
vest blev ca 6,5 mkr vilket var ca 3,5 mkr högre
än budgeterat. Riksbankens styrränta, reporän-
tan, som påverkar den rörliga räntan har varit
negativ sedan den 18 februari 2015 och ligger
sedan den 17 februari 2016 pä -0,50Vo. Eftersom
680/o av kommunens lån den 31 augusti har rör-
lig ränta eller bunden ränta högst tre månader,
så har de lägre marknadsräntoma fått genom-
slag i de finansiella kostnaderna. Genomsnittlig
kostnadsränta har varit c a 0,ZYo under peri oden.

Kvarstående medel för oförutsedda utgifter,
2,3 mkr, antas i prognosen som förbrukade vid
årets utgång. Den extra reserven om 20 mkr an-
tas i prognosen ej behöva användas.

Nämnderna
Nämnderna redovisar sammantaget en negativ
prognostiserad budgetawikelse på 1,6 mkr.

Utbildningsnämndens helårsprognos visar på
ett underskott om 15,3 mkr, motsvannde 2,17o

av nettokostnaden. Av dessa härrör 10,2 mkr
från grundskolans verksamhet. Det totala un-
derskottet beror framförallt på att det är färre
barn som genererar intäkter. Migrationsintäk-
ter minskade för de asylsökande både avseende

grundskola och gymnasieskola. Färre kom-
munplacerade ger ca 1,2 mkr lägre intäkter än
prognostiserat. Behoven hos de nytillkom-
mande barnen är stora. Flertalet är redan kom-
munplacerade vilket ger lägre intäkter för kom-
munplacering och lägre intäkter från Migrat-
ionsverket. Detta sätter stor press på förvalt-
ningens och kommunens budget.
Kostnaderna för fristående enheter har också

ökat mer än prognostiserat. Samtliga chefer har
försökt genomföra effektiviseringar i verksam-
heten. För- och grundskola redovisar t ex effek-
tiviseringar pä ca 1,2 heltidstjänster genom an-
ställningar på lägre sysselsättningsgrad, brist
på behörig personal etc. Trots detta lyckas man
i nuläget inte få en positiv budgetprognos.

Socialnämndens prognos visar på ett under-
skott om 6,9 mkr, motsvarande 2,60/o av netto-
kostnaden. Jämfört med tertial l" är det en för-
bättring med 1,3 mkr. Individ- och familje-
omsorgen visar ett prognosticerat underskott
om 13 mkr. Underskottet grundar sig helt och
hållet på överskridande avseende olika former
av vårdkostnader och utbetalt ekonomiskt bi-
stånd. Funktionsstöd visar dock ett prognosti-
cerat överskott om 5,8 mkr. Högre intäkter samt
lägre personalkostnader förklarar en del av
detta överskottet. Vad gäller placeringskostna-
der så övervägs alltid altemativ till extema pla-
ceringar. Man arbetar även med att korta ner
placeringstiden. Förvaltningen har som mål att
sänka sjukfrånvaron samt arbetar med arbets-
miljö och ledarskap.

Äldrenämnden bedöms redovisa ett positivt
resultat vid årets slut motsvarande 14,8 mkr.
Det prognostiseras lägre personalkostrader
med 9,3 mkr bl a till följd av färre hemtjänsttim-
mar, lägre kostnader för LAS-konverteringar,
mindre behov att omvandla boendeplatser till
dyrare demensplatser, färre parboende och tid-
vis vakanta specialist- och enhetschefstjänster.

Vidare bedöms arbetet med att bättre använda
tillgåinglig arbetstid att ge resultat. Något lägre
lokalkostnader och något högre taxeintäkter än
budgeterat bidrar också till resultatet.

Miljö- och byggnadsnämnden bedöms redo-
visa en negativ helårsprognos om 1,2 mkr, mot-
svarande 6,57" av nettokostnaden. Hela under-
skottet återfinns inom verksamheten bostads-
anpassninglhabilitering som beräknas ge ett
underskott om 3,4 mkr. Övriga verksamheter

N4T {/W(a
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beräknas ge ett överskott om 2,2 mkr. Rekryte-
ring pågår inom miljö- och hälsoskydd och

kompetensväxling på bygglovsenhetery vilket
kommer att ge en bättre måluppfyllelse under
senare delen av 2018 och då även ftu 2019.

Kommunstyrelsen redovisar en prognos som
ger ett positivt utfall om 6,4 mkt. Tekniska för-
valtningen prognostiserar ett överskott om ca

2,8 mkr, vilket till största delen beror på lägre
kapitalkostnader. Vinterväghållningen, drift-
kostnader för fastigheter och externa hyresin-
täkter beräknas dock lämna underskott. Detta
förväntas kunna hanteras inom förvaltningen.
Vakanser samt en icke realiserad utbyggnad av
Backens tillagningskök bidrar till att kompen-
sera för underskottet.
Kommunledningsförvaltningen redovisar ett
överskott om 3,4 mkr. Överskottet beror fram-
förallt på att Enheten för arbetsmarknad och in-
tegration beräknas lämna ett överskott om 3,4

mkr för 2018 främst beroende på lägre kostna-
der för projekt och arbetsmarknadsåtgärder.
SUS-enheten beräknar ett underskott om 0,7

mkr bl a beroende på ökade arvodeskostnader.
Personalenheten beräknas dock lämna ett över-
skott om 0,4 mkr beroende framförallt på mins-
kade kostnader för anpassningsåtgärder.

Bolagen
AB Ronneby Industrifastigheter redovisar för

perioden ett positivt resultat pä 2,1, mkr (+4,3

mkr). För helåret beräknas bolaget kunna nå ett
positivt resultat på 3,5 mkr vilket överensstäm-
mer med budget. Drift- och underhållskostna-
der ligger något över budget, beroende främst
på ökade kostnader avseende rirming/sanering
av byggnad på östra Piren. Rådande ränteläge

gör att finansnettot ligger något bättre än bud-
get.

AB Ronnebyhus redovisar för perioden ett
positivt resultat pä 2,7 (+8,$) mkr. Helårsresul-
tatet förväntas bli positivt, 1,3 mkr, vilket är ca

0,9 mkr bättre än budget. Försäljning av fastig-
heter har skett genom dotterbolaget Ronneby-
hus Holding AB. Försäljningen medför en rea-

vinst om 210,5 mkr i dotterbolaget.
Ronneby Miljö och Teknik AB redovisar för

perioden ett negativt resultat på -3,0 (-1,0) mkr.
Bolagets helårsprognos anges till -4,1 mkr, vil-
ket är 9,9 mkr sämre än budget. Rörelsegrenen

Elnäts resultat beräknas följa budget, Rörelse-

grenen Fjärrvärmes helårsresultat beräknas bli
1,5 mkr sämre än budget. Bolaget har haft
ökade bränslekostnader för fjärrvärmen delvis
på grund av problem med leveranser och änd-
rade kontraktuella villkor med den största leve-
rantören av briketter. Rörelsegrenen Vatten och

avlopp beräknas lämna ett helårsresultat om -
5,7 mkr vilket är 7,9 mkt bättre än budgeterat.
Rörelsegrenen Renhållnings helårsresultat be-

räknas bli ca -2,7 mkr vilket är 1,9 mkr sämre än

budget. Resultatet för rörelsegrenen IT-
bredband prognostiseras till ett helårsresultat
om 0,5 mkr, vilket är'L4,L mkr sämre än budget.
Bl a på grund av förändringar i organisationen
har utbyggnaden blivit försenad under 2018

och kommer även till viss del påverka plane-
ringen f&2019. Planen är att målet 90% av per-
manenthushållen ska kunna erbjudas fiberupp-
koppling kommer att nås sent första halvåret
2019. Bolaget har av ägaren fått i uppdrag att
utreda och planera för en utbyggnad av lands-
bygden i syfte att nå de sista 10% av permanent-
hushållen i kommunen.

Ronneby Miljöteknik Energi AB:s syfte är att
bedriva småskalig elproduktion, bl a med tur-
biner installerade vid värmeverken i Ronneby
och Bräkne-Hoby. Bolaget prognosticerar ett
underskott med 0,5 för helåret. Installation och
utprovning av turbinen i Bräkne-Hoby har fun-
gerat bra och leverans av el kommer att ske un-
der hösten efter provdrift. Bolaget förvåintas få

intäkter från oktober månad. Våtturbinen i Sör-

byverket förväntas kunna leverera el i mitten av
november.

lnvesteringsverksamheten
Kommunkoncemens investeringsutgift upp-

går för perioden till 131 (156) mkr. För kommu-
nen är siffran 38 (74) mkr. Prognosen för räken-
skapsårets totala investeringsutgift i kommu-
nen beräknas till ca 92 mkr, att jämföras med
budgeterade 186 mkr inkl kompletteringsbud-
get. För kommunkoncernen bedöms helårspro-
gnosen till 322 mkr.

Periodens största investeringsobjekt är: Hulta
förskola samt Konstgräs ]ernvallen.

AB Ronneby Industrifastigheter har under pe-
rioden investerat för 14,2 mkr. Totalt beräknas
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201.8 års investeringsutgift uppgå till35 mkr. In-
vesteringsobjekten består huvudsakligen av lo-
kalanpassningar i bolagets fastigheter.

AB Ronnebyhus har under perioden investe-
rat för ca 2,8 mkr. För hela året beräknas inve-
steringarna uppgå till 33 mkr. Bland periodens
större investeringsobjekt kan nämnas: Om-
byggnad Ålycke och badrumsrenoveringar.

Ronneby Miljö och Teknik AB har under peri-
oden investerat för 75 mkr. För hela året beräk-
nas investeringarna uppgå till ca 158 mkr.
Bland de större investeringarna under perioden
märks: Fiberutbyggnad samt Utbyggnad enl
fastställd VA-plan (Järnavik och Väbynäs).

Ronneby Miljöteknik Energi beräknas för hela
året investera för 1,5 mkr.

Finansiering
I nedanstående följer en förenklad redovisning

av periodens kassaflöde

Kommunen(mkr)
Den löpande verksamheten

lnternt tillförda medel
Förändring rörelsekapital

Investeringsverksamheten
lnvesteringar
Sålda materiella anl tillg
Förändring fin anl tillg

Finansieringsverksamheten
Lånefristisa lån

Föriinilring kassan 92

\8"%t-?"%9o\

Nyckeltalet redovisas exklusive bolag och visar den

andel som nettokostnadema för verksamheten tar i
anspråk av de totala skatteintäkterna och generella

statsbidragen. Tal över 100 innebär således en för-
svagning av kommunens finansiella ställning.

Soliditet (oÄ ), kommunkoncernen

i',8+B,o\%9,"2\

Kommunen

100

95

90

85

'100

60

40

20

U

227

-85

-50

1-35

92

-38

47

-50 100

80

60

40

20

0

Kommunkoncemm (mkr)

Den löpande verksamheten
tntemt tillförda medel
Förändring rörelsekapital

Investeringsverksamheten
lnvesteringar
Sålda materiella anl tillg
Föriindring fin anl tillg

Finansieringsverksamheten
Lånefristiea lån

Föriindring kassan

60 o/o av kommunkoncernens lånestock ftirfaller
inom I år. Motsvarande siffra lor kommunen åir 40
o/o. Kommunens nettolåneskuld uppgick till ca206
mkr 20 I 8083 1.

Nyckeltal
Nettokastnadens andel w skatteintiikter och statsbidrag
(%):

\z+\Z%%\"%

Soliditetsmåttet visar det egna kapitalet i förhållande
till de totala tillgångarna. I soliditetsmåtten ovan in-
går ej i ansvarsförbindelsen upptagna pensionsför-

pliktelser.

Ronneby 201,8-09-25

43L

-28L

-243

1s0

-1-31

3L4

1 184

-243

97

Johan Sjögren
Ekonomichef

Peter Nordberg
Controller
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5 (6)



RESULTATRAKNING

Verksamhetens intäkter *

Verksamhetens kostnader
Arlskriwrinoar

325,4
-1372,9

-52,5

316,0
-1 309,3

49,7

817,7
-1il8,7

-132.6

608,5
-1 485,1

-128,5

KOMMUNEN
20180831 20170831

KOMMUNKONCERNEN
20180831 20170831

MSEK

I Verksamhetens neftokostn. -l 100,0 -1 043,0 {63,6 -1 005,1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag *

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

833,9
334,5

10,5
-2,0

810,0
298,2

7,0
-1,3

833,9
334,5

7,4
-21.7

810,0
298,2

3,5
-22.6

ll Resultat före eo 5 0

lll Periodens resultat 70,9 290.5 84.0

Jäm förelsestörande poster *

Reavinst f astighetsf örsäljnin g

Statsbidr särskilt stöd, f lyKingsituationen

BAI-ANTSRIIKNING
31,0

ANLÄGGNI NGSTI LLGANGAR
lmmateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggninstillgångar 1 244,3
Finansiqlla anläggningstillgångar 314,4

29,1

1254,5
267,8

210,5
31,0

3 143,5
29,4

29,1

3 245,5
30,1

SUMMA ANLÄGGN.TILLGANGAR 1 558,7 1 522,3 3172,9 3275,6

OMSÄTTNI NGSTI LLGANGAR
Fönåd, lager o expl.fastigheter
Kortfristiga fordri ngar
Kassa och bank

24,6
117,6
231,9

29,0
'142,5

140,0

30,7
194,0
232.4

35,3
198,1

141.5

KOMMUNEN
20180831 20171231

KOMMUNKONCERNEN
20180831 2017123',1

MSEK

SUMMA OMSÄTTN.TILLGANGAR 1 311 457 1

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNI NGAR
OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Periodens resultat
Resultatutjämningsreserv
Öviot eoet kaoital

1 1 3 0 3 5

76,9
13,9

660,1

19,7

13,9
640,4

290,5
13,9

805,0

41,1

13,9
763,9

SUMMA EGET KAPITAL 750,9 674,0 I 109,4 818,9

AVSÄTTNINGAR
Awättningar för pensioner 55,6 48,6 81,2 72,5

34 5 67 1 7
SUMMA INGAR 148.3 137.283,1

SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristioa skulder

500,5 550,6
526.1

1 890,1
482,2

2133,4
561,0

SUMMA SKULDER I 089,4 1 076,7 2 372,3 2 694,4

SUMMA SKULDER O EGET KAP. 1 932,8 1 833,8 3 630,0 3 650,5

''(Kwa
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UPPFöLJNINGSRAPPORT 201 80831

Kommunstyrelsen, Kommunledn.förv
Kommunstyrelsen, Näringslivsenh.
Kommunstyrelsen, Tekniska förv.
Revisionen
Miljö- och Byggnadsnämnden
Fritids- och Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden

Nämndernas neftokostnad

CENTRALA KONTON
Skatteintäkter/statsbidrag
Tillfälligt stöd
Generellt bidrag ensamk unga över 18

Medel för personalkostnadsökn.
Semlöneskuld
Pensionsutbetalningar inkl slsk
Sänkning arb. givaravg äldre
Överskott po-pålägg pensioner
Förändr pensionsavs, Räddn.tj.
lnternränta
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
lntäkt fr balanskonto
Maxtaxa, ianspråktaget SB
Aterbetalning villk aktieägartillsk ABRI
Kundförluster
Arbetsmarknadsåtgärder
Reservation framtidens skolor
Diverse poster
Blekingetrafiken
Exploatering
Fastighetsaffärer
KS Oförutsedda utgifter
Extra reserv
KF Oförutsedda utgifter

Summa centrala konton

Nämndernas neftokostnad
Centrala konton
RESULTAT II

1777766 554197 1 150631 1779407 -1641

Budget
-1 711 280

-46 587

10 550
2 500

37 400
-4 000

-22699
-8 800

800
-53 984

-6 600
-1 500

300
350
338

2031
20 000

259

Budget
-1 777 766
1 780 922

3 156

0430
-568 705

-15 529
-677

2 833
37 634
13 126
-1 319
-1 557
1 133

-7 242
-2023

334
-1 7 995

-2276

B-awikelse
-6 496

0
761

-1 450
-898

-2 445
-301

3 651
-3 511

-766
3624

-1 59
0

229
0
0
0
0
0

-203
-2852

0
0

20 000
0
0

Budget
1 78 953

7 440
132254

1 297
18 044
64 722

718 519
384 360
268 054

4 123

0430
50 567
2 140

47 731
291

4 987
18 941

229313
115 321
83 774

1 132

-400

0430

-554 197

562 663

8 465

0831
102874

4 189
81 882

644
11 821
38 555

477 195
246737
183 965

2769

0831
-1 136524

-31 058
-761

6 667
-29143
26674
-2 428
-1 129
2322

-14 402
-10 502

605
-35 989

-4 553

Prognos
175 581

7 216
129 486

1 297
19 216
64 233

733795
369 528
274932

4 123

Prognos
-1704784

-46 587
-761

12 000
3 398

39 845
-3 699
-3 651
3 511

-21 933
-12 424

959
-53 984

-6 829
-1 500

300
350
338

0
203

2852

B-awikelse
3372

224
2768

0
-1 172

489
-15276
14 832
-6 878

0

-16

-326
203

2852

2031

259

-'1780922 -562663 ,1227508 -1 790106 9 184

0831 Prognos B-awikelse
-1 150 631 -1 779 407 -1 641

1 227 508 1 790 106 9 184

76877 10 699 7 543
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LANTMÄTERIET
#

Ansökan och överenskommelse
om fastighetsreglering

Adressen dit du ska skicka ansökan hittar du på r,"rvrv.lantmterie-t.se/hittilkontoq

och län 1

2

till

Beskrivni önskad

er

I

li 11

Aktbilaga A
Sida 1

o

Område, nummer enligt karta (3)

L l,lffi a l"gTvvrilJa

hetFran fastig

0L

Till fastishet (4)

UHelårsbostad tr Fritidsbostad

E Annat, nåm1i9en.........

tr Jord- och skogsbruk tr Industri

'frr4w, L iwlt,luhuv.tll0wv: tr it D',ql ffwVla 
t 'lb0

Betalas av

*Wynnila vtffi
Betalas till

wvrtvtt,tluM pq
u 61J20 -3

tr Ingen ersättning ska betalas

tr Ersåttningen ska återbetalas om förrättningen inte genomförs.

Belopp, kronor

Ersättning ska betalas:

Senast 1 månad efter förrättningen vunnit laga kraft tr Vid annan tidpunkt, nåm1igen...,....,.

tr Ersättningen är betald och kvitteras hårmed

bSV r f Vvw

vt tnl w6,ta I tbq
ska betalas av

lingarna ska skickas tillslutliga

(fi

6 rarta

tr Registreringsbevis

tr övrigt, nämligen.....

tr Förvärvstillstånd

tr Bouppteckning

tr Bygglov/
förhandsbesked

N/K Kuhfcs



Lantmäteriet Sida 2 Aktbilaga A

I Underskrift sökande

Fastighet Datum

Namnteckning ägare {13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnföftydligande ä9are Namnförtydligande make/maka/sambo

Fastighet Datum

Namnteckning ågare (13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnföftydligande ägare Namnförtydligande make/ma kalsambo

Fastlghet Datum

Namnteckning ågare ( 13) Namntecknlng make/maka/sambo

Namnförtydllgande ågare Namnförtydligande make/maka/sambo

Fastlghet Datum

Namnteckning ågare ( 13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnföftyd,igande ågare Namnförtyd llgande make/maka/sambo

N\/ lA qLtrq



IANTA,TÄTERIET
#

Ansökan och överenskommelse
om fasti g hetsregleri ng

Adressen dit du ska skicka ansökan hirtar du på !v_ww.lantmateriet.s.e/hittakoolor

Kom län 1

område

Området

v av önskad

Ersättni 8

Aktbitaga A
Sida 1

)Y, )

Område, nummer enligt kada (3)

I

Till fastighet (4) Från fastishet (5)

1,151 ts+
E Helårsbostad

EI Annat, nåm1i9en.........

B Fritidsbostad B Jord- och skogsbruk tr Industri

T1o1r,,r I {afi ql,tznr€4w'h/) f' t't l: l5q 4:\h^ I :y}

fv y qftw SVa $laa sVwwvwr -

I'wl ,cng, lrltt 
|v,Sy,1rtt*r1n I t54

Betalas till

Kt;rnwwwyw. lq
il00L6 - {

n Ingen ersättning ska betalas

tr Ersättningen ska återbetalas om förråttningen inte genomförs,

Betalas avBelopp, kronor

bSVr / bv,,^
Ersättning ska betalas

Senast 1 rnånad efter förrättningen vunnit laga kraft tr Vid annan tidpunkt, nåm1i9en..........

tr Ersättningen år betald och kvitteras härmed

l'sq
Förråttningskostnaderna ska betalas av

fr((n qrl

de slutllga förrättningshandlingarna ska skickas till

dfi' fte(
Ko

(l

ft.,r..tu
o Registreringsbevis

tr Övrigt, nämligen

tr Förvårvstillstånd

E Bouppteckning

tr Bygglov/
förhandsbesked

\]\r Kuffq



Lantmäteriet Sida 2 Aktbilaga A

t2 Underskrift sökande

Fastlghet Datum

Namnteckning ä9are (13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydligande ägare Namnförtydligände make/maka/sambo

Fastrshet 

Dwvlnwkh l rt*
Datum

Namntecknlng äEafe (13) Namnteckning make/maka/sambo

!,|åmnförtvdlioände äoate ,'n

Y,NWli i -'Wvn'lrrvu,Kmw 
fTulnl,

Namnförtydllgande make/ma kalsa mbo

W|^

'u*nn"TflJv w,/nfr,la l: lv4
Datum l3t)gof

Namnteckninglå

'^1",t/ 
'i-t/J,{.o^

(13) Namnteckning make/maka/sambo

(13) Namnteckning make/maka/samboNamnteckning å9are

Namnförtydligande make/maka/samboNamnförtydligande ägare

N\{- EAW2



Figur 1 till L:225 och figur 2 till 1:302. Kvartersmark i detaljplan.
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ffiRONNEBY
KOMMUN

Överenskommelse om fastighetsreglering

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

2t2000-0837

William och Marie Jennforso nedan kallad mottagaren

Droppemålavägen 44,372 73 Ronneby

0704856299

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare:

Adress:

Telefon:

N

I Överlåtelseftirklaring och fastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter härmed till mottagaren den del av fastigheten Droppemåla l:87
markerad på karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning om 165 kronor per kvadratmeter ft)r området i norr, fiir området i söder mot

Ekenäsvägen erläggs en köpesumma om 65 kronor per kvadratmeter. Köpeskillingen
skall erläggas kontant på tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestäms i
lantmäteriftirrättningen.

3 Tillträdesdag mm

3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enli5 punkt 3.2 och3.3
vunnit laga kraft.

3.2 Överftiring av mark enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäterifiinättningen.
Moffagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed biträds av avträdaren. Moffagaren svarar flor kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm

4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftlre tillträdesdagen ska bäras av
avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av
kommunen.

5 Inskrivningsåtgärder mm

^ws



2

5.1 Moffagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

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

7 Förutsättningar fiir avtalets giltighet

7.1 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 ftlrutsäffning att Kommunfullmäktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger attavtalet läggs till
grund ft)r genomforande av fastighetsreglering.

7.3 Om florutsättningarna enligt 7.1 ochT .2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Arrende
8.1 När fastighetsregleringen vinner laga kraft upphör gällande arrendeavtal på

markområdet.

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

Kommunen Mottagaren

Ronneby den

Roger Fredriksson William Jennfors

Marie Jennfors
Anna Hansen

{{ K qaffq



ffiRONNEBY
KOMMUN

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare

Överenskommelse om fastighetsreglering

Ronneby kommun ägare till droppemåla l:89, nedan kallad kommunen

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

212000-0837

Adress:

Telefon:

Elisabeth och Claes-Göran Dahl ägare till Droppemåla l:302, nedan kallad
mottagaren

Droppemålavägen 44,372 73 Ronneby

0704856299

1 Överlåtelsefiirklaringoch fastighetens omfattning

1.1 Kommunen överlåter härmed till mottagaren den del av fastigheten Droppemåla l:87
markerad på karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning om 165 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på tillträdesdagen.

Exakt köpesumma bestäms i lantmäteri ftirrättnin gen.

3 Tillträdesdag mm

3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3
vunnit laga kraft.

3.2 Överforing av mark enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäterifiirrättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed bitrads av avträdaren. Mottagaren svarar ör kostnaden for fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm

4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten fore tillträdesdagen ska bäras av
avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av
kommunen.

KW
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5 Inskrivningsåtgärder mm

5.1 Mottagaren ska svara flor de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

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

7 Förutsättningar fiir avtalets giltighet

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

7.2 Avtalets giltighet forutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund flor genomforande av fasti ghetsre glering.

7.3 Om ft)rutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

I Arrende
8.1 När fastighetsregleringen vinner laga kraft upphör gällande arrendeavtal på

markområdet.

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

Kommunen Moffagaren

Ronneby den

Roger Fredriksson Elisabeth Dahl

Claes-Göran Dahl
Anna Hansen
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Område, nurnmet enligt karta (3) Till fastighet (4)

IYerwpfuq l:lji
Från fastighet (5)

l:8?

LANTmÄrrRtET
#

Ansökan och överenskommelse
om fastighetsreglering

Adressen dit du ska skicka ansökan hittar du på rymv.lantmaterjet.sql-b{lg&gnlq_l

och län 1

Berörda

Område

ska användas till 6

er

re 10

de handli 1l

rav

8

fl netårsuostad tr Fritidsbostad

tr Annat, nåmligen..........

tr Jord- och skogsbruk tr Industri

lr87l.sfrqww,rWnyAwvvtEt

1 13i

Ersättning ska betalas:

(senast 1 månad efter förrättningen vunnit laga kraft

tr lngen ersåttning ska betalas

El Ersåttningen ska återbetalas om förrättningen inte genomförs

tr Vid annan tidpunkt, nåm|igen..........

tr Ersättningen är betald och kvitteras härmed

-5Betalas av Betalas till

t'.87lrljti{o5 k,r
Itw

Belopp, kronor

f Kurw

11 \ l n4å f,i t rbl
skarrättnFö betalas

Kopia

w

ndlingarna ska skickas tillde slutliga

tI {t\

[<atta
tr Registreringsbevis

tr Övrigt, nåmligen.....

.' ..,. . ou Forvarvsrilstanct

tr Bouppteckning

tr Bygglov/
förhandsbesked
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Lantmäteriet Sida 2 Aktbilaga A

t2 Underskrift sökande

Fastlghet Datum

Namnteckning ågare (13) Namnteckning make/maka/sambo

Na mn förtydl i ga nde å ga re Namnförtydligande make/maka/sambo

Fastighet Datum

Namnteckning å9are (13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydl igande ägare Namnförtydligande make/maka/sambo

DatumFastlghet

(13) Namnteckning make/maka/samboNamnteckning ägare

Namnförtydllgande make/ma ka/samboNamnförtydllgande ågare

Fastighet Datum

Namnteckning ågare (13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydligande ågare Namnförtydligande make/maka/sambo
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Karta till erenckornmelse oni fasfighetsreglering Droppemåla 1,:128 och 1:131. Områdetär
mErkerät rned omnge fä. fts.
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LANTUÄrrRrET
#

Aktbilaga A
Sida 1

28o

Ansökan och överenskommelse
om fasti ghetsreg lering

Adressen dit du ska skicka ansökan hittar du på rwvrv.lantmateriet.selbi$akSnqo-!

Kommun och län I

Berörda fasti eter z

område
Område, nummer entigt karta (3) Till fastighet (4) Från fastighet (5)

5,ft 3' ?6S,k , z' zz-

Området ska användas till 6

ln av önskad rd

Förrättni skostnader 9

Aktmotta are

r 11

r

Z(^3

d Helårsbostad

EI Annat, nåmligen..

,, trFnitidsbostad ^ EJord-ochskogsbruk
afill\/ta f,Y Wwtlnå,WVz,rt0..l"""""""" u""r"

tr Industri

QuwrflU I reosvrnn tr\'t T'tz fr:å^ Kuwwwwvvr

t*nqwt 3 t'(

Ersättning ska betalas:

fr Senast 1 månad efter förrättningen vunnit laga kraft

tr Inqen ersättning ska betalas

g Ersättningen ska återbetalas om förrättningen inte genomförs.

Betalas tillBetalas av

S löY^ fbli)w,åta 3' tz
Belopp, kronor

37k< f kvrn p9 tlAoZo'5
KWMttWtM fI

tr Vid annan tidpunkt, näm|iqen..........

O Ersättningen år betald och kvitteras hårmed

?aan t{s4)
c

SIW,/ A (a
Förrättningskostnaderna ska betalas av

ll

ZLa h{ cn

pia av

t) Åd

de slutliga förrättningshandlingarna ska skickas till

{k'{(A

Ko

ilKarta
tr Registreringsbevis

0 Övrigt, näm1i9en..........

u Forvarvsflllstano

El Bouppteckning

tr Bygglov/
förhandsbesked
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Lantmäteriet Sida 2 Aktbilaga A

Underskrift sökande

""''ilkva Åilhrnåta 3'lf Datum

Namnteckning ågare I (13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydllgande ägare Namnförtydligande make/maka/sambo

Fastighet Datum

Namnteckning ägare (13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydligande ägare Namnförtydligande make/maka/sambo

"*$fiw Åsr'ö rntln J, zr-
Datum

Namnteckning ägare I (13) Namnteckning make/maka/sambo

Namnförtydligände agare Namnförtydligande make/maka/sambo

Fastiqhet Datum

Nåmnteckning ägare (13) Namnteckning make/maka/sambo

Namn förtyd I i ga nde ä gare Namnförtydligande make/maka/sambo
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ffiRONNEBY
KOMMUN ?
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KOPEKONTRAKT

Parter

Säljare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Köpare:

Adress:

Telefon:

Org nr:

Ronneby kommun, nedan kallad säljaren. Andel 1/1

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

212000-0837

Tarkett AB, nedan kallad köparen. Andel 1/l

Ekenäsvägen l, 372 8 1 Ronneby

0457 - 710 00

ss6003-9967

I Överlåtelsefiirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Säljaren överlåter och ftirsäljer härmed till Köparen del av fastigheten Ronneby Rustorp
l:32 om ca I,7 ha som markerats med rött på bifogad karta.

2 Köpeskilling
2.1 Köpeskillingen om enmiljonetthundratusen (1 100 000 k) skall erläggas på

tillträdesdagen.

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

2.3 Säljaren ska till Köparen överliimna tillhöriga kartor och andra handlingar jml4 kap20
$ JB.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tilltrade till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Säljaren särskilt

överenskommer, dock senast den I november 2018.

3.2 Parterna ?ir överens om att äganderätten övergår till Köparen på tillträdesdagen enligt I
st under ftirutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet.

3.3 Faran fiir fastigheten går över på tillträdesdagen.

\l'lFi-Kwq
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3.4 Köparen ska ansöka om fastighetsbildning (avstyckning eller fastighetsreglering) hos
Lantmäterimyndigheten vilken hiirmed biträds av säljaren. Köparen svarar ftir kostnaden
ftir fastighetsbildningen. Gränsema kan justeras i mindre omfattning i samband med
lantmäteriftirrättningen.

4 Fastighetens skick
4.I Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon

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

5 Fördelning av utgifter mm
5.1 Utgifter som löper på Fastigheten betalas av Säljaren i den mån de löper på eller iir

ftiranledda av tiden till och med tillträdesdagen. För tiden diirefter betalas råintor, skatter
och andra utgifter av Köparen.

5.2 Motsvarande gäller ftirdelning av inkomster från Fastigheten.

6 Inskrivningsåtgärder mm
6.1 Köparen ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgiirder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6.2 Genom att underteckna detta avtal biträder Säljaren sådana åtgtirder

7 Tvist
7.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av svensk allmän domstol.

8 Förutsättningar ftir avtalets giltighet

8.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmiiktige
godkänner det. Om Kommunfullmiiktige godkiinner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmtiktiges godkåinnande är
lagakraftvunnet, anses inganget fran och med dagen efter att Kommunfullmåiktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

8.2 Avtalets giltighet ftirutsätter attLantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomfiirande av fasti ghetsbildning.

8.3 Om ftirutsättningarna enligt 8.1 och 8.2 inte uppfylls iir avtalet utan verkan, dock ska
gälla attvardera part ska stå sin kostnad. Återställning ska ske av marken på köparens
bekostnad.

Nl( le tttflq
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9 Avtalsexemplar

9.1 Det håir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Köparen Säljaren

Ronneby den

Roger Fredriksson Ronneby Kommun

Anna Hansen

Säljarens egenhåindiga namnteckningar bevittnas

%wrgq
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Ärendenummer TRV 201 8/56908

Medfinansierings- och samverkansavtal angående åtgärder med
anledning av förändrad anslutning till väg 642 i Bräkne-Hoby,
Ronneby kommun

Detta avtal avser och v
n Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur

n Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser

n Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del

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

eller
- får i uppdras att senomföra åtsärden

Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan enligt följande:

Si Parter

Trafikverket, region Syd, org.nr. zoztoo-6297,78t 89 Borlänge, nedan Trafikverket

Ronneby kommun, org.nr. ztzooo-o817, Stadshuset, g7z8o Ronneby, nedan Kommunen

52 Syfte och bakgrund

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.

Kommunen har upprättat en detaljplan med syfte att möjliggöra en utökning av parkeringsytan till
ICA Nära Bräkne-Hoby. Detaljplanen innebär att Stenåsavägens nuvarande anslutning till väg 642,
Backarydsvägen behöver flyttas ca 25 meter söderut.

s3 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan
för åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

54 Beskrivning av åtgärden

Åtgärden som omfattas av detta avtal innebär projektering och byggnation av en ny anslutning till väg
642, Backarydsvägen samt stängning och återställning av marken för befintlig anslutning. Åtgärden
innebär att befintligt vänstersvängfiilt på väg 642 förlängs och refugen målas om. Där befintliga
spärrfiilt kommer att trafikeras ska detta ersättas med nytt slitlager lagt i fräslåda. Vid val av slitlager
ska 7o ABTrr Toltoo väljas. Åtgärden innefattar även erforderliga tekniska lösningar inom
vägområdet för att säkerställa vattenawinningen från statlig väg samt flytt av en befintlig
belysningsarmatur. Åtgärden ska utformas i enlighet medVGU, vägar och gators utformning.

Åtgärden projekteras och byggs av Kommunen med stöd av detaljplan, undantaget flytt av en
belysningsarmatur. Kommunen ska ta fram en detaljprojeltering för åtgärden. För den del som berör
statlig infrastruktur, vä9642 inklusive vägområde, bevakas projektet av Trafikverkets projektledare
underhåll.

fil /K. wq
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Trafikverket ska utföra åtgärden i Trafikverkets belysningsanläggning som innebär nedmontering och
flytt av berörd belysningsarmatur samt elanslutning. Placering av belysningsarmaturen ska framgå av
detaljproj ekteringen.

55 Finansiering

Kommunen ska stå för samtliga kostnader för projehering och genomförande av åtgärden enligt $4.

Den totala kostnaden för åtgärder i Trafikverkets belysningsanläggning enligt $+ bedöms uppgå till
15 ooo-2o ooo kronor. Den faktiska kostnaden kan komma att förändras på grund av t ex plats-
specifika förutsättningar som blir kända i ett senare skede. Åtgärden ska utföras av Trafikverkets
skötselentreprenör på uppdrag av Trafikverket. Den totala faktiska kostnaden för åtgärden bekostas av
Kommunen och ska betalas i och med rekvisition, se vidare 97.

Trafikverket kvarstår som väghållare för väg 642 och svarar för drift och underhåll, vilket även
innefattar belysningsanläggningen. Kommunen är väghållare och svarar för drift och underhåll av
anslutande vägsystem.

SG Ansvarsfördelning

Trafrkverkets ansvar
1. Trafikverket utser en bevakande projektledare som fungerar som kontaktperson och bistår med

råd och anvisningar för de delar som ingår i den statliga infrastrukturen.
2. Trafikverkets bevakande projektledare ska granska och godkänna detaljprojekteringen för den del

av åtgärden som berör statlig infrastruktur.
3. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärder i Trafikverkets belysningsanläggning enligt $+.
4. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut

iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar f<ir.

5. Trafikverket ska vid slutbesiktning godkänna att fiirdig anläggning uppfyller gällande krav.

Kommunens ansvar
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som omfattas av detta avtal, exkluderat

åtgärder i Trafi kverkets belysningsanläggning.
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut

iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för.
3. Kommunen ansvarar för att ansöka om tillstånd för anslutning till allmän väg via

ansökningsformulär på Trafikverkets hemsida.
4. Kommunen ansvarar för att projektering och utförande inom den del som berör statlig

infrastruktur sker i samråd med och följer de anvisningar som ges från Trafikverkets bevakande
projektledare samt att denna kallas till erforderliga möten/avstämningar och delges det underlag
som krävs för att kunna granska och godlcinna projekteringshandlingen.

5. Kommunen ansvarar för att kontakta Trafikverkets projelitledare med belysningsansvar minst 4
veckor innan det att åtgärden i Trafikverkets belysningsanläggning ska påbörjas.

6. Kommunen ansvarar för att arbetet utförs enligt Trafikverkets styrande dokument som finns
tillgängliga på http://trvdokument.trafikverket.se/
. TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg, TDOK zotz:86, version 3.o,
. TRrr'R Apv, Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg, TDOK zotz:88, version 3.o samt
. Upphandling av trafik- och skyddsanordningar vid Arbete på vä9, TDOK zog:o21o, version

3.o.
Våg 642 är en slcyddsklassad väg vilket innebär högre krav på Apv-slqyddet. För arbete på eller
invid allmän väg där Trafikverket är väghållare ska entreprenören upprätta trafikanordnings-
planer i enlighet med avsnitt 5.5 i TRVK Arbete på väg. Kommunen ansvarar för att awopa en
TA, via Trafikverkets bevakningsprojektledare. Tillstånd för att börja arbeta efter en av
Trafikverkets tilldelad TA kan erhållas när kommunens entreprenör har egenregistrerat

ltl'N E/, U,lf q
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efterfrågade uppgifter i det webbaserade programmet (FIFA), se www.trafikverket.se/apv, och
klartecken har erhållits från systemet. Registreringen ska göras senast ro arbetsdagarinnan
planerad arbetsstart. Efterfrågade skisser och trafikföringsplaner ska finnas inlagda innan arbetet
får påbörjas.

7. Kommunen ska leverera en relationshandling till Trafikverket och ansvarar för att Trafikverkets
bevakande projektledare kan medverka vid slutbesiktning.

57 Betalning

Trafikverket rekvirerar de totala upparbetade kostnaderna för åtgärder i Trafikverkets
belysningsanläggning när åtgärden är slutfrird. Rekvisition ska betalas inom 3o dagar.

Rekvisitionen adresseras till :

Ronneby kommun, Anna Hansen, ref. nr 111185, Stadshuset, g7z8o Ronneby

58 Tidplan

Åtgärden planeras genomföras under zor9.

Åtgärden som avser Trafikverkets belysningsanläggning kan påbörjas när detta avtal är undertecknat
av båda parter och när Kommunen har erhållit tillstånd för planerad anslutning. Kommunen
kontahar Trafikverkets projektledare med belysningsansvar Jörgen Lindberg, tfn oro-rz3 84 14 för
samordning av tidpunkt för åtgärdens påbörjande.

59 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att detaljplanen för Hoby 1:23 m fl i Bräkne-Hoby (ICA Nära)
vinner laga kraft.

Avtalet ska tecknas innan detaljplanen antas av kommunen och är giltigt från och med att det har
undertecknats av parterna.

510 övrigt

.tindringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga.

Trafikverket skall ha rätt att på samma grund som Kommunen såsom byggherre, att stoppa pågående
entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) vid tillsyn upptäcker
brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. Denna rättighet skall Kommunen i
kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör innan arbeten påbörjas.

Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på att entreprenören
uppfyller en minimiomfattning av försäkringss\ydd.

511 Tvist

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk
lag.
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Detta avtal är upprättat i två (z) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

För Trafilcverket: För Ronneby kommun:

Ort och datum Ort och datum

Maria Hellqvist
Enhetschef

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande


