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§ 224 Dnr 2018-000039 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S) till 

att jämte ordförande justera kvällens protokoll. 

________________ 
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§ 225 Dnr 2018-000509 109 

Anmälan av medborgarförslag - Att förebygga och 
behandla fysisk och psykisk ohälsa 

Följande medborgarförslag lämnas om att förebygga och behandla psykisk 

ohälsa: 

Sammanfattning  

Det borde byggas ett utegym för att motivera folk till rörelse. Vi vet idag att 

både psykisk och fysisk ohälsa går att förebygga och behandla med träning. 

Som Fysioterapeut i primärvården i Ronneby ser jag detta som ett steg i rätt 

riktning mot en starkare och friskare befolkning.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Fritid- och kulturnämnden  
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§ 226 Dnr 2018-000510 109 

Anmälan av medborgarförslag - Nybyggnad av ett 
utomhusgym 

Följande medborgarförslag lämnas om nybyggnation av ett utomhusgym: 

Sammanfattning  

Nybyggnation av ett utomhusgym. Främja friskvård och god hälsa.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Förslagsställaren  
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§ 227 Dnr 2018-000511 109 

Anmälan av medborgarförslag - Upprusta och utöka 
utegymmet längs elljusspåret i Brunnsskogen 

Följande medborgarförslag lämnas om att upprusta och utöka utegymmet 

längs Elljusspåret i Brunnsskogen: 

Sammanfattning  

Upprusta och utöka utegymmet längs elljusspåret i Brunnsskogen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Förslagsställaren  
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§ 228 Dnr 2018-000524 109 

Anmälan av medborgarförslag Ny lekplats på 
Hyndekullavägen i Kallinge 

Följande medborgarförslag lämnas om en ny lekplats på Hyndekullavägen i 

Kallinge: 

Sammanfattning  

Lekplatsen uppe på Hyndekullavägen togs bort och nu är det bara en stor 

gräsplan där. Det är många barn i området. Min dotter har växt upp på 

Hyndekullavägen och saknar den väldigt mycket. Vi tycker det borde 

komma en ny lekplats på samma ställe.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen  
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§ 229 Dnr 2018-000547 109 

Anmälan av medborgarförslag - Förslag om att kunna 
nyttja/hyra Kuggebodaskolans gymnastiksal 

Följande medborgarförslag lämnas om att kunna nyttja och hyra 

Kuggebodaskolans gymnastiksal: 

Sammanfattning  

Att öppna upp möjlighet till att nyttja/hyra Kuggeboda gympasal. 

Även reducera hallhyra vid egen städning för att minska kostnader vid 

användande för bokare som minskar kostnader för kommunen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen  
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§ 230 Dnr 2018-000556 101 

Fråga från kommunfullmäktigeledamot Sune 
Håkansson (RP) till kommunfullmäktiges ordförande 
Nils Ingmar Thorell (L) angående arvodering av 
förtroendevalda 

Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till kommunfullmäktiges 

ordförande Nils Ingmar Thorell (L): 

Sammanfattning  

Kommunens förtroendevalda har arvoden, i varierande grad. Under senare år 

har arvodena bestämts genom en procentuell uppräkning av föregående års 

arvoden. 

Det är svårt att utröna efter vilka kriterier för, exempelvis, 

nämndsordförandena arvoderas. Varför har inte alla lika högt arvode? 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå. De nuvarande reglerna synes 

missgynna egna företagare. 

För vissa förtroendevalda kan kompensationen för sämre pension behöva ses 

över. 

De politiska partierna kan, om man så vill, använda det kommunala 

partistödet till att kompensera för uppenbara snedsitsar. Därför bör också 

partistödet ses över. 

Jag menar att det är lämpligt att kommunfullmäktige tillsätter en 

parlamentarisk grupp, som skyndsamt ser över reglerna. Intill deras förslag 

har behandlats i fullmäktige, kan den sedvanliga procentuella uppräkningen 

göras. 

Gruppen kan bestå av en person från varje parti. Förhoppningsvis utser 

partierna personer, som inte själva är alltför beroende av arvodenas storlek. 

Det framstår som önskvärt att kommunalråd, nämndsordförande, etc. inte 

ingår. 

Är kommunfullmäktiges ordförande beredd att initiera ett ärende i frågan vid 

nästkommande sammanträde? 

 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) besvarar frågan.      

Deltar i debatten 

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

(RP). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet. 

________________ 
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§ 231 Dnr 2018-000181 356 

Ny taxekonstruktion VA 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB lämnar förslag till ny taxa och 

taxekonstruktionen för bolagets VA-verksamhet efter återremiss av 

kommunfullmäktige 2018-05-31.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag 

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

verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslut 2018-05-31 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för komplettering av 

följande: 

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

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

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

gentemot den nuvarande taxan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till ny taxa och taxekonstruktion 

för Ronneby Miljö & Teknik AB:s VA-verksamhet. Taxan gäller från och 

med första januari 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- Godkänna förslag till ny taxa och taxekonstruktion för Ronneby 

Miljö & Teknik AB:s VA-verksamhet med förändringen att det i § 22 

i förslag till taxa och taxekonstruktion för Ronneby Miljö & Teknik 

AB:s VA-verksamhet ändras så att det är kommunfullmäktige som 

fastställer eventuella ändringar som sker på grund av förändring av 

Entreprenadindex E84 Litt 322. 

- Taxan gäller från och med 2019-01-01. 
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Deltar i debatten 

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

(V) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för följande 

kompletteringar: 

1. Utreda effekterna av dagvattentaxan för allmän platsmark samt hur denna 

förhåller sig till kommunal verksamhet. 

2. Genomföra och upprätta en konsekvensanalys av hur den nya taxan 

påverkar hushåll och utbyggnadsplaner på landsbygden samt 

företagsetableringar.  

Willy Persson (KD) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.          

Propositionsordning 

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

om att återremittera ärendet och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för följande kompletteringar: 

1. Utreda effekterna av dagvattentaxan för allmän platsmark samt hur denna 

förhåller sig till kommunal verksamhet. 

2. Genomföra och upprätta en konsekvensanalys av hur den nya taxan 

påverkar hushåll och utbyggnadsplaner på landsbygden samt 

företagsetableringar.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 232 Dnr 2018-000450 303 

Anhållan om införlivande av fastigheter i området Östra 
Viggen i verksamhetsområde för vatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna Vallen 

2-8, Ängsmarken 1 och 2, Del av Ronneby 22:1 i verksamhetsområde för 

vatten. 

 

Motivering till anhållan för införlivande: 

 

Dessa fastigheter ligger i direkt anslutning till det befintliga 

verksamhetsområdet. Visas enligt karta där fastigheterna är markerade 

mörkblå och befintligt verksamhetsområde Ljusblå. Fastigheterna är redan 

med i verksamhetsområde för spillvatten. 
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Förslag till beslut 

Ronneby Miljö & Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att införliva 

fastigheterna Vallen 2-8, Ängsmarken 1 och 2, Del av Ronneby 22:1 i 

verksamhetsområde för vatten.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheterna 

Vallen 2-8, Ängsmarken 1 och 2, Del av Ronneby 22:1 i verksamhetsområde 

för vatten. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige införlivar fastigheterna Vallen 2-8, Ängsmarken 1 och 

2, Del av Ronneby 22:1 i verksamhetsområde för vatten. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB  

Fastighetsägarna 
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§ 233 Dnr 2017-000502 001 

Framtidens skolor- Förslag till beslut gällande rivning 
av Snäckebacksskolan  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige tog 2017-09-28 (§ 310, Dnr 2017. 000502 001) beslut 

gällande projektet ”Framtidens skolor”. Ett av delbesluten gällde ombyggnad 

av Snäckebacksskolan och då till en modern 4-9 skola för 700 elever. 

 

Ksau behandlade frågan, 2017-02-20, gällande rivning alternativt en 

kombination av rivning och nybyggnation av Snäckebacksskolan (Dnr 2016-

000 291 611). Inriktningen blev att behålla den äldsta delen, ”stenhuset”, 

samt NO delen och ”80- korridoren” längs med Esplanden.  

Under projekteringstiden, med konsulter, har det framkommit att 

ombyggnaden blir mer omfattande pga komplicerade tekniska lösningar. 

Tekniska förvaltningen har under maj månad rapporterat till 

Kommunstyrelsen om eventuella komplikationer med att bygga om gamla 

delar av skolan. 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen lämnar följande yttrande gällande rivning och 

nybyggnation (här kallat alternativ 2) 

 

 Sannolika oförutsedda tillkommande arbeten (ÄTA kostnader) kan 

uppstå, där risken är högre vid renovering än vid rivning och 

nybyggnation. Denna faktor ligger till grund för alternativ 2 som det 

mest fördelaktiga alternativet. 

 Eventuellt kortare byggtid, då risken för att problem under byggtiden 

minskar.   

 Projekteringstiden blir eventuellt kortare och enklare att genomföra.   

Skolgården blir mer öppen (så kallade gömställen försvinner).  

 Kostnaderna för hela byggprojektet blir sannolikt lägre vid rivning 

och nybyggnation än vid ombyggnation. Enligt bedömning ca 8 000 

tkr (inkl byggherrekostnader och oförutsett). Dock kan, enligt 

konsultbedömning, projektet bli ca 20 % dyrare än den summa som 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28.  
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Upphandling är planerad till våren 2019 för alt 2 (pga återkoppling med 

verksamheten samt konsulterna)  

Upphandling är planerad efter årsskiftet 2018/2019 för alt 1. 

 

Se även Projektbyggarens yttrande i bilaga 1. 

 

Tekniska förvaltningen har också konsekvensbedömt möjligheten att avvakta 

med ombyggnad av gymnastiksalen. 

  

 Ny bygglovsansökan kan överklagas.  

 En separat upphandling riskerar att bli mer kostsam (högre anbud) 

pga bland annat nya etableringskostnader, projekteringskostnader 

samt begränsad arbetsyta och framkomlighet för entreprenören. 

 Begränsad framkomlighet för samtliga trafikanter på Götgatan 

respektive Esplanaden. 

 Området blir en byggarbetsplats en gång till, med de 

störningsmoment som detta innebär för samtliga berörda. 

 Svårt att planera utemiljön om denna sker i etapper. Risk för att redan 

anlagd utemiljö förstörs. 

 Eleverna får begränsad utemiljöyta under byggtiden.  

 Eleverna har inte tillgång till idrottslokaler under byggtiden.  

 

Följande punkter är utlåtande ifrån verksamheten,  

 Tillfälliga lösningar för 650 – 700 elever, gällande idrott under 9-12 

månader. Mycket svårhanterat.  

 Nuvarande gymnastiksal med omklädningsrum är i stort behov av 

renovering och klarar inte en kapacitet på minst 70 timmar 

idrott/vecka.  

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samarbete med Tekniska förvaltningen. 
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Förslag till beslut 

Med hänvisning till Tekniska förvaltningens- och projektbyggarens yttrande 

föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att Snäckebacksskolan rivs enligt 

alternativ 2, dvs allt utom den äldsta delen och gymnastiksalen, samt att hela 

projektet, dvs både skolan och gymnastiksalen, genomförs samtidigt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till 

tekniska förvaltningens- och projektbyggarens yttrande besluta om att 

Snäckebacksskolan rivs enligt alternativ 2, dvs allt utom den äldsta delen och 

gymnastiksalen, samt att hela projektet, dvs både skolan och gymnastiksalen, 

genomförs samtidigt. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till tekniska förvaltningens- 

och projektbyggarens yttrande att Snäckebacksskolan rivs enligt alternativ 2, 

dvs allt utom den äldsta delen och gymnastiksalen, samt att hela projektet, 

dvs både skolan och gymnastiksalen, genomförs samtidigt. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommunstrateg  

Tekniska förvaltningen  
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§ 234 Dnr 2018-000371 253 

Ronneby 22:1, ansökan köp av mark viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Blekinge Hyrbil AB önskar köpa del av fastigheten Ronneby 22:1 på 

Viggenområdet för att bygga bilhall och verkstad. Förslag till köpekontrakt 

finns upprättat.  

Bedömning 

Blekinge Hyrbil AB önskar köpa del av fastigheten Ronneby 22:1 på 

Viggenområdet bredvid Jysk för att bygga bilhall och verkstad. Försäljning 

av bilar kommer att ingå i verksamheten. Kvadratmeterpriset på 

Viggenområdet är 80 kronor. Köparen står för förrättningskostnaderna. 

Arrendeavtal för det område som i detaljplan är lokalgata ska upprättas. 

Tanken är tillköp av detta område när detaljplanen är ändrad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

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 fullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, till detta 

protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Näringslivschef 
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§ 235 Dnr 2018-000388 253 

Sörby 5:8, köp av mark 

 

Sammanfattning  

Selmtec AB är intresserade av att förvärva fastigheten Sörby 5:8. Man vill 

utveckla växthusverksamheten.  

Bedömning 

Selmtec AB är intresserade av att förvärva Sörby 5:8 där stadsträdgården 

ligger. Man vill kunna utveckla verksamheten och hantera bland annat 

blomsterhandel till övriga företag på aktuell tomt. Tekniska förvaltningen 

som idag huserar på fastigheten håller på med en överenskommelse om att 

hyra delar av växthusen från köparen. Köparen är villig till detta. Genom ett 

hyreskontrakt slipper man bygga nya växthus för att kunna bland annat 

vinterförvara kommunens växtlighet. 

 

Markundersökning har gjorts och visar inte på några föreoreningshalter som 

behöver åtgärdas. Markundersökningen ligger som underlag.  

 

Sörby 5:8 ligger delvis norr om Sörbybäcken. Den biten förslås ligga kvar i 

kommunal ägo. På det markområdet utmynnar en större dräneringsledning 

som kommunen vill ha rådighet över. Likaså sträcker sig Sörby 5:8 ut i väg 

27. Vägområdet föreslås ligga kvar i kommunens ägo. För att säkerställa 

dessa två områdena krävs en fastighetsreglering. Lantmäterikostnaden 

föreslås betalas av kommunen i detta fall och marken regleras till Ronneby 

22:1.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.       
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Propositionsordning 

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

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till köpekontrakt, till detta 

protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Näringslivschef 

Tekniska Förvaltningen 
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§ 236 Dnr 2018-000414 251 

Marksanering av Östra piren 

 

Sammanfattning  

För att komma vidare med exploatering av östra piren är marksanering 

nödvändig inom vissa områden.  

Bedömning 

ÅF Infrastructure har tagit fram en fördjupad miljöundersökning. En 

förkortad version finns med som underlag, fullständig rapport finns hos 

handläggaren. De största delarna av föroreningarna återfinns i översta 

markskiktet. Schaktsanering enligt minimialternativet – där man schaktar 

bort i de områden där man funnit föroreningar som överstiger riktvärdena ses 

som bästa alternativ. Kostnadsberäkningen bygger på extern 

omhändertagande. Det är osäkert i dagsläget om aktuella massor kan 

hanteras inom kommunen eller de behöver köras längre bort. Kostnaden för 

saneringen är beräknad till 3 miljoner.  

 

För att kunna genomföra nybyggnation på östra piren samt fortsätta med den 

pågående exploateringen är en sanering nödvändig.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta anslå tre miljoner för sanering av 

östra piren.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Upprätta ett exploateringskonto om tre miljoner kronor avsett för 

arbetet med östra piren. Finansiering sker genom extern upplåning. 

2. Anslå tre miljoner kronor från upprättat exploateringskonto, enligt 

punkt 1, för sanering av Östra piren.  

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 fullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige: 

1. Upprättar ett exploateringskonto om tre miljoner kronor avsett för 

arbetet med östra piren. Finansiering sker genom extern upplåning. 

2. Anslår tre miljoner kronor från upprättat exploateringskonto, enligt 

punkt 1, för sanering av Östra piren.  

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Näringslivschef 

Tekniska Förvaltningen 

Ekonomienheten  
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§ 237 Dnr 2014-000181 253 

Göholm 14:1 Ansökan om köp av arrendetomt 

 

Sammanfattning  

Sökanden arrenderar sedan 2008 tomt för fritidsbostad i Göhamn och vill 

köpa in marken för att eventuellt kunna flytta hit. 

När nu Försvaret vill köpa in sin arrenderade mark är det läge att genomföra 

även denna försäljning.  

Bedömning 

Sökande har sedan 2008 arrenderat tomt till sin fritidsbostad (ofri grund). 

Tomtytan föreslås till ca 630 kvm. Denna yta kan ändras vid 

lantmäteriförrättningen beroende på hur Fortifikationsverket och kommunen 

bestämmer kommande gränser.  

 

Priset föreslås till 300 kronor/kvm. Köparen står för lantmäteriförrättningen. 

 

Miljö- och Byggnadsnämnden har haft ärendet på remiss och är positiva till 

en försäljning under förutsättning att försvarsmakten inte har något att 

invända. Fortifikationsverket har bekräftat att de inte har något att erinra.  

 

Befintligt arrendeavtal upphör i och med att köpet vinner laga kraft.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna bilagt 

Kontrakt för köp av del av fastighet.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning 

enligt bilagt 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 fullmäktige bifaller detsamma.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(63) 
2018-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner försäljning enligt bilagt köpekontrakt, till 

detta protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef Anna Hansen  

Tekniska förvaltningen, Eva Lydin 

Anders och Ann-Kristin Isaksson, Hasslövägen 133, Nättraby 
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§ 238 Dnr 2017-000698 214 

Antagande av ny detaljplan för Hoby 1:73 m.fl (Lindebo)  

 

Sammanfattning  

2015-03-26 beslutade Kommunfullmäktige § 80 att ge Miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att presentera en ny detaljplan för 30 – 40 nya 

lägenheter för Lindeboområdet i Bräkne Hoby. Med anledning av områdets 

närhet till Blekinge kustbana och även potentiella markföroreningar har flera 

undersökningar utförts i under våren 2017. Planförslaget har sänts ut för 

granskning under perioden från 2018-04-02 till och med 2018-04-23. Efter 

revideringar av planhandlingarna har förslaget godkänts av miljö- och 

byggnadsnämnden 2018 § 155 före det att planen antas av 

kommunfullmäktige.  

Bedömning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av det befintliga 

vård- och äldreboendet Lindebo med 30 – 40 nya lägenheter. Då vård- och 

bostadsändamål är så kallade känsliga markanvändningar behöver flera 

skyddsåtgärder regleras i en ny detaljplan. Då planområdet ligger i direkt 

anslutning till Blekinge kustbana har följande undersökningar genomförts för 

att klarlägga platsens tekniska förutsättningar för en känslig 

markanvändning: 

 En detaljerad riskbedömning 

 Trafikbullerutredning 

 Utredning av markvibrationer 

 En översiktlig miljöteknisk markundersökning 

 

Med anledning av Blekinge kustbana har en skyddszon på 30 meter från 

yttre räl på spåret reglerats i förslaget till ny detaljplan. Detta beror på att 

människor inte stadigvarande ska vistas i det direkta riskområdet vid en 

eventuell urspårning. Detta skyddsområde sammanfaller också med 

vibrationsutredningens rekommenderade komfortzon på minst 25 meter från 

spårområdet. 

 

Trafikbullerutredningen visar att skyddsåtgärder i form av till exempel 

bullerplank behövs utmed järnvägsspåret för att gällande riktvärden för 

trafikbuller skall kunna uppnås för den nya bebyggelsen. Mot bakgrund av 
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detta har det i planen reglerats att en kombination av bullervall och 

bullerplank uppförs inom skyddsområdet längs spåret. Utöver buller 

genererar framförallt tågtrafiken också vibrationer, detta har i detaljplanen 

inneburit en bestämmelse om grundläggningstyp. Då marken i området 

består av svallsediment, det vill säga en grusig jordart, är den känslig för 

vibrationer och en ny bebyggelse skulle då behöva pålas enligt utredningens 

rekommendation. 

 

Genom granskningsskedet har planförslaget reviderats så att största möjliga 

hänsyn till inkomna synpunkter har tagits. Detaljplanekartan har förutom 

nedan angivna ändringar i sakfrågor också fått ett nytt format från A2 till 

A1.format. Revideringarna av planförslaget består sammanfattningsvis av 

följande: 

Plankarta 

 Planbestämmelsen ”m? - Bullervall eller bullerplank med en höjd av 

4,0 meter över anslutande marknivå” kompletteras med ”…ska 

finnas”. 

 Planbestämmelsen om uppförande av bullerplank har reviderats… så 

att den ska vara klar innan inflyttning (slutbesked) får ske/kan 

utfärdas. 

 Plankartan har tillförts en bestämmelse om konstruktion av bjälklag i 

betong. 

 Illustrationen för utformning av bulleravskärmningen har reviderats. 

 

Planbeskrivning 

 Tillägg av lantmäteriets akt-referens under rubriken El- och tele och 

Servitut i planbeskrivningen. 

 Tillägg gällande att exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar 

under rubrikerna El och tele respektive Värme. 

 Avsnittet Störningar, risker och trafikbuller har kompletterats med 

två nya kartbilder för ekvivalent respektive maximal utbredning av 

buller vid år 2040.  

Avsnittet Utformning av ny bebyggelse har reviderats så att den beskrivande 

texten för ”m? - Bullervall eller bullerplank med en höjd av 4,0 meter över 

anslutande marknivå ska finnas” stämmer överens med plankartan. 
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Förslag till beslut 

Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny detaljplan för Hoby 

1:73 med flera fastigheter (Lindebo) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och 

bygglagen.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny 

detaljplan för Hoby 1:73 med flera fastigheter (Lindebo) i enlighet med 5 

kap. 27 § Plan- och bygglagen. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till ny detaljplan för Hoby 1:73 med flera 

fastigheter (Lindebo) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen. 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, tf. stadsarkitekt 
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§ 239 Dnr 2018-000330 869 

Projekt Gripshunden 

 

Sammanfattning  

Bakgrund Gribshunden och stadsmuseum 
 

Ronneby kommun utvecklar tillsammans med Blekinge museum och en rad 

samarbetspartners (bl.a. Södertörns högskola, Stockholms universitet, Lunds 

universitet, University of Southampton, Försvarshögskolan, Danska 

Nationalmuseet och företaget MMT) forskningen runt det unika skeppet 

Gribshunden, som sjönk utanför Stora Ekön år 1495. Gribshunden är på 

samma gång är både lokalhistoria, nationell historia och världshistoria. 

Skeppet har en internationell prägel och byggdes sannolikt i Burgund 

(Holland eller Flandern). Träprover har visat att virket som använts fälldes 

vintern 1482-83 nära floden Meuse i nuvarande norra Frankrike. 

Byggnadstekniken uppvisar också likheter med spanskt skeppsbyggande, 

vilket skapat stort intresse på Iberiska halvön.  

 

Gribshunden sjönk just under de stora upptäcktsresornas tid. Columbus 

seglade till Amerika 1492 och Vasco da Gama till Indien 1498, just med den 

typ av kravellbyggda fartyg som Gribshunden är det enda kända överlevande 

exemplet av i världen. Skeppet blev under 1480-talet den danske kungens 

Hans flaggskepp. På väg till förhandlingar i Kalmar (Kung Hans ville bli 

svensk kung i enlighet med Kalmarunionen), gick skeppet till botten vid 

Ronneby under dramatiska omständigheter. Den 2015 bärgade stävfiguren 

föreställer ett sorts monster med ett människohuvud i käftarna, vilket gör 

skeppet än mer spektakulärt. Att figuren är i så gott skick efter 520 år under 

vatten antyder att det finns många andra fynd att upptäcka och forska på. 

Stävfiguren konserveras fram till början av 2019 på Danmarks 

Nationalmuseum i Köpenhamn.  

 

Ett stadsmuseum för Ronnebys historia diskuterats i flera årtionden, men 

aldrig realiserats. Ronnebys historia är lång och fascinerande och 

Gribshunden ger, tillsammans med de spektakulära fynden av guldgubbar, 

keltiska bronsmasker och romerska byster i Västra Vång, ny aktualitet till 

denna diskussion. Ronneby kommun har därför en tid återigen undersökt 

möjligheterna för en utveckling av ett stadsmuseum, denna gång med 

särskild inriktning på de pågående större forskningsprojekten och att skapa 

ett upplevelsecenter eller ett interaktivt museum. Profileringen skapas i så 

fall runt Gribshunden.    
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Projektkontor i Kallvattenkuren 
 

En arbetsgrupp under ledning av kommunstrateg Anders Engblom, med 

deltagande av bl.a. kommundirektör, stadsarkitekt och tf stadsarkitekt, 

näringslivschef, kultur- och fritidschef, enhetschef Kulturcentrum, samt en 

rad medarbetare på Blekinge museum har undersökt olika aspekter av 

projektkontor och ett eventuellt framtida museum.  

Vi föreslår här etableringen av ett projektkontor runt ett nytt museum i 

Ronneby under hösten 2018. Profileringen bör ske runt skeppet 

Gribshunden, men tanken är att översiktligt beröra hela Ronnebys historia 

(inklusive fynden från Vång). Syftet med en etablering av ett projektkontor i 

Kallvattenkuren är att djupare kunna utreda förutsättningarna för ett 

permanent museum, samt att vidmakthålla intresset för museiprojektet fram 

till att ett eventuellt nytt museum kan stå klart (vilket vid gynnsamma 

förhållanden beräknas kunna ta tre år efter beslut, eller ca fyra år från nu). 

Vidare är det viktigt att kunna ta in synpunkter på museets utformning från 

allmänhet, skolor, företag, föreningar, forskarvärld och andra intressenter. 

Kombinationen av utställning och projektkontor ger flexibilitet i 

möjligheterna till denna övergripande kunskapsinsamling och diskussion.  

 

Projektkontoret i Kallvattenkuren kan även stärka Brunnsparken som 

besöksmål. Tillsammans med naturum utgör dessa bägge verksamheter ett 

kluster som underlättar för och attraherar besökare att orientera sig i 

Ronnebys natur, geografi och historia. Det är dock viktigt att understryka att 

byggnaden inte lämpar sig som permanent museum, då lokalerna är för små, 

samt att det är mycket svårt att uppnå museistandard för säkerhet både för 

inbrott och brand. Vattenkuren ersätter alltså inte behovet av ett museum 

utan är en del av vägen till ett museum. 

 

Investeringar och drift 
  

Ronneby kommun äger Kallvattenkuren och disponerar från halvårsskiftet 

2018 hela byggnaden, efter det att en extern hyresgäst flyttat ut. Fastigheten 

är relativt nyrenoverad och har bra biytor. Dock behöver en del anpassningar 

göras om byggnaden ska kunna användas optimalt som projektkontor och 

utställningshall. Till detta kommer också kostnaden för att bygga en 

utställning i den ca 150 m2 stora hallen. Utställningskostnad på 

internationellt gångbara museer är ca 30 000 kr per m2 (avstämt med bl.a. 

Maritina museerna och nyöppnade Vikingaliv) och det är viktigt att 

utställningen blir ”tillräckligt bra” för att peka framåt mot ett högkvalitativt 

framtida museum. I detta fall kommer Blekinge museum stå för en del av 
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ytan med redan befintlig digital produktion, kopia av figurhuvudet mm, men 

i övrigt måste utställningen nyproduceras. Se bifogad bilaga 1 ”Presentation 

projektkontor och utställning i Kallvattenkuren” för mer information om 

detta. Totalkostnaden för anpassning och utställning beräknas vara 3 

miljoner kronor, vilket äskas i detta beslutsförslag.   

 

Driftskostnaderna för Kallvattenkuren uppskattas till totalt 1,5 miljoner per 

år (exklusive ev. kommunal internhyra). Detta baseras på uppskattningar av 

öppettider samt på siffror från Naturum. Naturum (som finansieras av 

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Ronneby kommun som hyresvärd) har 

en liknande struktur för sin i verksamhet i Brunnsparken. Personalkostnader 

för öppethållande ligger på 1,1 miljoner kr (främst öppet sommarhalvåret) 

och fasta kostnader på ca 200 000 kr (larm, el, värme etc.). Uppdateringar av 

utställningen, teknik mm ligger på ca 200 000 kr per år, något som är rimligt 

att anta även i Kallvattenkuren i takt med att forskningen går framåt. Utöver 

detta tillkommer de lönekostnader som finns för befintlig personal som 

lägger tid i projektet (kommunstrateg, stadsarkitekt, kultur- och fritidschef 

osv).  

 

Vad gäller den fortsatta forskningen så förväntas inte Ronneby kommun 

lägga ytterligare medel på den (utöver det redan avtalade samarbetsprojektet 

med Blekinge museum). På motsvarande sätt deltar inte Blekinge museum i 

investeringarna i byggnader. Istället söker Blekinge museum och olika 

partners pengar till fortsätta forskningsinsatser ur svenska och danska 

forskningsfonder och EU-fonder. Ett arbete har också startats upp för att 

hitta sponsorer och donatorer bland företag och privatpersoner. Detta arbete 

kan samordnas med kommunens finansieringsarbete runt ett museum om ett 

projektkontor kommer till stånd.  

 

De möjliga vinsterna och fördelarna med en satsning på museum finns 

sammanfattade i bilaga 2 ”Antal besökare och nyttan som kan förväntas av 

ett museum”. 

 

Lokalisering av permanent museum 
 

Under Kommunstyrelsen den 5 juni gavs uppdraget att se närmare på andra 

lokaliseringar än det föreslagna f.d. Elverket. Det så kallade SIFO-huset 

lades till de tidigare, kvarteret David och Gamla Rådhuset. Se bifogade 

bilaga 3”Lokaliseringsförslag Elverk, Rådhus och David”, samt bilaga 4 

”Lokaliseringsförslag SIFO-huset” för närmare information om dessa objekt. 

Arbetsgruppen gör fortsatt bedömningen att Elverket är det bästa alternativet 

som bas för ett museum, tillsammans med en tillbyggnad som bör utformas 
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till att bli ett besöksmål i sig. I bilaga 5 ”Presentation Elverket som bas för 

permanent museum” finns utkast på de möjligheter arbetsgruppen ser. En 

fortsatt utvärdering av de olika objekten kan göras inom ramen för ett 

projektkontor, men av avtalsmässiga skäl är det viktigt att ett beslut om 

lokalisering inte drar ut för mycket på tiden. Detta gäller både för att 

kommunen/fastighetsägaren ska kunna agera på befintliga avtal som finns i 

respektive byggnad idag, och att de externa verksamheter som finns i 

närheten av lokaliseringen likaledes ska ha möjlighet att kunna reagera på 

signalerna om museum.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås, angående Vattenkuren, besluta: 

  

- att skapa ett projektkontor i den s.k. Vattenkuren i Brunnsparken 

- att avsätta 3 miljoner kr i investeringar för ombyggnad och utställning 

- att driftmedel om 1,5 miljoner kr per år 2019-2021 (med möjlig 

förlängning) budgeteras 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen, angående lokalisering av permanent 

museum besluta: 

 

- att arbetsgruppen får i uppdrag att inför KS 4/12 ha avslutat 

undersökningarna om lokalisering av museum i det gamla Elverket för att 

kunna agera 2019. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Presentation projektkontor och utställning i Kallvattenkuren 

Bilaga 2 Antal besökare och nyttan av museum 

Bilaga 3 Lokaliseringsförslag Elver, Rådhus och David 

Bilaga 4 Lokaliseringsförslag SIFO-huset m.fl 

Bilaga 5 Presentation Elverket som bas för permanent museum 
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Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

- att skapa ett projektkontor i den s.k. Vattenkuren i Brunnsparken 

- att avsätta 3 miljoner kr i investeringar för ombyggnad och 

utställning 

- att driftmedel om 1,5 miljoner kr per år 2019-2021 (med möjlig 

förlängning) budgeteras 

- att anslå 300 000 kronor för innevarande år (2018) i syfte att påbörja 

arbetet med en projekt utställning redan i år. Finansieringen sker via 

kommunstyrelsen konto för projektmedel. 

 

Samtliga investerings- och driftkostnader (förutom de 300 000 kronor som 

föreslås finansieras från kommunstyrelsens konto för projektmedel) tas med 

till budgetberedningen för vidare hantering. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att arbetsgruppen får i uppdrag att 

inför kommunstyrelsen i juni månad 2019 och efter dialog med allmänheten 

återkomma med förslag på lokalisering. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

- att skapa ett projektkontor i den s.k. Vattenkuren i Brunnsparken 

- att avsätta 3 miljoner kr i investeringar för ombyggnad och 

utställning 

- att driftmedel om 1,5 miljoner kr per år 2019-2021 (med möjlig 

förlängning) budgeteras 

- att anslå 300 000 kronor för innevarande år (2018) i syfte att påbörja 

arbetet med en projekt utställning redan i år. Finansieringen sker via 

kommunstyrelsen konto för projektmedel. 
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Samtliga investerings- och driftkostnader (förutom de 300 000 kronor som 

föreslås finansieras från kommunstyrelsens konto för projektmedel) tas med 

till budgetberedningen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom, kommunstrateg  

Ekonomienheten  
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§ 240 Dnr 2018-000412 003 

Förslag till ändring av reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-20 § 144 

Den l juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare i kraft. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska 

ansvara för tillsynen utifrån denna lagstiftning. Länsstyrelsen har, enligt 25 § 

lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, det regionala 

tillsynsansvaret. 

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente sker under 6 §, genom 

införande av en ny punkt: 8.svara för kommunens uppgifter enligt lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (20171425)      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringen av miljö- och byggnadsnämndens 

reglemente.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-06-20 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anta ändringen av miljö- och 

byggnadsnämndens reglemente under 6 §, genom införande av en ny punkt: 

4. svara för kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare (2017:425). 

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringen av miljö- 

och byggnadsnämndens reglemente under 6 §, genom införande av en ny 

punkt: 4. svara för kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

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 fullmäktige bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar anta ändringen av miljö- och byggnadsnämndens 

reglemente under 6 §, genom införande av en ny punkt: 4. svara för 

kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare (2017:425). 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 241 Dnr 2018-000413 469 

Taxa för e-cigaretter - tillstånd och tillsyn 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-20 § 145 

Den l juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare i kraft. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska 

därmed ansvara för tillsynen utifrån denna lagstiftning (2017:425). Taxan 

som revideras gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby 

kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken. 

Anmälan - Timavgift 

Tillsyn - Timavgift 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den faktiska handläggningstid som 

tjänsteman vid miljö- och byggnadsnämnden använder till det enskilda 

ärendet. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan förnärvarande 846 kr, 

enligt beslut från kommunfullmäktige 2018-01-15. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avgiftsuttag sker i förhållande till den 

faktiska handläggningstiden för prövning och tillsyn av försäljning av e- 

cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2017:425).        

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-06-20 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avgiftsuttag sker i förhållande till den 

faktiska handläggningstiden för prövning och tillsyn av försäljning av e- 

cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2017:425). 

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avgiftsuttag sker i 

förhållande till den faktiska handläggningstiden för prövning och tillsyn av 

försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2017:425). 

 

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan förnärvarande 846 kr, enligt 

beslut från kommunfullmäktige 2018-01-15. 
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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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer att avgiftsuttag sker i förhållande till den 

faktiska handläggningstiden för prövning och tillsyn av försäljning av e-

cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2017:425). 

 

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan förnärvarande 846 kr, enligt 

beslut från kommunfullmäktige 2018-01-15. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 242 Dnr 2018-000377 003 

Ny förbundsordning Sydarkivera 

 

Sammanfattning  

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny 

förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. Ändringarna har gjorts 

med anledning av den nya kommunallagen och förändringar har även gjorts i 

utträdesparafen 13 i förbundsordningen. Det förslag som Sydarkivera har 

översänt är dock endast delvis justerat med anledning av nya 

kommunallagen. 

Följande punkter berörs: 

5.9 ska istället vara 9 kap 3 § och 9 kap 7 § 

5.10 ska istället vara 5 kap 1 § 

6.4 ska istället vara 9 kap 3 § och 9 kap 7 § 

12.5 ska istället vara 8 kap 12 § 

 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 

kommuners kommunfullmäktige.  

 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum antagit tre nya 

medlemmar att inträda i förbundet från 1 januari 2019; Lomma kommun, 

Mörbylånga kommun och Nybro kommun. Det innebär att förbundet då har 

27 medlemmar. 

Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För år 

2019 betalar alla kommuner samma avgift som tidigare dvs 27 kr per 

kommuninvånare. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

med ovan presenterade ändringar i laghänvisningar anta förbundsordning för 

Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya 

förbundsmedlemmar och ekonomi.  
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Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med ovan presenterade 

ändringar i laghänvisningar anta förbundsordning för Kommunalförbundet 

Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och 

ekonomi. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med ovan presenterade ändringar i 

laghänvisningar anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i 

sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi, till 

detta protokoll bifogad bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Kommunalförbundet Sydarkivera  

Samtliga medlemmar  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(63) 
2018-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 243 Dnr 2017-000117 739 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§ 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 2017 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-06-27 § 98:  

Äldreförvaltningen rapporterar ej verkställda beslut avseende kvartal II och 

IV. Kvartal II förelåg inte några icke verkställda beslut. Kvartal IV 

rapporterades ett icke verkställt beslut. Beslut avsåg ett ärende där brukare 

önskade specifik boendeplats och därmed dröjde tiden för verkställighet.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering      

Äldrenämndens beslut 2018-06-27 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden  
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§ 244 Dnr 2018-000444 739 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§ 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-06-27 § 97:  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

I 2018.  

Äldrenämndens beslut 2018-06-27 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 
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§ 245 Dnr 2018-000378 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-05-29 § 91 

 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 

kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, första kvartalet 

2018, redovisas för ledamöterna.  

Bedömning 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.  

Socialnämndens beslut 2018-05-29 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.   

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 
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§ 246 Dnr 2018-000140 109 

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

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att det ska finnas möjlighet för 

samhällsföreningen i Kuggeboda att kunna använda gymnastiksalen där för 

olika idrottsaktiviteter. Efter att skolan stängde har föreningen inte tillåtits 

använda gymnastiksalen då de fått svaret att den inte städas.  

Samhällsföreningen vill ha en diskussion om möjligheten att använda 

gymnastiksalen framöver.  

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till fritid- och kulturnämnden. 

Av remissvaret framgår följande:  

”Sedan ett par år tillbaka har fritid- och kulturförvaltningen ingen uthyrning 

av gymnastiksalen i Kuggeboda. Den ligger inte i förvaltningens 

bokningssystem. Tidigare skedde uthyrning kvällar och helger. Detta skedde 

när skolan var öppen och hade sin verksamhet dagtid. Idag förvaltas 

gymnastiksalen av tekniska förvaltningen. Samhällsföreningen föreslår att 

gymnastiksalen ska kunna nyttjas av de som är intresserade i byn och vill ha 

en diskussion kring detta. Fritid- och kulturförvaltningen delar 

samhällsföreningens uppfattning att gymnastiksalen ska kunna nyttjas av de 

som är intresserade. Förvaltningen har dock ingen budget för städ, underhåll 

eller tillsyn i dagsläget eftersom det inte föreligger något internhyresavtal 

mellan fritid- och kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen. Fritid- och 

kulturförvaltningen och Samhällsföreningen i Kuggeboda kan genom dialog 

och upprättande av någon form av avtal hitta en lösning som gynnar 

Kuggebodas invånare.” 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

ställa sig positiv till medborgarförslaget och föreslå att kommunfullmäktige 

beslutar att ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att hitta en 

lösning för att bedriva verksamhet i gymnastiksalen som ligger i linje med 

intentionerna i medborgarförslaget. 

 

Då Kommunfullmäktige inte bör lägga uppdrag direkt på en tjänsteperson 

utan istället på nämnd förslås att fritid- och kulturnämnden ges uppdraget.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 

medborgarförslaget och ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att hitta en 

lösning för att bedriva verksamhet i gymnastiksalen i Kuggeboda som ligger 

i linje med medborgarförslaget 

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 

medborgarförslaget och ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att hitta en 

lösning för att bedriva verksamhet i gymnastiksalen i Kuggeboda som ligger 

i linje med medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslaget och ger fritid- 

och kulturnämnden i uppdrag att hitta en lösning för att bedriva verksamhet i 

gymnastiksalen i Kuggeboda som ligger i linje med medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Fritid- och kulturnämnden  
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§ 247 Dnr 2017-000082 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ny väg till Järnaviks 
camping  

 

Sammanfattning  

Förslag att bygga en ny väg från Gula Huset (Pensionatet) Järnavik till 

campingen Järnavik 

Bedömning 

Delar av området är naturreservat och har höga naturvärden som bör 

skyddas. Dessutom finns det markägare som i tidigare utbyggnadsförslag av 

olika slag motsatt sig att upplåta mark. Området som föreslås är ett 

strövområde som är havsnära. Därtill kommer höga exploateringskostnader 

då området delvis är, delvis har berg i dagen. Hela området är ett 

rekreationsområde med båtverksamhet, bad- och naturliv mm och bör 

behålla denna karaktär. Att bygga en bilväg för att knyta ihop dessa 

aktiviteter inom en radie av 1000 meter påverkar både natur och trivsel. 

Gång-och cykelstråk borde vara det naturliga sättet att knyta ihop området.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att avslå förslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 248 Dnr 2017-000187 109 

Besvarande av medborgarförslag -  Att bygga en helt 
ny väg som ansluter till Järnaviks camping från 
nordost. 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att det byggs en helt ny väg till Järnaviks 

camping. Vägen skulle ansluta från nordost från en punkt mellan Stora 

Kulleryd och Anneberg och delar av befintlig skogsväg skulle utnyttjas. 

Skälen till förslaget är att Bastuviksvägen är utsatt för hård trafik under 

campingsäsongen. Det är svårt att mötas med husbilar och husvagnsekipage 

på den smala vägen. Det finns en farhåga om utökad trafikintensitet om 

campingen utvecklas i samband med försäljning till arrendatorn.  

Bedömning 

Nuvarande väg till campingen i Järnavik (Bastuviksvägen) är inte idealisk. 

Det är smalt och kuperat. Den föreslagna vägen innebär, utöver att ny väg 

måste anläggas sista biten, även den inte någon idealisk tillfart till 

campingen. Också denna väg är smal, kuperad samt har ett par mycket 

kraftiga svängar. Vägen till campingen blir längre med förslaget och det blir 

svårare att hitta eftersom flera vägkorsningar måste passeras. Entrén till 

campingen måste även flyttas då infarten blir på annat ställe än idag. 

Sammantaget är de negativa effekterna av förslaget sådana att 

medborgarförslaget förslås avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

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

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 249 Dnr 2016-000714 109 

Besvarande av medborgarförslag- Önskan om att 
kommunen tillhandahåller någon form av elbilar/fordon 
för uthyrning. 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag har inkommit avseende att kommunen bör köpa in och 

tillhandahålla någon form av små elbilar/fordon, typ golfbil eller sådana som 

används av de som arbetar med parkskötseln, för uthyrning i Brunnsparken. 

Det skulle enligt förslagsställaren vara ett enkelt sätt att ge en stor grupp 

människor tillgång till den vackra parken. Bokning och betalning föreslås 

kanske kunna hanteras av Ronneby brunn eller annan aktör med bemanning 

även helger. Stor depositionsavgift skulle förhindra att fordonen används på 

fel sätt.  

Bedömning 

Tanken att göra Brunnsparken mer tillgänglig för de som har svårt att röra 

sig är mycket god. Tillgång och närhet till t ex parkmiljö eller natur har 

betydelse för människors välbefinnande och kan även påskynda läke- och 

tillfriskningsprocesser. 

Det finns ett antal aspekter som dock måste belysas innan eventuellt 

genomförande. 

En aspekt är vad det finns för regler kring trafik i Brunnsparken. 

Motorfordonstrafik är förbjuden i stor del av parkområdet. Arbetsfordon som 

parkenheten använder sig av är undantagna. Ur säkerhetssynpunkt kan det 

vara tveksamt att öppna upp för mer trafik. Som besökare i detta sortens 

miljö räknar man inte med att det ska komma fordon körande och parken är 

välbesökt av bl a familjer med små barn. 

Om reglerna för trafiken i parken skulle ändras är det hanteringen av själva 

fordonen samt kostnader som måste lösas. Någon måste ta hand om själva 

uthyrningen samt se till att fordonet lämnas tillbaka i fullgott skick. 

Fordonen måste vara laddat. Om något händer under tiden fordonet är uthyrt 

måste det finnas någon som kan komma och titta på felet och/eller lösa 

frågan med ett ersättningsfordon. Den enda kommunala aktör som finns i 

parken utöver gata- och parkenheten är fritid- och kulturförvaltningen vid 

brunnsbadet. En hantering såsom beskrivet bedöms inte inrymmas i 

nuvarande verksamhet. Förslaget att Ronneby brunn skulle hantera uthyrning 

kan inte kommunen kan ta ställning till då det är en privat aktör.  
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Med ovanstående beskrivna skäl föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L).      

Propositionsordning 

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

och finner att fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 250 Dnr 2017-000216 109 

Besvarande av medborgarförslag om reguljär trafik för 
bättre kommunikation mellan Eringsboda och Ronneby 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att det ska bli bättre kommunikationer till 

Eringsboda. Förslagsställaren skriver så här: ”Vi är många äldre här i 

Eringsboda och på vägen till Ronneby som skulle vilja ha lite förbindelse 

med Ronneby som är vår stad. Det kunde räcka med en mindre buss. En 

gång i veckan vore bra om vi fick komma till stan och uträtta en del ärenden. 

Skolbussens tider är inte alls lämpliga. Närtrafiken kör här då och då och 

hämtar folk, det vore ju lämpligare ur både miljösynpunkt och 

kosmadsmässigt om det fanns en reguljär trafik. 

När man är i Ronneby ser man flera stora bussar som går kors och tvärs med 

mycket lite folk. Detta är Eringsboda Hembygdsförening som står bakom 

detta medborgarförslag som vi hoppas ni ska ta på största möjliga allvar. 

Välkomna ett svar så fort som möjligt. Hjälper gärna till att utformat det 

hela.  

Bedömning 

Eringsboda har bussförbindelser till Ronneby och Alnaryd/Karlskrona. De är 

dock anpassade till högstadiets och gymnasiets tider vilket bl a innebär att 

bussen ej går under lov. Fr o m med hösten 2018 kommer bussen till 

Alnaryd ersättas med buss till Holmsjö. Bor man i eller utanför Eringsboda 

kan man också åka med s k öppen närtrafik alla dagar i veckan mellan kl 8 

och 18. Man har då rätt att åka till närmaste större servicepunkt vilket är 

Kallinge i detta fall. Vill man vidare därifrån till Ronneby så byter man till 

buss. Det finns tre målpunkter i Kallinge att välja bland : Kyrkan 

(hållplatsen), Kallinge Torg (hållplatsen) och så vårdcentralen. 

Den öppna närtrafiken är ett mycket bra alternativ om man som pensionär 

behöver göra serviceresor av olika slag. Det ger en högre och mer flexibel 

service än en reguljär busstur en gång i veckan.  

Region Blekinge (Blekingetrafiken) har det senaste året arbetat med att 

kartlägga kollektivtrafiken på landsbygden och undersöka nya sätt att 

kollektivtrafikförsörja landsbygden i hela Blekinge. De menar att 

kollektivtrafiken på landsbygden idag består av och kommer även framöver 

att bestå av många olika lösningar som kombineras, t ex vanlig linjelagd 

trafik, skolskjutstrafik, Öppen Närtrafik, anropsstyrd trafik och former av 

organiserad samåkning. Eringsboda kommer att vara en av de orter i länet 
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där man kommer att titta på alternativa lösningar som anropsstyrd trafik och 

samåkning. Arbetet sker i samråd med samhällsföreningen. 

 

Med ovanstående förslås att medborgarförslaget kan anses vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat med ovanstående. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 251 Dnr 2017-000431 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om att 
upprätta en tågstation vid Blekinges enda flygplats 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det 

omgående upprättas en tågstation vid Blekinges enda flygplats. 

Förslagsställaren skriver: ”Varför skall invånare ifrån ex. Karlskrona och 

Sölvesborg åka taxi, buss eller bil till flygplatsen när tåget åker förbi flera 

gånger om dagen endast 200 meter därifrån. Vilka tåg som skall stanna och 

när, får såklart utredas. Detta skulle gynna flygresenärer men även Kallinges 

invånare då arbetsmarknaden i hela regionen blir betydligt mer 

lättillgänglig.” 

De fördelar som lyfts fram är minskad belastning på vägarna, ökad 

flexibilitet för resenärer i regionen och märkbara miljövinster. Nackdelen är 

att taxinäringen drabbas.  

Bedömning 

Till att börja med är det viktigt att påpeka att Ronneby kommun inte har 

beslutsrådighet över frågan om tågstation vid Ronneby flygplats. Det är ett 

av kriterierna för medborgarförslag att förslaget ska handla om frågor som 

hör till kommunens ansvarsområde och som kommunfullmäktige kan fatta 

beslut om. Kommunen kan dock som i detta fall arbeta för att påverka de 

som fattas beslut i frågan. 

Ronneby kommun har under många år både gentemot Trafikverket och 

Region Blekinge pekat på ett behov av att försörja Ronneby flygstation med 

kollektivtrafik, både i form av bussar samt tåg. Trafikverket har genomfört 

en sk Åtgärdsvalsstudie; Minskade restider på Blekinge kustbana där ett nytt 

mötesspår ingår som en viktig dellösning. I studien pekas två alternativa 

lägen ut – ett vid Bredåkra och ett vid gamla stationen i Kallinge. 

Trafikverket förordar läget vid gamla stationen i Kallinge och menar att det 

är mer samhällsekonomiskt effektivt. Det är enklare tekniskt och billigare 

samt att där finns inga utpekade naturvärden eller riksintressen. De menar att 

för att belysa de regionala och lokala nyttorna behövs mer underlag. Något 

som Trafikverket i åtgärdsvalsstudien överlämnar åt kommunen och Region 

Blekinge att ta fram. Marken vid tänkt stationsläge i Bredåkra tillhör inte 

heller kommunen men det finns förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunfullmäktige att förvärva marken. 
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Regeringen beslutade i maj 2018 att ta med mötesspåret på Blekinge 

kustbana i Nationell trafikslagsövergripande plan för 

transportinfrastruktursystemet 2018-2029. Medel för genomförande ligger i 

perioden 2024-2029.  

I samband med beslut om skatteväxling inför bildandet av regionkommun i 

Blekinge från 2019 finns en överenskommen text enligt följande: ”För att 

uppnå ett ökat samband mellan trafikslagen är ett läge vid Bredåkra, i 

anslutning till flyget, det bästa alternativet. Under förutsättning att Ronneby 

kommun planerar för verksamheter som medför utveckling av detta område 

och på sikt tillför fler nyttor utöver restid, kan Region Blekinge medverka till 

detta.” 

Det innebär att Blekinges kommuner och landsting har en samsyn i att verka 

för en mötesstation vid Bredåkra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 252 Dnr 2018-000331 109 

Besvarande av medborgarförslag - En 
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 fullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är bifallet då förslaget är 

genomfört 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 253 Dnr 2017-000757 109 

Besvarande av medborgarförslag - Önskan om en 
Parkourpark i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Klass 2 på Skogsgårdskolan har lämnat ett förslag om en parkourpark i 

Ronneby. I medborgarförslaget anges två förslag på placering; parkeringen 

mellan Skogsgårdskolan och Gymnasieskolan Knut Hahn alternativt mellan 

Gymnasieskolan Knut Hahn och simhallen. Kostnaden beräknas i förslaget 

till 3,5 miljoner (källa Sölvesborgs kommun). 

 

Medborgarförslaget har sänts på remiss till tekniska förvaltningen, 

utbildningsnämnden och fritid- och kulturnämnden.  

 

Tekniska förvaltningen anser att behovet, kostnader och projektets prioritet i 

första hand ska prövas av fritid- och kulturnämnden. Vidare lyfts olika 

pågående processer och utvecklingsmöjligheter som bör beaktas i denna 

prövning.  

 

Utbildningsnämnden ger i sitt yttrande informationen om att föreslagna 

platser för en parkourpark är olämpliga i dagsläget, då plasterna ingår i 

projekteringen av ”Framtidens skolor”. 

 

Fritid- och kulturnämnd ställer sig bakom initiativet och föreslår att 

kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen tillsammans med fritid- och 

kulturnämnden uppdrag att föreslå en annan och mer lämplig placering för 

en parkourpark.  

Bedömning 

Med utgångspunkt från remissinstansernas yttrande bedöms de rimligt att ge 

fritid- och kulturnämnden tillsammans med tekniska förvaltningen i uppdrag 

att föreslå en lämplig placering för en parkourpark. Barn och unga bör göras 

delaktiga i denna process.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktig att: 
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ge fritid- och kulturnämnden tillsammans med tekniska förvaltningen i 

uppdrag att föreslå en lämplig placering för en parkourpark samt ta fram 

kostnader och finansiering för byggnation och underhåll. Barn och unga ska 

göras delaktiga i processen. Förslaget behandlas därefter i fritid- och 

kulturnämnden.  

anse medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med hänvisning till att det saknas medel för finansiering av en parkourpark 

samt platsbrist med anledning av projekteringen av framtidens skolor. 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Erik Ohlson (V), Anders Bromée (M), Nicolas Westrup 

(SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att uppdra åt fritid- och kulturnämnden samt 

tekniska förvaltningen att tillsammans utreda och föreslå en annan och mer 

lämplig placering för en parkourpark. I processen ska barn och ungdomar 

göras delaktiga. 

 

Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till 

Malin Norfalls (S) yrkande. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att återremittera ärendet med motiveringen 

att se över de ekonomiska möjligheter samt förslag på andra platser. 

 

Kenneth Michaelsson (C) och Anders Bromée (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 1  

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

avgöras idag eller återremitteras, bifall mot avslag, och finner att ärendet ska 

avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar återremittera ärendet röstar ja. 

De som önskar att ärendet ska avgöras idag röstar nej.       
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Omröstningsresultat 1  

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

(5) ja-röster, fyrtio (40) nej-röster, en (1) avstår och tre (3) är frånvarande, 

varefter ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.      

Propositionsordning 2  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Malin Norfalls (S) yrkande, bifall mot avslag, och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

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

Omröstningsresultat 2 

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

(19) ja-röster, tjugoen (21) nej-röster, sex (6) avstår och tre (3) är 

frånvarande, varefter ordförande finner att fullmäktige beslutar i enlighet 

med Malin Norfalls (S) yrkande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt fritid- och kulturnämnden och tekniska 

förvaltningen att tillsammans utreda och föreslå en annan och mer lämplig 

placering för en parkourpark. I processen ska barn och ungdomar göras 

delaktiga. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen 

Tekniska förvaltningen  
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§ 254 Dnr 2018-000505 149 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående närdemokrati i 
Ronneby kommun 

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion om närdemokrati i Ronneby 

kommun: 

Sammanfattning  

Tidningen Land beskriver i nr 5 2018 ett försök i Nässjö kommun. Lokal 

demokrati skapar gemenskap i Nässjös småsamhällen. 

Officiellt heter det hela medborgarbudget. Åtta samhällen i Nässjö tilldelas 

en halv miljon kronor vardera för sin utveckling. Förarbetet görs ute i de 

olika orterna. Alla medborgare får vara med i besluten. 

Ronnebypartiet menar att arbetssättet är värt att pröva även i Ronneby 

kommun. Även i fortsättningen bör medel ges till mer övergripande projekt, 

av typen Bygd i Samverkan. 

Ronnebypartiet menar att kommunens arbetsmarknad har utvecklats sämre 

än vad kommunledningen brukar ange. Under perioden 2013- 2016 steg 

antalet arbetstillfällen i Blekinge med fyra procent. I vår kommun var 

ökningen futtiga en procent, i Olofström elva procent. 

Många av de nystartade företag, som kommunen redovisar, har ingen eller 

marginell verksamhet, alternativt är det gammal verksamhet under nytt 

namn. 

En förklaring till den dåliga utvecklingen kan vara den låga utbildningsnivån 

bland kommuninvånarna. Extra satsningar måste göras på, exempelvis, 

kurser i nyföretagande. 

Jag föreslår därför att: 

A. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

Medborgarbudget i Ronneby kommun 

B. Kommunstyrelsen utvärderar den förda näringslivspolitiken.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen  
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§ 255 Dnr 2018-000508 825 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Willy Persson (KD) angående båtramp vid Gökalv 

Willy Persson (KD) lämnar följande motion om en båtramp vid Gökalv: 

Sammanfattning  

Under sommarhalvåret får Kuggeboda, Millegarne, Korsanäs och Gö besök 

av många stuggäster och turister. Flera av dem har båt och båttrailers med 

sig. Vid Kuggeboda och Gö finns båtramper så att de kan sjösätta sina båtar.  

Gö udde är känt av båtfolket som mycket besvärligt att ta sig förbi. När det 

blåser otjänliga vindar som syd w sydost är det besvärligast, även ostlig vind 

kan vara jobbig att färdas i när man har för avsikt att besöka centrum, vilket 

hade varit önskvärt, med en mindre båt.   

Vi vill ju ha in fler människor till centrum och visa upp brunnsparksområdet 

och skärgården runt Karön vilket inte är möjligt när vi saknar båtramp vid 

Gökalv. 

Jag föreslår: 

att kommunfullmäktige beslutar anlägga en båtramp för mindre båtar vid 

Gökalv. 

att även anlägga parkeringsplatser för bil med båtsläp vid Gökalv.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 256 Dnr 2018-000559 101 

Anmälan av  motion från kommunfullmäktigeledamot 
Lova Necksten (MP) om amning i det offentliga rummet 

Lova Necksten (MP) lämnar följande motion om amning i det offentliga 

rummet: 

Sammanfattning  

Ammande kvinnor uppmanas från samhället genom WHO, Livsmedelverket 

och vårdinstanser som BB och BVC att helamma i minst sex månader och 

därefter delamma ytterligare en tid.   

Hur enkelt det är att amma, hur ofta man behöver amma eller hur länge man 

ammar åt gången är individuellt. Många behöver mycket stöttning av sig 

omgivning, detta är väsentligt för att amningen ska fungera så problemfritt 

som möjligt varför också 1177, BVC och BB särskilt poängterar detta i sin 

information om amning. 

 

Det har länge varit en lagstadgad rättighet att som kvinna kunna vara ledig 

från sitt arbete för att kunna amma sitt/sina barn. Idag finns det dock ingen 

lag som ger kvinnor rätt att amma sina barn i det offentliga rummet. Även 

om det inte heller finns några förbud mot detsamma, så är det upplevda 

samhällsklimatet idag en begränsning och många känner en ångest inför att 

amma utanför det egna hemmet. Det finns också flera exempel där ammande 

kvinnor behandlats med ogillande blickar, ombetts flytta sig till avskildhet 

eller täcka amningen under en sjal, filt eller servett. 

 

Organisationen amningshjälpen driver kampanjen ”Du kan amma här”. En 

kampanj som syftar till att stärka och stödja nyblivna föräldrar i att vistas 

utanför hemmet genom att sätta upp skyltar med en symbol för amning och 

texten ” Du kan amma här”. Skyltarna syftar till att visa att man gärna får 

amma på platsen, alternativt ge sitt barn mat på annat sätt genom tillexempel 

ersättning i flaska. Runt om i Blekinge finns dessa skyltar i flertalet av 

landstingets lokaler, men på flera andra orter finns skyltarna uppsatta i såväl 

bibliotek som sporthallar och caféer.  

 

Vi tycker inte det ska vara möjligt att kränka eller avvisa ammande från det 

offentliga rum där barn har rätt att vistas. Vi menar också att kommunen bör 

skapa trygghet och en välkomnande miljö åt ammande.  
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Vi föreslår: 

- att ta fram en policy under lokala föreskrifter, som ger ammande rätt 

att amma i kommunens samtliga lokaler, verksamhet och övriga 

miljöer. Samt att det därmed inte ska vara tillåtet att på grund av 

amning kränka eller avvisa en kvinna. 

- Att det i kommunens offentliga lokaler, där ammande kan vistas ex. 

bibliotek och idrottsanläggningar, sätts upp skyltar som visar att 

amning är tillåten. Förslagsvis genom användandet av materialet ” 

Du kan amma här”.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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Bilaga A 
Tillhör kommunfullmäktige 2018-09-27 

Artikeln skapades 19 september 2018 

Kungörelse: Kommunfullmäktige i 

Ronneby 2018-09-27 
Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby 2018-09-27 

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 27 september 2018, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, 
Ronneby 

för behandling av följande ärenden: 

1. Val avjusterare 

2.Anmälan av medborgarförslag - Att förebygga och behandla fysisk och 
psykisk ohälsa 

3. Anmälan av medborgarförslag - Nybyggnad av ettutomhusgym 

4. Anmälan av medborgarförslag - Upprusta och utöka utegymmet längs 
elljusspåreti Brunnsskogen 

5. Anmälan av medborgarförslag Ny lekplats på Hyndekullavägen i Kallinge 

6. Anmälan av medborgarförslag - Förslag om att kunna nyttja/hyra 
Kuggebodaskolans gymnastiksal 

7. Medborgarförslag 

8. Frågor 

9. Interpellationer 

10. Ny taxekonstruktion VA 

11. Anhållan om införlivande av fastigheter i området Östra Viggen i 

verksamhetsområde för vatten 

12. Framtidens skolor- Förslag till beslut gällande rivning av 
Snäckebacksskolan 

13. Ronneby 22:1, ansökan köp av mark viggenområdet



Bilaga A 
Tillhör kommunfullmäktige 2018-09-27 

14. Sörby 5:8, köp av mark 

15. Marksanering av Ôstra piren 

16. Rustorp 1:32, försäljning av del av fastighet 

17. Göholm 14:1 Ansökan om köp av arrendetomt 
18. Antagande av ny detaljplan för Hoby 1:73 m.fl (Lindebo) 

19. Projekt Gripshunden 

20. Förslag till ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

21. Taxa för e-cigaretter - tillstånd och tillsyn 

22. Ny förbundsordning Sydarkivera 

23. Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ och 
rapportering enligt 16 kap. 6§ socialtjänstlagen, 
äldrenämnden 2017 

24. Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ och 
rapportering enligt 16 kap. 6§ socialtjänstlagen, 
äldrenämnden 2018 

25. Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 

i 

funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 ê 
socialtjänsten 2018 

26. Besvarande av medborgarförslag - möjlighet att kunna hyra 
gymnastiksalen i Kuggeboda skola 

27. Besvarande av medborgarförslag - Ny väg till Järnaviks camping 

28. Besvarande av medborgarförslag - Att bygga en helt ny väg som 
ansluter till Järnaviks camping från nordost. 

29. Besvarande av medborgarförslag- Önskan om att kommunen 
tillhandahåller någon form av elbilar/fordon för uthyrning. 

30. Besvarande av medborgarförslag om reguljär trafik för bättre 
kommunikation mellan Eringsboda och Ronneby 

31. Besvarande av medborgarförslag - Förslag om att upprätta en tågstation 
vid Blekinges enda flygplats 

32. Besvarande av medborgarförslag - En informationstavla i Kallinge 

¿’S
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33. Besvarande av medborgarförslag - önskan om en Parkourpark i Ronneby 

34. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående närdemokrati i Ronneby kommun 
35. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Willy Persson (KD) angående båtramp vid Gökalv 

36. Anmälan av motioner



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2018 klockan 18:50:48. 
Omröstningslista nr. 1 

32. Besvarande av medborgarförslag - Önskan om en Parkourpark i Ronneby 

.lfedáirnöter 
i A") 

Parti Kretsfj "Ersättare Ja Nej Avsti Frånv 
Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Lena Karstensson (M) Alla Kenth Carlsson X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Magnus Persson (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils Ingmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla Margareta Yngvesson X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Österhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X Å 

Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X Haag çrgbüs, (SD) Alla X 
Therese Lagerkvist " (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 5 40 1 3 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 1 av 1



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2018 klockan 18:51:38. 
Omröstningslista nr. 2 

32. Besvarande av medborgarförslag - Önskan om en Parkourpark i Ronneby 

Ledamöter 
I 

Parti Krets Ersättare 
' Ja Nej Avst Frånv' 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X . 

Anders Bromée (M) Alla X 
Lennarth Förberg (M) Alla X 
Lena Karstensson (M) Alla Kenth Carlsson X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Magnus Persson (M) Alla X 
Anders Lund (M) Alla X 
Christer Stenström (M) Alla X 
Kenneth Michaelsson (C) Alla X 
Tim Svanberg (C) Alla X 
Hillevi Andersson (C) Alla X 
Kristina Valtersson (C) Alla X 
Mats Paulsson (C) Alla X 
Roger Gardell (L) Alla X 
Nils lngmar Thorell (L) Alla X 
Willy Persson (KD) Alla X 
Malin Norfall (S) Alla X 
Bo Johansson (S) Alla X 
Malin Månsson (S) Alla X 
Tommy Andersson (S) Alla X 
Amani El Ali (S) Alla X 
Mikael Karlsson (S) Alla X 
Annette Rydell (S) Alla X 
Ola Robertsson (S) Alla X 
Monika Lindqvist (S) Alla Margareta Yngvesson X 
Jan-Eric Wildros (S) Alla X 
Ingrid Karlsson (S) Alla X 
Stefan Österhof (S) Alla X 
Marie Olsson (S) Alla X 
Magnus Pettersson (S) Alla X 
Thomas Svensson (S) Alla X 
Kranislav Miletic (S) Alla X 
Lindis Olsson (S) Alla X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla Lena Rosén X 
Erik Ohlson (V) Alla X 
Lova Necksten (MP) Alla X 
Helena Augustsson (MP) Alla X 
Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 
XNa-Glssen Heads_ ¡z ,Wiker (SD) Alla X 
Therese Lagerkvist " (SD) Alla X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X 
Sune Håkansson (RP) Alla X 
Anna Carlbrant (RP) Alla X 

SUMMA: 19 21 6 3 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 1 av 1
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RONNEBY b K0 MMUN 
KÖPEKONTRAKT 

Parter 

Säljare: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 00 

Org.nr: 212000-0837 

Köpare: Blekinge Hyrbil AB, nedan kallad köparen 
Adress: Hagtornsvägen 2, 372 53 Kallinge 

Org nr: 556930-8082 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 

l.l Kommunen överlåter och försäljer härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby 
Ronneby 22:1 om ca 5700 kvm som markerats på bifogad karta. 

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

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

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

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

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

3.2 Kôpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. 

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

3.4 Köparen har innan tillträdesdagen rätt att disponera överlåtelseområdet för 
undersökningar och markarbeten. Samtliga åtgärder som utförs innan tillträdesdagen 
utförs på egen risk. Köparen har inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader även om 
köpet inte genomförs. Om köpet inte genomförs och överlåtelseområdet har försämrats 

N /[:4/In



4.1 

4.2 

7.2 

7.3 

9.2 

pâ grund av åtgärder som utförts av köparen har kommunen rätt till ersättning 
motsvarande den faktiska kostnaden för återställande av området. 

Exploateringsskyldighet 

Köparen skall exploatera avstyckningslotten för byggande av verksamhetslokaler. 
Uppförandet av anläggningen skall till väsentliga delar ha skett inom 18 månader efter 
det att köparen har tillträtt fastigheten. 

Om Köparen inte har exploaterat avstyckningsområdet enligt 4.1 skall densamme 
omgående meddela Kommunen sina avsikter. Kommunen har rätt att återköpa 
avstyckningslotten för motsvarande köpeskilling enligt 2. l. 

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

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 
Kommunen. 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 
Köparen. 

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

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

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

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

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

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

Avtalets giltighet förutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till 
grund för genomförande av en avstyckning. 
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9.3 Om förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Eventuell återställning av marken ska ske på 
köparens bekostnad. 

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

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor. 

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

Kommunen Köparen 

Ronneby den 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Anna Hansen 

Säljarens egenhändi ga namnteckningar bevittnas: 
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RO NNEBY à KOMMUN 
KÔPEKONTRAKT 

Parter 

Säljare: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen andel 1/ 1. 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 O0 

Org.nr: 212000-0837 

Köpare: Selmtec FastigheterAB, nedan kallad köparen andel 1/ 1 

Adress: Mats Gunnarsson, Karlshamnsvägen 8, 372 31 Ronneby 
Telefon: 0708 352 400, 0457 455 601 
Org nr: 556685-5242 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 

1.1 Kommunen överlåter och försälj er härmed till köparen den del av fastigheten Sörby 5:8 
om ca 14 000 kvm som markerats med rött på bifogad karta. 

2 Köpeskilling 
2.1 Köpeskillingen på 2 500 000 (tvåmilj onerfemhundratusen) kronor skall erläggas kontant 

på tillträdesdagen. 

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

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

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

vunnit laga kraft. Förtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskommelse efter det att 
Ronneby Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft. 

3.2 Köpet enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering. 

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen. 
Sälj aren ansöker om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed 
biträds av köparen. Säljaren svarar för kostnaden for fastighetsbildningen. 

3.4 Köparen har innan tillträdesdagen rätt att disponera överlåtelseområdet för 
undersökningar och markarbeten. Samtliga åtgärder som utförs innan tillträdesdagen 
utförs på egen risk. Köparen har inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader även om 
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4.2 

7.2 

7.3 

9.2

2 

kôpet inte genomfôrs. Om köpet inte genomförs och överlåtelseområdet har försämrats 
på grund av åtgärder som utförts av köparen har kommunen rätt till ersättning 
motsvarande den faktiska kostnaden för återställande av området. 

Exploateringsskyldighet 

Om Köparen inte exploaterar fastigheten skall densamme omgående meddela 
Kommunen sina avsikter. Kommunen har rätt att återköpa fastigheten för motsvarande 
köpeskilling enligt 2.1. 

Fastighetens skick 
Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon 
form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. 
Köparen har beretts möjlighet att undersöka befintliga byggnader och dess skick. 

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 
Kommunen. 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 
Köparen. 

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

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

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

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

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

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

Avtalets giltighet förutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till 
grund för genomförande av fastighetsreglering.



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

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

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor. 

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

Kommunen Köparen 

Ronneby den 

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

Anna Hansen 

Sälj arens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 
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~ Ronneby KOMMUN 

KONTRAKT FÖR KÖP AV DEL AV FASTIGHET 

Parter 

Säljare: 

Adress: 

Telefon: 

Orgnr: 

Köpare: 
Adress: 

Telefon: 

Pers nr: 

2.2 

2.4 

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. 
Stadshuset, 372 80 Ronneby 
0457 61 80 O0 
212000-083 7 

Ann-Kristin Isaksson‚ nedan kallad köparen 

Hasslövägen 133, Nättraby 
070849833 
19640122-1046 

Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 
Kommunen överlåter och försäljer härmed till köparen den del av fastigheten Göholm 
14:1 om ca 630 kvm som markerats med rött pä bifogad karta, bilaga l, härefter kallad 
Fastigheten. Arealen kan förändras vid lantmäteriförrättningen i överenskommelse mellan 
parterna. 

Köpeskilling 
Köpeskillingen på 300 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på 
tillträdesdagen. 

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

Om köparen inte betalar köpeskillingen i tid har kommunen rätt att häva köpet. 
Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöri ga kartor och andra 
handlingarjml 4 kap 20 § JB. 
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4.2 

7.2 

7.3 

Avstyckning mm 
Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. 

Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen. 

Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken 
harmed bitrads av-kfiææ" ¿A ‘QA 
Köparen svarar för kostnaden för fastighetsbildningen. 

Köparen ska ensamt svara för samtliga övriga åtgärder och kostnader, t ex 
lagfartskostnader, som krävs för att genomföra det här avtalet. 

Äganderättens övergång och tillträde mm 
Äganderätten till Fastigheten går över från Kommunen till Köparen när 
fastighetsbildning enligt 3.1 vunnit laga kraft. Köparens tillträde till Fastigheten sker vid 
samma tidpunkt. 

Faran för Fastigheten går över till Köparen vid tidpunkten för äganderättens övergång. 

Fastighetens skick 
Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några ansprâk i någon 
form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. 

Fördelning av utgifter mm 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av 
Kommunen. 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av 
Köparen. 

Nyttj anderätter 
I lantmäteriförrättningen ska Kommunen och Köparen verka för att fastigheterna 
tillförsäkras sådana rättigheter som behövs för att de ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt. 

Servitut för vattenledning ska upprättas till förmån för Kommunen och Försvaret. 
Köparen avstår från alla anspråk mot Kommunen med anledning av de nyttjanderätter, 
inskrivningar och inteckningar som belastar Regleringsområdena efter att 
lantmäteriförrättningen har genomförts. 

Inskrivningsâtgärder mm 
Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgarder och - 

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 
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9 Tvist 
9.1 Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. 

10 Förutsättningar ¡"dr avtalets giltighet 
10.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige 

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

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

10.3 Om förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. 

11 Anslutningsavgifter 
11.1 Ev. Avgifter för anslutning till el, fiber, vatten, avlopp och fjärrvärme ingår ej i 

köpeskillingen. 

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

För Kommunen För Köparen 

Ronneby den 

.............................................. .. ïâäkÿäïî.\.é..»z1.çfiv.gÜECLÆSÆDL/ 
Roger Fredriksson Ann-Kristin Isaksson 

Eva Lydin 

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas:
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Fôrbundsordning SYDARKIVERA 

2019-01-01 

Antaget av förbundsfullmäktige den 6 april 2018 

Förbundsordning för kommunaiförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt 
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 
arkivmyndighetsfunktioner. 
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Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 
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Fôrbundsordning SYDARKIVERA 
Fôrbundsordning för 
Kommunalförbundet SYDARKIVERA 
Förbundsordningen gäller från och med 2019-01-01. 

1 § Namn och säte 
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”. 

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta. 

2 § Medlemmar 

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 

3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt 
arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna 
överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en 
digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad 
digital information, härefter kallat Uppdraget. Uppdraget ska full göras med iakttagande av 
vad som i kommunallagen (2016/ 17: 171) stadgas om kommunalförbund med de ändringar 
och tillägg som framgår av denna förbundsordning. 

Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv 
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 

medlemsorganisationens arkivreglemente. 

Bastj änster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan 
med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter 
hädanefter kallat Bastj änster. 

3.3 Inom ramen för Bastj änsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning 
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmamas överlämnande av digital arkivinformation. 
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med 
framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska 
arkivförteckningar.
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3.4 Inom ramen fôr Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 
förbundsmedlemmama med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra 
utbildningsinsatser inom arkivområdet. 

3,5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastj änsterna efter samråd med samtliga 
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de 
strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland 
annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmama och för de 
förekommande verksamhetssystemen. ' 

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastj änsterna årligen i samband med budget 
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av 
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka 
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är 
kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. 

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 

3.8 I Bastj änsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som 
varj e förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och gallring. 

3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med 
bestämmelserna i 3.10. 

Anslutande tjänster 

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänstema till 
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastj änstema och 
ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat 
Övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för 
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed 
blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt 
denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

4 § Organisation 

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. 

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet 
med kommunallagens bestämmelser.



5 § Förbundsfullmäktige 

5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. 
För varj e ledamot ska en ersättare utses. 

5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 
sammankallas vid behov. 

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 

5.6 Förbundsfullmäktige Väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.1n. den l januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 
landet. 

5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som 
anges ipunkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela 
landet ägt rum. 

5.9 l fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas. 

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som 
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och 
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 
o förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 
o förbundsstyrelsen 
o ledamot i förbundsfullmäktige 

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. 

6 § Förbundsstyrelsen 

6.1 Förbundsstyrelsen utses av forbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med 
minst sju ersättare och maximalt ll ledamöter och ll ersättare. Medlemskommun som vid 
tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha 
en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred 
representation som möjligt. 
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6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller 
från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för 
förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då 
styrelseledamoten eller ersättaren utsågs. 

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i 

förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner. 

6.4 F örbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och 
en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika 
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § l st. kommunallagen tillämpas. 

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna 
har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i 

lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 
o ledamot i förbundsstyrelsen 
o fôrbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
o organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden. 

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt. 

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de 
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten 
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige 
fastställt styrdokument. 

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 

7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 - 

2022. 

7.2 F ör revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.
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7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 

förbundsstyrelsen. 

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 
förbundet i dess helhet., 

7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de 
förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i 

kommunalforbundet. 

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 

8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på 
förbundets hemsida. 
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 
officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 

9.1 F örbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kom-munalförbundets tillgångar och 
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf lO som 
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår. 

9.2 F örbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid 
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att 
upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. 

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmama i enlighet med vad som nedan 
anges beträffande kostnader för bastj änster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter. 

10.2 Kostnaderna för bastj änsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmama med de 
summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras 
kvartalsvis i förskott. 

10.3 Förbundsfullmäkti ge ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med 
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för 
bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek 
och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan 
förbundsmedlemmama om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får 
fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
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10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. 
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande 
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 
ovan (Anslutande tj änster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana 
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt sj älvkostnadsprincipen). 

10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås 
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 
ovan. 

10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller 
väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga 
medlemskommuner. 

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 
verksamhetens ekonomi och utveckling. 

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinj erna inom förbundets verksamhetsområde och frågor so1n har betydelse för 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig 
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 
förbundet. 

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 

12.1 F örbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. 

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads 
utgång. 
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12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmamas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 
om sammanträdet ska utfärdas. 

12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas möjlighet 
att under en halvtimme före mötet ställa frågor. 

13 § Utträde m.m. 
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett 
när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens 
kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig 
uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en 
överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets 
samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla 
enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. 
Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet Övertagna arkivhandlingarna om 
dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna 
överenskommelse avseende Övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning 
avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som 
har trätt i nämnda lags ställe. 
Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i 

enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med nedanstående 
undantag se 13.2. 

13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, vare 
sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, ett utträde 
med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande 
medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden. Den 
ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar, 
enligt följande: 

o Första uppsägningsâret ska full medlemsavgift erläggas. 
o Andra uppsägningsâret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas 
o Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlelnsavgift erläggas. 

13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i 

förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § l7.



14 § Likvidation och upplösning 

14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras 
och dess Verksamhet upphöra. 

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skafördelnings grunden iparagraf 10 ovan 
tillämpas. 

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationeni 
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. 
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller 
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till 
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar 
som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 

15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive 
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens 
arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser. 

17 § Ändringar i förbundsordningen 

17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmälçtige och 
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i 

§ 17.2 nedan. Fôrbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till 
förbundsstyrelsen.
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17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och 
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 
Förbundsfulhnäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till 
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, tex. 
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en 
direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde. 

18 § Särskilda bestämmelser 

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 
förbundsstyrelsen ska tillträda. 

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan frän 
förbundsmedlemmarna den l januari 2016. 

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
förbundets tjänster. För bastj änster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning 
utgå enligt punkt 10.5. 

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar 
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För 
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5. 
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Bilaga l 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÓRBUNDET SYDARKIVERA ÁR: 
Alvesta kommun Olofströms kommun 

Borgholms kommun Osby Kommun 

Bromölla kommun Oskarshamns kommun 

Eslövs kommun Ronneby kommun 

Hässleholms kommun Tingsryds kommun 

Höörs Kommun Vadstena kommun 

Karlshamns kommun Vimmerby kommun 

Karlskrona kommun Vellinge kommun 

Lessebo kommun Växjö kommun 

Nybro kommun 

Ljungby kommun Åtvidabergs kommun 

Lomma kommun Älmhults kommun 

Markaryds kommun Östra Göinge Kommun 

Mörbylånga kommun Region Blekinge



Bilaga 2 

MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 

Fördelning av kostnaderna för bastj änstema ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar 
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas 
fram vid varje enskilt tillfälle.) 

Medlemsavgifterna finansierar endast bastj änster. Anslutande tjänster-finansieras i enlighet 
med särskilda avtal och beslut. 

För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 
anslutningsöverenskommelse. 

Alvesta kommun 540 800 
Borgholm 293 100 
Bromölla 342 900 
Eslöv 897 400 
Hässleholm 1 404 100 
Höör 444 900 
Karlshamns kommun 869 400 
Karlskrona kommun 1 800 000 
Lessebo kommun 237 800 
Ljungby kommun 764 O00 
Lomma kommun 655 100 
Markaryds kommun 274 600 
Mörbylånga kommun 405 000 
Nybro kommun 551 000 
Olofströms kommun 364 000 
Osby 355 900 
Oskarshamn 727 100 
Region Blekinge 237 800 
Ronneby kommun 798 300 
Tingsryds kommun 336 200 
Vadstena kommun 200 400 
Vellinge 966 300 
Vimmerby 424 700 
Växjö kommun 1 639 100 
Åtvidaberg 314 000 
Älmhults kommun 463 000 
Östra Göinge 397 300 
Summa 16 704 200
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INTRÀDESAVGIFT FÔR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÀN 2015-01-01 
Engängsavgift fôr ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften 
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet 
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram 
vid varje enskilt tillfälle). 

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december äret innan ny medlem träder in.
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lnledning 
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge. 

Sydarkivera är en Organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för 
förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som 
förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas 
systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande 

arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos förbundsmedlemmarna en avgörande 
förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och 

arkiv. Detta kommer på sikt att göra arbetet med digitala 
arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer 
kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, 

gemensamma standarder och riktlinjer i uppdraget. Syftet är att 

åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation för 
förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt. 

Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål utökas 
förbundets verksamhet med anslutande tjänster för analoga arkiv 
(pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster avtalas särskilt med 
berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får även frågor om digitalisering av analoga 
handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men kan utredas som anslutande tjänst om 
förbundsmedlemmarna begär det. 

Visio n 

Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på. 

Vi tror på en effektiv digital informationsförvaltning som säkerställer rätten att ta del av allmänna handlingar nu 
och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan innefattar även ett krav 

på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Mot bakgrund av detta har 
förbundsfullmäktige vid sitt sammanträde 2016-11-04 fastställt följande långsiktiga Verksamhetsmål är styrande 
för kommunalförbundet Sydarkivera: 

Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering och arkiv 

Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling 

Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt 

Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för förbundsmedlemmarna
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De långsiktiga verksamhetsmålen är för 2019 års budget nedbrutna i nedanstående specifika Verksamhetsmål. 

Verksamhetsmål för 2019 

Råd och stöd 

Beskrivning Mål 
Mallarna inom konceptet VerkSAM samt övriga 
mallar och rutinbeskrivningar 

Plan för uppdatering av mallar. 

Genomföra kompetensutvecklande åtgärder 
baserat på förbundsmedlemmarnas behov. 

2 temadagar 
5-10 nätverksträffar 
Grundutbildning motsvarande två heldagar. 
Utbildningsfilm, målgrupp arkivansvariga, lanseras. 
Utarbeta 1-5 korta informationsfilmer i samarbete med 
andra aktörer. 

lntensivutbildningar på plats hos 
förbundsmedlemmar 

Genomföra utbildning på plats hos nya förbundsmedlemmar.. 
Erbjuda 2-5 utbildningstillfällen på geografiskt spridda 
platser. 

Workshopar för informationskartläggning Genomföra 1-2 workshopar i månaden tillsammans med 
förbundsmedlemmar för kartläggning av prioriterade 
verksamhetsprocesser Skola. 

Stöd i samband med att 
förbundsmedlemmarna upphandlar nya 
verksamhetssystem 

Ta fram skriftliga tips och råd för upphandling av 1-3 typer av 
verksamhetssystem. 

Kommunbesök med planerad tillsyn inom 
verksamhetsområdena Skola 

Genomföra tillsyn enligt beslutad tillsynsplan hos samtliga 
förbundsmedlemmar som antagit arkivreglemente med 
Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Erbjuda 
kommunbesök hos övriga. 

Händelsestyrd tillsyn Informera om möjlighet att påkalla tillsyn samt genomföra 
påkallade tillsynsbesök. 

Regional samordning Arrangera 3-6 regionala nätverksträffar. 

Digitala arkivleveranser 

Beskrivning Mål 
Leveransutredningar Påbörja leveransutredningar inom sex månader från att 

behov identifieras. 
Slutföra leveransutredningar inom två årfrån uppstart. 
Kommunicera pågående leveransutredningar till 
förbundsmedlemmarna i samband med budgetprocessen 
och nätverksträffar. 

Systeminventering Komplettera uppgifter i inventeringen som genomfördes 
2018. 
Genomföra inventering hos nya förbundsmedlemmar. 
Ajourhâlla systemlista. 

Uttag från inaktiva system Genomföra 5-7 databasuttag tillhörande inaktiva 
verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande. 

Utredning inaktiva system Genomföra snabbutredning av de inaktiva system som 
rapporterats in i systeminventeringen 2018, som underlag 
för att starta leveransutredning eller ej. 

Löpande arkivering från aktiva 
verksamhetssystem inom hälsa och socialt stöd. 

Ta emot akter som ska slutarkiveras från 40 % av 
förbundsmedlemmarna.
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Webbarkivering Genomföra en årlig insamling av förbunds-medlemmars 
externa webbplatser. 
Genomföra extra insamlingstillfällen när förbundsmedlem 
byter webb. 
Testinsamling av ôvriga webbplatser (tex. Kommunala 
bolag och övriga kommunala organisationer med egna 
domäner). 

Äldre digitalt material Fortsätta arbetet med att utreda lösningsförslag och ta 
fram rutiner för överföring av information till 
bevarandeplattform 

Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS Anpassa paketstrukturen för tre leveranstyper 
Bidra med resurser eller delta i tester î samband med 1-3 
utvecklingsprojekt 

Digitalt arkivsystem 

Den grundläggande bevarandeplattformen som infördes 2016-2017 förväntas motsvara de behov som finns 
2018-2020 

Beskrivning Mål 
Verktygslådan för bevarandetjänster (Sydarkivera Komplettering av bevarandetjänster. Behov 
Tools) identifieras í samband med Ieveransutredningar. 
Flódesmotor fôr att kôa upp jobb fôr Anpassning för att hantera nya bevarandetjänster. 
bevarandetjänster 
Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) implementera 1-2 beslutade FGS:er 
Plattform för utlämnande 1-2 data enkla databaser med möjlighet till direkt 

åtkomst från kommunarkiv. 
Bevarandeplattform Starta planering inför eventuella behov av 

anpassningar eller upphandling inför 2020-2021 

Anslutande tjänster 
Analoga arkiv 
Beskrivning Mål 
Förvalta överlämnade analoga arkiv Sydarkivera är hel arkivmyndighet och förvaltar 

centralarkiven hos Oskarshamn, Vadstena och Östra 
Göinge, Region Blekinge samt ett antal 
kommunalförbund och kommunala bolag som ägs av 
förbundsmedlemmarna. 

Upphandla och införa arkivförteckningssystem Införande slutförs. Utbildning, gemensamma rutiner 
och uppföljning. 

Budget och mål för den övriga anslutande tjänsten kan inte beslutas förrän avtal är klara med de 
förbundsmedlemmar som så önskar. 

Administration 
Beskrivning Mål 
Rutiner och instruktioner Utarbeta rutiner och instruktioner med 

utgångspunkt från beslutad förbundspolicy. 
lnternutbildningar Enligt utbildningsplan.
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Lângsiktiga finansiella mål 

För ekonomin ska även anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Följande 
långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera: 

En balanserad budget och flerårsplan utan höjning avmedlemsavgifterna 
En ekonomi i balans utgår en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt 
stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva 
uttaxeras en högre medlemsavgift. 

Ärets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent 
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av 
anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för 
oförutsedda kostnader. 

Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 % 

Förbundets likviditet 

Sida 5 av 6 

Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar. 

Soliditeten ska vara oförändrad 
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer. 
Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel. 

Personalmål 
Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik. 

Kommentarer gällande intäkter och kostnader 
Budgeterade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 bygger påföljande medlemmar i förbundet: 

Medlem 
Alvesta 

Borgholm 
Bromölla 
Eslöv 

Hässleholm 
Höör 
Karlskrona 

Karlshamn 
Lessebo 
Ljungby 
Markaryd 
Olofström 

Osby 
Oskarshamn 
Ronneby 
Region Blekinge 
Tingsryd 
Vadstena 
Vellinge 

Andel i förbundet 
3,5 °/o 

1,9 % 
2,2 °/o 

5,9 °/o 

9,2 °/0 

2,9 °/o 

11,8 % 
5,7 °/o 

1,6 °/o 

5,0 °/o 

1,8 °/o 

2,4 % 
2,3 °/o 

4,8 % 
5,3 °/o 

1,6 °/o 

2,2 °/o 

1,3 % 
6,3 %
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Vimmerby 2,8 °/o 

Växjö 11,8 °/o 

Älmhult 3,0 °/0 

Åtvidaberg 2,1 °/o 

Östra Göinge 2,6 °/o 

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare med undantag för Växjö och Älmhult 
som begärt utträde ur förbundet. På kostnadssidan är budgeten beräknad utifrån det fortsatta arbetet med 
arkivleveranser utifrån den plattform för långsiktigt digitalt bevarande som driftsattes under slutet av 2017. En 
personalförstärkning på 0,5 arkivassistenttjänst planeras 2018 för att klara anslutande tjänster kopplade till 
pappersarkiv vilket får följder även 2019 och framåt., Fortsatta lokalanpassningar för erforderligt skalskydd 
kommer också att påverka kostnaderna. 

Totalt budgeteras för 12, 5 tjänster 2019. Uppräkning av kostnader för personal 2020 och 2021 har gjorts enligt 
nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 17:68. 

Nedan presenteras resultatbudget för 2019 med plan för 2020 och 2021. Budgeten upprättad utifrån att Växjö 
fullföljer sitt utträde och betalar 1/3 av ordinarie medlemsavgift 2019. Alvesta betalar 2/3 av ordinarie avgift 
2019 och 1/3 2020. l ôvrigt gäller oförändrade förutsättningar vad avser anslutande tjänster som beräknats 
utifrån den nivå som gäller idag. lnträdesavgifter samt medlemsavgifter för eventuella nya medlemmar har inte 
räknats med vilket, allt annat lika, föranleder en mindre kostnadsreducering 2020 men även 2021. Generell 
kostnadsuppräkning har inte gjorts annat än vad som anges ovan avseende personalkostnader. 

av6 

RESÏU LTÁTEUDGEEWÏKR 'e 51201.9 *1 ‘ 

. 

2020' 2021; LL 

Intäkter 
Avgifter från medlemskommuner* 13 871 13 115 12 963 
Inträdesavgifter nya medlemmar 0 0 0 

Anslutande tjänster 785 785 785 
Övriga intäkter 285 285 285 

‚SUMMAINLTÄKTER 149411- :_14“‘185; t s 2214033 > ‘ 

Kostnader 
Kostnader för personal (kkl 5) -9 145 -9 456 -9 749 
Varav anslutande tjänst -638 -638 -638 
Ovriga verksamhetskostnader** (kkl 6,7) -4 337 -3 693 -3 249 
Varav anslutande tjänster -147 -147 -147

~ 
Lokalhyror och fast|ghetskostnader22 

J! 

Konsultkostnader (inkl. kostnaderfôr revision) -1 210 

IT & datakommunikation -478 

Resor och kurser och konferenserför medlemmars räkning -814 

Övrigt (kontors- och förbrukningsmaterial, kurser personalen etc) -873 

Totalt 4 337 

-673 -750 -750 
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Finansiella intäkter 0 O 0 

Finansiella kostnader -2 -2 -2 
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rie medlemsavgift 2019 och Älmhult 2/3. För 2020 betalar Älmhult 1/3 av
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Investeringar 
Fôr 2019 planeras nyinvesteringar på totalt 230tkr. Kommande år är svåra att beräkna utifrån nuvarande 
omfattning i verksamheten och har därför lämnats till motsvarande belopp. 

Lokalanpassningar 30 30 
Nät, servrar/iagring 120 100 

100 100~ 
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