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Närvarolista 
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Willy Persson (KD), 1:e vice ordförande 
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande 
Anders L Petersson (C) 
Thommy Persson (S) 
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Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Sten-Albert Olsson (SD) §§185-194, 202, 204 
Martin Johansson (S) §§185-194, 202, 204 
Robin Bowin (V) 

Tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M) tjänstgör istället för Fredrik Jacobsen (M) §§ 185-193, 202,204 
Robert Furlong (L) tjänstgör istället för Jesper Rehn (L)  
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Bengt Åke Johansson (SD)  
  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Anders Karlsson, förvaltningschef 
Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
Peter Parnfeldt, föreningskoordinator  
Daniel Svensson, föreningskoordinator 
Sören Andersson, verksamhetschef §§185- 208 
Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare §§ 185-208 
Kirsti Emaus, enhetschef fritid och kultur §§ 185-191 
Patrik Sommersgaard, gata och parkchef 
Tim Sonesson, trafikansvarig §§ 192, 194, 202 
Frida Berg, nämndsekreterare 

Övriga Malena Sandgren, verksamhetschef för kultur-och bildning §§ 185-191 
Lisa Andersson, avdelningschef för kultur-och bildning §§ 185-191 
Jens Svefors, arkitekt §§ 185- 191 
Mattias Roos, distriktidrottschef § 196 
Carina Thuresson, verksamhetschef § 196 
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§ 185 Dnr 2022-000001 809 

Val av justerare  

 

Beslut 

Teknik, - fritid-och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) att 

jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker på tisdagen 2022-

11-01.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 186 Dnr 2022-000002 809 

Fastställande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) anmäler två frågor under övrigt.  

 

Willy Persson (KD) anmäler en fråga under övrigt.  

   

Beslut 

Teknik, - fritid-och kulturnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 187 Dnr 2022-000399 109 

MEDBORGARFÖRSLAG anordna en rastplats/grillplats 
på del av Karlsnäsleden 

 

Sammanfattning  

Eva Sofia Jönsson har 21-04-13 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår en grillplats utmed Karlsnäsleden, förslaget avser 

att grillplatsen anläggs mellan Niordalsvägen och Brantafors kraftstation.   

Bedömning 

Karlsnäsleden anlades av Ronneby OK genom en överenskommelse med 

befintliga markägare, bland annat Ronneby kommun. I överenskommelsen 

ingick att Ronneby OK skulle ansvara för drift och underhåll helt 

självständigt, både gällande arbete och ekonomi. 

Ronneby OK har vid ett flertal tillfällen begärt att Ronneby kommun genom 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen (TFK) ska överta leden. TFK har 

ställt sig negativa till det. 

När Ronneby kommun startade upp projektet Ronnebyslingor, organiserat 

under Kommunledningsförvaltningen (KLF), så valde ansvarig projektledare 

att plocka in Karlsnäsleden i projektet och därmed överta det fulla ansvaret 

för leden. Projektet plockades in utan att en plan för drift, underhåll, ansvar 

eller ekonomi upprättades. TFK samarbetar med KLF gällande flera 

områden där Ronnebyslingor är ett område. Samarbetet sker i primärt mellan 

Fritidsenheten och Landsbygdsutvecklare. I och med detta samarbete så 

finns det en lösare form av uppdelning där huvudansvaret för  

Ronnebyslingorna ligger på KLF där Landsbygdutvecklaren ansvarar. TFK 

har aldrig ansvarat för drift, skötsel eller ekonomi gällande Karlsnäsleden. 

Huruvida en grillplats ska anläggas utmed Karlsnäsleden är därför en fråga 

för KLF.    

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår att Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt eget 

remissvar.  
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Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom ovan 

yttrande och antar detta som sitt eget remissvar. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Teknik-, fritid och kulturnämnden 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 188 Dnr 2020-000449 800 

Medborgarförslag - Önskan om en aktivitetspark byggs 
i Kallinge    

 

Sammanfattning  

KFUM Ronneby/Kallinge inkom 2018-11-24 med ett medborgarförslag om 

att en aktivitetspark/skateboardpark skulle anläggas belägen vi Kallinge 

fritidsgård. Anläggandet skulle ske i samarbete mellan föreningen, SISU och 

Svenska skateboardförbundet. Ärendet blev återremitterat av 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 2019-11-25 för ett förtydligande av 

beslutsformuleringen. 

Från början utsedd handläggare har efter detta inte jobbat vidare med ärendet 

och har även avslutat sin tjänst på förvaltningen. Ärendet lämnades inte 

vidare till någon annan handläggare utan lämnades låst i Ciceron. Det 

oavslutade ärendet kom förvaltningen till kännedom vid en genomgång av 

Ciceron under september månad. 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen har, utan vetskap om aktuellt ärende, 

påbörjat och avslutat ett större ärende gällande en skateboardpark där 

Ronneby kommun föreslogs vara delfinansiär. Denna skatepark är nu under 

uppförande. Förvaltningen hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut i det 

ärendet. 

    

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att medborgarförslaget inte längre är aktuellt 

och hänvisar till Kommunfullmäktiges beslut i ärendena §56 2022-000075 

009 samt §57 2021-000579 261.   

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och 

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Martin Johansson (S). 
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Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses 

besvarat.  

 

________________ 

Exp: 

Akten  

Förslagsställaren 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunfullmäktige 
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§ 189 Dnr 2022-000394 009 

Konstresurscentrum/Kulturcentrum - Avtal mellan 
Region Blekinge och Ronneby kommun.  

 

Sammanfattning  

 Verksamhetschef Malena Sandgren och avdelningschef Lisa Andersson, 

informerar om det kommande samverkansavtalet för regionalt 

konstresurscentrum.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Persson (S) och Teo Zickbauer (S).  

 

Beslut 

Teknik, -fritid-och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 190 Dnr 2022-000285 009 

Information/Presentation av arkitekt Jens Svefors AB/  
Projektet Katalysatorn 

 

Sammanfattning  

 Jens Svefors, presenterar om projekt katalysator och om hur utemiljön och 

lokaler i och runt kultursresurscentrum skulle kunna utformas.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Teo Zickbauer (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Robert 

Furlong (L), Tommy Persson (S) och Martin Johansson (S). 

 

Beslut 

Teknik, -fritid-och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 191 Dnr 2022-000397 009 

Utveckling av utemiljö Kulturcentrum 

 

Sammanfattning  

Mark och exploateringschef Anna Hinseäng har till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott inkommit med en tjänsteskrivelse - Utveckling av utemiljö på 

Kulturcentrum. Projektet ingår från början i ett större projekt angående 

ombyggnation av Kulturcentrum. I aktuell skrivelse föreslås att arbetet med 

att förändra och utveckla utemiljön på Kulturcentrum för att skapa 

mötesplatser, mer grönska, bättre och säkrare gångmiljö, belysning samt 

förbättrad och bättre parkering genomförs som ett separat projekt med början 

hösten 2022, budgetmedel finns.  

Bedömning 

I gaturummet mellan Kulturcentrum och Sockerbruket vistas dagligen barn, 

unga och medarbetare anställda i Ronneby kommun som besöker och arbetar 

på Kulturskolan, Fritidsgården, Konsthallen eller i Skateboardföreningens 

verksamhet. Här vistas även konstnärer som arbetar i Kulturcentrums 

verkstäder och turister passerar på sin vandring i kulturkvarteret Bergslagen. 

Området är i stort behov av renovering då det upplevs mörkt, opersonligt och 

otryggt.  

2019 beviljades Ronneby kommun/Kulturcentrum statliga medel via Region 

Blekinge för utveckling av konstnärsverkstäder/produktionsplatser, 

konstnärsresidens och utemiljön. Svefors arkitekter har under projekttiden 

bland annat tagit fram visionsskisser och en animation över gaturummet 

mellan Kulturcentrum och Sockerbruket.  I framtagen videoskiss omdanas 

gaturummet till ett torg med scen och plantering där smärre träd i 

planteringskragar bildar trivsamma nischer med plats för sittbänkar. Mot ån 

anläggs en trappa att såväl sitta som att gå i.  

Visionsskisserna och animationen presenterades i Kulturutskottet den 2022-

09-13 och i sammanträdesprotokollet Dnr 2022- 000285 009 § 33 ställer 

Kulturutskottet sig positiva till presenterat förslag och trycker på vikten av 

att hålla sig till Svefors förslag i samband med arbetet med utemiljön.  

Teknik fritid och kulturförvaltningen ser positivt på att ge Mark – och 

exploateringsenheten i uppdrag att utveckla utemiljön runt Kulturcentrum 

och tycker och vill verkligen betona att arbetet bör utgå från Svefors 

arkitekters visionsskisser.  
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår att Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar det som sitt eget 

remissvar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Robert Furlong (L), Tommy Persson (S) och 

Martin Johansson (S). 

 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att det till tjänsteförslaget ska tilläggas att man 

beaktar trafikmiljön i sin helhet samt genomför en trafikutredning avseende 

området.     

  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på Teo Zickbauers (S) 

yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.      

     

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom ovan 

yttrande och antar det som sitt eget remissvar med tillägget att man beaktar 

trafikmiljön i sin helhet samt att det genomförs en trafikutredning avseende 

området.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Mark och- exploateringsenheten 

Akten 
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§ 192 Dnr 2022-000006 800 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

 Förvaltningschefen redovisar teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge t.o.m. september gentemot budget 2022.      

 

Förslag till beslut 

 Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.         

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Tommy Persson 

(S), Martin Johansson (S) och Robin Bowin (V).  

 

Yrkanden 

 Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att nämnden beslutar att:  

1. ge förvaltningen i uppdrag att göra en besparing om 199 000kr 

2. samtliga inbesparingar enligt bilaga, där posten om 500 000 kr är en 

temporär besparing för 2022 

3. posten ramreducering ej går att genomföra    

 

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.    
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att  

1. ge förvaltningen i uppdrag att göra en besparing om 199 000kr 

2. samtliga inbesparingar enligt bilaga, där posten om 500 000 kr är en 

temporär besparing för 2022 

3. posten ramreducering ej går att genomföra  

________________ 

 

Exp: 

Akten 

Bilaga: 

Bilaga besparingar särskilt uppdrag 
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§ 193 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 

 

Sammanfattning  

 Förvaltningschefen informerar om förvaltningens pågående arbete med 

trygghetsskapande åtgärder.          

 

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet.     

 

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

     

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.     

________________ 

Exp: 
Akten 
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§ 194 Dnr 2021-000524 101 

Motion från Lova Necksten (MP) om att införa 
mensskydd på kommunens offentliga toaletter 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har fått en motion gällande att förse 

kommunens offentliga toaletter med mensskydd, på remiss från 

Kommunstyrelsen.  

 

Ronneby kommun har 10 offentliga toaletter:  

1. Brunnsparken, vid Basaren/kiosken 

2. Brunnsparken, vid Bäckahästen 

3. Brunnsparken, vid Naturum 

4. Ronneby centrum, i Rådhusparken 

5. Ronneby centrum, parkeringen vid gamla Arbetsförmedlingen 

6. Ekenäs, parkeringen vid tankstationen 

7. Karö, servicehuset vid gästbryggorna 

8. Kallinge, vid fritidsgården 

9. Aspan, på campingen (säsong) 

10. Järnavik, vid båthuset (säsong) 

 

I slutet av 2021 gjordes bedömningen att kostanden för införandet av 

mensskydd initialt skulle uppgå till 7000 kr för inköp av startkit till samtliga 

toaletter. Efter kontakt med Forshaga kommun, som infört mensskydd 2020, 

kan den årliga kostnaden för påfyllning beräknas till ca 5000 kr. Kostnaden 

bedöms tas inom Teknik-, fritid- och kulturnämndens befintliga budget.   

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen gör bedömningen att det är möjligt 

att ta kostnaden för mensskydd på offentliga toaletter under förutsättning att 

en offentlig toalett stängs. Förslaget är att stänga den toalett som benämns 

som nr 4 Ronneby centrum, i Rådhusparken då det anses om tillräckligt att 

ha en offentlig toalett i stadens centrum.  
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Avveckling av en offentlig toalett ger en årlig besparing på ca 90 000 - 

100 000 kr vilket är kostnader för städning, el och underhåll. 

Avvecklingskostnad blir en engångskostnad om 20 000 kr per toalett.  

 

I offentliga miljöer finns det alltid risk för misskötsamhet och skadegörelse. 

Om automaterna förstörs kommer nya inte sättas upp, då det inte finns 

täckning för ökad drift av offentliga toaletter.  

 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen förslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden lämna följande yttrande: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden inför mensskydd på offentliga toaletter i 

kommunen. Vid skadegörelse och misskötsamhet av dessa automater 

kommer nya ej att sättas upp. I samband med detta avvecklas den offentliga 

toaletten i Rådhusparken för att finansiera åtagandet. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Helene 

Fogelberg (M), Tommy Persson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Willy 

Persson (KD) och Anders Petersson (C), Martin Johansson (S), Robin Bowin 

(V) och Chatarina Christensson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att teknik, -fritid - och kulturnämnden 

ställer sig positiva till att införa mensskydd på offentliga toaletter under 

förutsättning att det finansieras av medel från Kommunstyrelsen.    

 

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna följande yttrande: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till att införa 

mensskydd på offentliga toaletter under förutsättning att det finansieras av 

medel från Kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 195 Dnr 2022-000403 821 

Placering av utegym Kallinge 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har investerat i två stycken utegym. Det ena gymmet är 

placerat i Brunnsparken medan det andra ännu inte är platsbestämt. Teknik-, 

fritid och- kulturnämnden har sedan tidigare beslutat att det återstående 

gymmet ska placeras i Kallinge. Förvaltningen har fått i uppdrag att 

presentera lämpliga platser för att placera gymmet.     

 

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att alla bilagda platserna är lämpliga platser för 

en placering av ett utegym. Förvaltningen bedömer vidare att det är av vikt 

att invånarna inbjuds till en medborgardialog gällande den slutliga 

placeringen av gymmet. Medborgardialogen kommer att bestå av en 

omröstning via Ronneby kommuns hemsida där tre utpekade platser finns att 

rösta på. Utöver dessa tre namngivna platser kommer även möjligheten för 

invånaren att lämna ett eget förslag att finnas.       

 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och 

kulturnämnden att besluta om: 

 

 3 lämpliga platser utifrån bilagt förslag 

 Att det i omröstningen ges möjlighet att inkomma med egna förslag. 

    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Robert Furlong (L), Robin Bowin (V) Willy 

Persson (KD) och Tommy Persson (S) Anders Petersson. 
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Yrkanden 

 Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att föreslå  

 

1. plats nr 6 och nr 8 enligt bilaga 

 

2. att det i omröstningen ges möjlighet att inkomma med egna förslag  

 

3. utegymmet ska vara färdigt den 31 mars 2023.     

 

 

Propositionsordning 

Anders Bromée (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att 

nämnden bifaller detsamma.  

    

 

Beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden beslutar att: 

 

1. plats nr 6 och nr 8 enligt bilaga bedöms som lämpliga platser för 

utegymmet  

 

2. det i omröstningen ges möjlighet att inkomma med egna förslag 

 

3. utegymmet ska vara färdigt den 31 mars 2023. 

 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen 

Akten 

 

Bilaga: 

Bilaga Platser för utegym Kallinge 
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§ 196 Dnr 2022-000414 009 

Information från RF-SISU Blekinge  

 

Sammanfattning  

 Verksamhetschef, Carina Thuresson och distriktsidrottschef, Mattias Roos 

från RF-SISU återrapporterar från det gångna året.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 

 

Beslut 

Teknik,-fritid –och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(52) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 197 Dnr 2022-000433 009 

Ronneby kommuns avfallsplan 2023-2031 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har fått förslaget till avfallsplan för 

Ronneby kommun 2023-2032 på samrådsremiss.  

 

Syftet med avfallsplan Ronneby kommun 2023 - 2031 är att förebygga 

avfall, minimera mängden avfall och utveckla hanteringen av det avfall som 

trots det uppstår i Ronneby kommun. Planen innehåller fyra fokusområden 

med mål och aktiviteter samt de uppgifter som krävs enligt 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om 

förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6). 

 

Avfallsplanen innehåller fyra fokusområden (minimera avfallets mängd, öka 

medvetenheten, renare miljö, avfall som resurs) som anger inriktning för det 

kommunala avfallsarbetet. För att konkretisera fokusområdena finns det 

under varje fokusområde flera mål med tillhörande aktiviteter. Vissa 

aktiviteter ansvarar enskilda förvaltningar och bolag för medan andra gäller 

för flera verksamheter. Vissa aktiviteter är definierade att rymmas inom 

befintligt uppdrag medan andra har bedömts kräva utökat uppdrag.  

 
Avfallsplanen finns även tillgänglig på Ronneby kommuns hemsida 

www.ronneby.se/avfallsplan.  
 

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen berörs av ett tiotal aktiviteter. 

Flertalet aktiviteter bedöms kräva utökat uppdrag. I de fall kan medel äskas 

med hänvisning till avfallsplanen för att genomföra aktiviteten.  

Aktiviteterna anses till stor del möjliga att genomföra, i flera fall under 

förutsättning att medel tillskapas. Dock anses Mål 11 och 12 under ”Avfall 

som resurs” innehålla flera aktiviteter som både anses mycket 

kostnadsdrivande och tidskrävande att genomföra.   
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att lämna följande synpunkter på förslaget till avfallsplan.  

Mål 11 och 12 under ”Avfall som resurs” innehåller flera aktiviteter som 

både anses mycket kostnadsdrivande och tidskrävande att genomföra.     

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna följande synpunkter på 

förslaget till avfallsplan. Mål 11 och 12 under ”Avfall som resurs” innehåller 

flera aktiviteter som både anses mycket kostnadsdrivande och tidskrävande 

att genomföra.     

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen, dnr KS2021/479 

Akten 
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§ 198 Dnr 2020-000296 009 

Målarbete 2021-2022 

 

Sammanfattning  

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen strävar mot att uppnå kommunens 

strategiska mål. Under året har aktiviteter genomförts kopplat till de av 

nämnden formulerade målen. Aktiviteterna följs upp kontinuerligt under 

året.  

I samband med T2 görs en prognos för uppfyllelse av de strategiska 

målområdena vid året slut. Uppföljning av Teknik-, fritid- och 

kulturnämndens samlade målarbete finns som ett bifogat dokument. 

Sammantaget visar uppföljningen av att Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen har genomfört många aktiviteter och jobbat aktivt för att 

nå målen. Nedan presenteras exempel på aktiviteter som genomförts.  

     

Bedömning 

Barn och ungas behov  

Fritidsgårdarna har åter igen mycket verksamhet i gång och besöksantalet 

uppskattas under hösten 2022 vara tillbaka som före pandemin. En 

fritidsgård har öppnat upp verksamhet för gymnasieungdomar under hösten 

2022, för att erbjuda även de äldre ungdomarna en träffpunkt. 

 

På kulturcentrum har man märkt att kontinuitet och schemalagd verksamhet 

visar sig locka fler besökare än tillfälliga aktiviteter. En medveten satsning 

och förbättring av marknadsföring på sociala medier har även gjort. Här har 

samarbetet med fritidsgårdarna varit värdefull. Under hösten har dessutom 

en Konstklubb för barn och unga startats upp.  

 

Fritid- och kulturenheten jobbar aktivt med att stötta föreningar att skapa 

aktiviteter och träningsmöjlighet för barn och unga. Under året har en ny 

funktion med nyhetsbrev riktat till föreningsmedlemmar startats upp. 

Föreningsnyheter - ronneby.se 

 

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla  

Tillsammans med andra förvaltningar synliggörs och utvecklas kommunens 

friluftsutbud allt mer. Bland annat gör Ronneby Live det enkelt att nå ut med 

informationen om kommunens frilutsfaciliteter. På landsbygden har många 

projekt genomförts genom Försköningsprojekt samt ARK 56. Utegym har 

https://www.ronneby.se/uppleva--gora/foreningar/foreningsnyheter.html
https://live.ronneby.se/
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placerats ut i Brunnsparken, vilket upplevs vara mycket uppskattat av 

invånarna.  

En stor del av förvaltningens fel- och serviceanmälan har gått över till digital 

rapportering vilket både gjort det mer tillgängligt för invånarna samtidigt 

som det minskar det administrativa arbetet på förvaltningen. Mer 

information finns dessutom tillgängligt på hemsidan, vilket också minskar 
frågor in till förvaltningen. 

Mycket arbete har gjorts för att skapa en tryggare livsmiljö i staden. Bland 

annat har solcellsdrivna komprimerande soptunnor ersatt traditionella 

soptunnor, ökad belysning på strategiska platser och belysning genom 

fotokonst vid kulturcentrum. Utöver detta har insatser gjorts i stadsmiljö 

tillsammans med BRÅ. 

 

Kostenheten serverar god och näringsrik mat till kommunens elever och 

äldre. Medicinska specialkoster och anpassade måltider tillagas utifrån 

gästernas behov. Enligt statistiken i Kolada kring upplevelser av måltiden 

och maten, har förra årets negativa trend vänts till positiv och är nu uppe på 

samma nivå som tidigare år. 

Skolköken jobbar tillsamman med eleverna för att minskar svinnet från 

skolrestaurangerna. Detta har dock inte gett önskad effekt då mer mat slängs 

totalt sett i skolorna. Bland framförallt de äldre eleverna tros en anledning 

vara att eleverna tar mer mat än de orkar äta för att de inte ska riskera att 

behöva stå i kö för att backa om. Insatser för att minska matsvinnet borde 

göras i samarbete med utbildningsförvaltningen, då kostenhetens personal 

träffar eleverna endast under korta stunder. 

 

Medel behöver avsättas under en längre tid för att åtgärda brister i 

kommunens fastighetsbestånd. Det gäller allt ifrån larm för brand och inbrott 

till underhåll av tak och fasader. 

De ökande priserna på bland annat livsmedel, drivmedel och energi 

förväntas få effekter på den omfattning verksamheten kan drivas med 

bibehållen kvalitet. 

 

Tillväxt och näringslivssamverkan 

Förvaltningens olika verksamheter tar emot många LIA-arbetare, 

feriearbetare, APL-elever, språkpraktikanter samt personer från 

arbetsmarknadsenheten för arbetsprövning. Utöver detta har TFK ett 

samarbete med utbildningsförvaltningen och har därigenom tagit emot 

"skoltrötta" elever för praktik. 
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Fastighetsenheten hyr ut lokaler till näringsidkare och man jobbar ständigt 

för att tillgodosett hyresgästernas önskemål och behov. Förvaltningen har 

arbetat aktivt med att förenkla och digitalisera fel- och serviceanmälan både 

för hyresgäster och för allmänheten. 

 

Biblioteken erbjuder IT-vägledning för de medborgare som behöver hjälp 

och vägledning i det digitala samhället. 

Kulturcentrum har stöttat lokala organisationer, kulturutövare och andra i 

samband med utställningar, arrangemang, kurser, workshops och 

konstprojekt. 

 

 

Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 

Förvaltningens verksamhet jobbar ständigt med att digitalisera de 

arbetsuppgifter som är möjliga, för att effektivisera och förbättra arbetet. 

Bland annat har fastighetsenheten fått medel från digitaliseringsmiljonen för 

att införa kommungemensamt digital rapportering av brandskyddsarbetet. 

Fastighetsenheten har lagt upp fel- och serviceanmälan på webben och är nu 

åtkomlig för den breda allmänheten. Flera enheter har digitaliserat 

tidsrapporteringen för medarbetare, vilket ger tid för andra administrativa 

arbetsuppgifter. 

 

Kulturcentrum jobbar ständigt för att nå nya målgrupper och ökad 

marknadsföring på sociala medier och på hemsidor. 

Fastighetsenheten ser möjligheten i att synliggör energianvändning som ger 

hyresgästen möjlighet att minska energi- och vattenförbrukning. Dock finns 

inga medel avsatta för denna utveckling.  

 

Situationen i världen har medfört högre priser på bland annat livsmedel, 

drivmedel och energi. Det har medfört en mer återhållsamhet i 

förvaltningens arbete. Förvaltningen jobbar för att bibehållen kvalité och nå 

de uppsatta målen trots de ökade priserna. 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Förvaltningen har kompetenta chefer som jobbar för trevlig och trygg 

arbetsmiljö parallellt med verksamhetens utveckling. Under det senaste året 

har förvaltningen haft lågt antal personer som slutar annat än för pension. 

Beräknad övertalighet har där det är möjligt lösts genom internrekrytering 

vid pensionsavgångar. 
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Ledningen utvecklar personalen genom interna och externa utbildningar och 

utmanar med nya arbetssätt. God exempel sprids kontinuerligt inom 

verksamheten. 

Fritid- och kulturenheten har valt att engagera politiken i tvärgrupper när det 

är större frågor som ska behandlas. Grupperna har bestått av tjänstemän och 

av politiker som gemensamt jobbat med en fråga. 

 

Förvaltningen har ett högt deltagande i HME-undersökningen och samtliga 

medarbetare ges tid och tillfälle att svara på undersökningen. 

Samarbetet över förvaltningsgränserna har efter pandemin återupptagits och 

utvecklats. Förvaltningen väver in styrdokumenten med verksamhetens mål 

och aktiviteter. Medarbetarna känner till vilka ramar de har att förhålla sig 

till.      

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

 

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid-, och kulturnämnden tar ovanstånden som information 

gällande målarbetet.       

Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden beslutar att ta ovanstånden som 

information gällande målarbetet till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten 

Bilaga: 

Strategiska målområden - Augusti 2022 Teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

 

 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(52) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 199 Dnr 2022-000422 009 

Radonåtgärder 

 

Sammanfattning  

Efter radonmätningar under uppvärmningssäsongen 2021-2022 har ett antal 

skolor, förskolor och lokaler inom Ronneby kommun, kommunen, visat sig 

vara behäftade med förhöjda radonvärden i varierande storlek. Radonkonsult 

har tagits in för att bedöma vilken/vilka lämpliga åtgärder som behöver 

vidtas för att nå under gränsvärde för radon. Kostnader för att utföra dessa 

åtgärder har bedömts av entreprenör inom specialområdet med 

radonåtgärder. 

 

Följande skolor, förskolor och lokaler kräver skiftande åtgärder som 

radonbrunnar inkl grävningar, tätningar, installation av frånluftsfläktar, 

radonsug, vilka betraktas som investeringsåtgärder > 24 800 kr.  

 

 Bräkne-Hoby bibliotek  

 Hobyskolan flera byggnader 

 Karlsnäsgården 

 Galaxen förskola Br-Hoby 

 Naturbruk flera byggnader 

 Kockumvillan 

 Örvägen 1 

 Brunnskontoret 

 Johannishusskolan flera byggnader 

  

Bedömning 

Det behöver vidtas åtgärder för att sänka radonnivåer så att inte 

Strålsäkerhetsmyndighetens gränsnivå på 200 Bq/m3 överskrids i de aktuella 

byggnaderna. Åtgärdsförslag har tagits fram av radonkonsult och 

kostnadsbedömts av entreprenör med kompetens inom radonåtgärder. Ett 15-

tal byggnader kräver åtgärder vilka betraktas som investeringsåtgärder. Total 

summa som äskas är 900 000 kr.   
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Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen bevilja 

900 000 kr i investeringsåtgärder för att sänka radonnivåer så att inte 

Strålsäkerhetsmyndighetens gränsnivå på 200 Bq/m3 överskrids i de aktuella 

byggnaderna. Åtgärdsförslag har tagits fram av radonkonsult och 

kostnadsbedömts av entreprenör med kompetens inom radonåtgärder. Ett 15-

tal byggnader kräver åtgärder vilka betraktas som investeringsåtgärder.   

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

bevilja 900 000 kr i investeringsåtgärder för att sänka radonnivåer så att inte 

Strålsäkerhetsmyndighetens gränsnivå på 200 Bq/m3 överskrids i de aktuella 

byggnaderna. Åtgärdsförslag har tagits fram av radonkonsult och 

kostnadsbedömts av entreprenör med kompetens inom radonåtgärder. Ett 15-

tal byggnader kräver åtgärder vilka betraktas som investeringsåtgärder.   

 

________________ 

Exp: 

Akten 

Teknik, -fritid – och kulturnämnden 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten, Anna-Lena Andersson 

Fastighetschef, Sören Andersson 
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§ 200 Dnr 2022-000216 192 

Motion från Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) 
om att inrätta ett kulturråd 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten och Mia Persson har till Kommunfullmäktige inkommit med 

en motion om ett inrättande av ett kulturråd i Ronneby kommun. I motionen 

beskrivs att ett kulturråd ska följa det befintliga näringslivsrådet uppbyggda 

struktur.  

Bedömning 

I Ronneby kommun behandlas kulturfrågor, efter beredning av 

förvaltningen, primärt i Kulturutskottet. Kulturutskottet arbetar enligt 

gällande delegation och beslutar bland annat i bidragsfrågor. I frågor som 

inte berör bidrag så förbereds ärendena för vidare behandling eller beslut i 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden. 

Förvaltningen anser att inrättandet av ett kulturråd utmanar Kulturutskottets 

funktion, roll och berättigande. Förvaltningen anser vidare att kulturrådets 

beslutsmandat vidare bör utredas samt att två parallella funktioner generellt 

och per automatik inte hade gynnat kulturfrågorna.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår att Teknik-, fritid och- 

kulturnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar detta som sitt eget 

remissvar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

 

 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(52) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom ovan 

yttrande och antar detta som sitt eget remissvar. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Teknik, -fritid – och kulturnämnden 

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige 
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§ 201 Dnr 2022-000429 812 

Remiss - Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023 - 
2026 

 

Sammanfattning  

Region Blekinge har begärt in ett remissvar från Ronneby kommun gällande 

det idrottspolitiska programmet gällande 2023 – 2026.  

Bedömning 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen har inget att tillägga eller ändra i 

underlaget. Förvaltningen anser att planen behandlar de nationella målen på 

ett bra sätt samt även tillgodoser de regionala och kommunala behoven.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och- 

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunfullmäktige att ställa sig bakom ovan yttrande och antar detta som 

sitt eget remissvar.    

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunfullmäktige att ställa sig bakom ovan 

yttrande och antar detta som sitt eget remissvar.  

________________ 

Exp: 

Akten 

Region Blekinge 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunfullmäktige 

Bilaga: 

Bilaga - Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023 – 2026 

 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(52) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 202 Dnr 2022-000447 805 

Fördelning av kvarvarande bidragsmedel 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid och kulturnämnden beslutade vid det utökade 

beredningsutskottet 2022-10-11 att av kvarvarande bidragsmedel fördela 

500 000 kronor till idrotts- och kulturföreningar. Det utökade 

beredningsutskottet gav Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen i uppgift att 

inkomma med ett förslag på fördelning. Av de kvarvarande bidragsmedlen 

så ska 300 000 kronor fördelas till idrottsföreningar/friluftsföreningar och 

200 000 kronor till kulturföreningar.   

 

Bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att grunden till fördelningen gällande 

idrottsföreningar/friluftsföreningar ska baseras på senast beviljat 

aktivitetsstöd. Idrottsföreningarna/friluftsföreningarna tilldelas utifrån 

respektive förenings procentuella del av senast beviljade totala aktivitetsstöd. 

Detta innebär att den procentsiffra som respektive förening får genererar 

samma procentsats av de 300 000 kronorna som ska fördelas. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att grunden till fördelningen gällande 

kulturföreningar ska baseras på senast beviljat kulturverksamhetsbidrag. 

Kulturföreningarna tilldelas utifrån respektive förenings procentuella del av 

senast beviljade totala kulturverksamhetsbidrag. Detta innebär att den 

procentsiffra som respektive förening får genererar samma procentsats av de 

200 000 kronorna som ska fördelas. 

 

Förvaltningen bedömer att Grupp 39 i förslaget föreslagna del (11 000 

kronor) fördelas Blekinge läns hemslöjd. Grupp 39 hyr lokal i andra hand av 

Blekinge hemslöjd. Detta hyresförfarande har tidigare år varit komplicerat då 

Grupp 39 felaktigt försökt att förmå studieförbundet Folkuniversitetet att 

betala hyran. Detta strider mot Ronneby kommuns gällande bidragsregler.    

 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att besluta enligt Bilaga 1 ”Förslag till fördelning av 

kvarvarande bidragsmedel”.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Martin 

Johansson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Tommy Persson (S). 

 

Yrkanden 

 Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att det extra bidrag för 

kulturverksamhet för 2022 som föreslås delas ut kan användas inom 

befintligt regelverk utöver kommande bidrag och redovisas tillsammans med 

resterande ansökningar för 2023. 

 

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Beslut 
 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar enligt Bilaga 1 ”Förslag till 

fördelning av kvarvarande bidragsmedel” med tillägget att det extra bidrag 

för kulturverksamhet för 2022 som föreslås delas ut kan användas inom 

befintligt regelverk utöver kommande bidrag och redovisas tillsammans med 

resterande ansökningar för 2023.  

 

Deltar inte i beslut 
 

Martin Johansson (S) deltar inte i beslutet.       

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

Akten 

 

Bilaga: 

Förslag till fördelning av kvarvarande bidragsmedel   
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§ 203 Dnr 2022-000410 300 

Individärende/Sekretess 
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§ 204 Dnr 2022-000087 80 

Förslag till taxor och avgifter 2022 för nyttjande av 
kommunal idrotts- fritids- och kulturanläggningar, 
simskolor, fiskekort och lotteritillstånd samt 
återrapportering av 2018-års budgetuppdrag gällande 
införandet av ett ”Ronnebykort”  

 

Sammanfattning  

 Förvaltningen fick i budget 2018 uppdraget att undersöka möjligheten att 

skapa ett ”Ronnebykort” för tillträde till fritidsanläggningar i Ronneby 

kommun samt koppla kortet till en taxekonstruktion. Kortets funktion skulle 

vara att ytterligare subventioner, i Ronneby kommuns anläggningar och 

lokaler skulle komma invånarna i Ronneby kommun till del. 

 

I budget för 2022 har Teknik-, fritid- och kulturnämnden (TFK-nämnden) 

getts i uppdrag att, via taxor och avgifter öka intäkterna med 100 000 kronor.  

En tvärgrupp bestående av tjänstemän och politiker från TFK-nämnden har 

bildats för att gemensamt arbeta med frågan. Tvärgruppsarbetet inleddes 

med att förvaltningen inhämtade de andra Blekingekommunernas taxor och 

bestämmelser för använda dessa som underlag i arbetet. 

I jämförelse med övriga Blekingekommuner så skiljer sig Ronneby kommun 

åt, förutom i generellt lägre taxor, även i hur man ser på åldern gällande 

barn, ungdom och vuxen. 

  

Förslag är att åldersfrågan ska hanteras på följande sätt: 

 

 Verksamhet för barn- och ungdomar omfattar åldrarna 0 – 20 år samt 

verksamhet för U-lag och J20-lag, detta oavsett åldern på deltagarna. 

I denna grupp innefattas även pensionär- och 

handikapporganisationer. 

 

 Vuxenverksamhet omfattar den som är 21 år och äldre. All 

verksamhet som bedrivs i seniorsammanhang exempelvis A- och B-

lag räknas som vuxenverksamhet, detta oavsett åldern på deltagarna. 

  

Förslag är att taxorna generellt höjs enligt följande: 

 

Taxorna höjs med 10 % för alla föreningar som är registrerade i Ronneby 

kommuns föreningsregister. 
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Taxorna höjs med 10 % för alla privatpersoner samt företag som är 

mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun. 

 

Taxorna höjs med 25 % för alla Privatpersoner, företag samt föreningar som 

inte är mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun. 

 

 

Förslag till struktur - omklädningsrum för hemmalag 

 

 Föreningars representationslag som enligt sitt eget specialförbunds 

definitioner är klassad som elitverksamhet har rätt att hyra ett 

omklädningsrum. Föreningen har då ensamrätt på 

omklädningsrummet och disponerar det fritt inom föreningen. 

 

 Övriga föreningar har möjlighet, via TFK-nämnden, ansöka om att 

hyra ett omklädningsrum. TFK-nämnden beaktar möjligheten bland 

annat utifrån antalet omklädningsrum på respektive anläggning. 

 

 Omklädningsrummen hyrs endast ut på årsbasis och taxan är 87 

kr/kvm/år. 

 

 En förening som hyr ett omklädningsrum äger inte rätt att hyra ut i 

andra hand. 

 

 En förening som hyr ett omklädningsrum äger inte rätt, utan Ronneby 

kommuns fastighetsenhets skriftliga medgivande, göra några ingrepp 

i omklädningsrummet. 

 

 En förening som hyr ett omklädningsrum ansvarar för städning, 

allmän ordning i lokalen samt bär kostnaden- för eventuella låsbyten, 

borttappade taggar/nycklar. 

 

 

 

Förslag till utökning avseende taxan för kansli. 

 

 Taxan för ”Kansli” kompletteras och namnges ”Kansli och övriga 

likvärdiga lokaler” 
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Förslag på prioriteringsordning av verksamheten vid 

idrottsanläggningar  

 Prioriteringsordningen innehåller en fallande skala om 9 definitioner 

där tillägg nummer 8 utgörs av ”Företag, föreningar eller 

kommersiella intressen där företaget, föreningen eller arrangören 

inte har sitt säte i Ronneby kommun. Tillägg nummer 9 utgörs av 

”Privatpersoner som inte är mantalsskrivna i Ronneby kommun”  

 

Förslag på taxor för idrottsanläggningar. 

 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun:  

Taxan höjs med 10 % 

 

 Taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 

mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun:  

Taxan höjs med 25 % 

 

 

Förslag på taxor för simhallar och träningsbassänger. 

 

 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 
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 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun. Avgift för 2-3 

badvakter tillkommer. Endast hyra av samtliga banor är möjlig.  

Taxan höjs med 10 %. 

 

 

 Förslag taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 

mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun: 

En avgift för 2-3 badvakter tillkommer.  

Endast hyra av samtliga banor är möjlig. 

Taxan höjs med 25 %. 
 

 

Taxor badavgifter. 

 Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre. 

Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. 

Barn 0-12 år gratis entré i sällskap av simkunnig person som fyllt 18 

år. (max 2 barn) 

Pensionär räknas som ungdom. 

Taxorna höjs med 10 % 

 

 Taxor Brunnsbadet. 

Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre. 

Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. 

Barn 0-12 år gratis entré i sällskap av simkunnig person som fyllt 18 

år. (max 2 barn) 

Pensionär betalar ungdomstaxa. 

Familj/grupp – 1 vuxen och max 4 ungdomar. 

Familj/grupp – 2 vuxna och max 6 ungdomar. 
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15-kort för pensionär blir tillgängligt. (ungdomstaxa) 

Säsongskort för pensionär blir tillgängligt. (ungdomstaxa) 

Morgonbad endast för ungdom, pensionär och vuxen. 

Säsongskort ”Pensionär” blir tillgängligt. (ungdomstaxa) 

Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Taxor övriga anläggningar 

 

Boule Jernvallen inom- och utomhus: 

 Taxa A, träningsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa B, tävlingsverksamhet barn- och ungdom i åldrarna 0 – 20 år, 

skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxa B gällen över för utvecklingslag (U-lag) och 

J20 lag där deltagare över 20 år kan delta. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa C, träningsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa D, tävlingsverksamhet för vuxna i åldrarna 21 år och äldre. 

Skallkrav på att föreningen är registrerad i Ronneby kommuns 

föreningsregister. Taxan höjs med 10 % 

 Taxa E, Privatpersoner, ej registrerade föreningar och företag som 

är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby kommun:  

Taxan höjs med 10 % 

 

 Taxa F, Privatpersoner, företag samt föreningar som inte är 

mantalsskrivna/inte har sitt säte i Ronneby kommun: 

Taxan höjs med 25 % 

 

 Tennisbanor Brunnsparken utomhus: 

 Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre. 

Ungdom innefattar åldrarna 0-20 år. 

Taxan höjs med 10 % 

 

Ronneby Horse Center: 

 Taxorna höjs med 10 % 
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Kvitterplatsen 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

Cirkusplatsen 

 Taxan höjs med 10 % för föreningar registrerade i Ronneby 

kommuns föreningsregister samt eventuell avgift för el, VA och 

sophämtning. 

 

 Taxan höjs med 25 % för övriga samt eventuell avgift för el, VA 

och sophämtning. 

 

 

Taxor övriga lokaler 

 

Sammanträdeslokaler 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Konferenslokaler 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Repetitionslokaler 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Verkstäder 

 Taxorna höjs med 10 % samt eventuell avgift för el till ugn. 

 

 

Konsertlokal/scen 

 Taxorna höjs med 10 %. 

 

 

Kansli, varmförråd/kallförråd 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Husvagnsuppställningsplatser 

 Taxorna höjs med 10 % 
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Båtplatser 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

 

Fiskekort och roddbåtar 

 

Fiskekort 

 Vuxen innefattar åldrarna 21 år och äldre. 

Ungdom innefattar åldrarna 13-20 år. 

 Barn upp till 12 år fiskar kostnadsfritt i sällskap med vuxen som löst 

fiskekort. (fiskekort för vuxen) 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

Roddbåtar 

 Åldersgräns för att hyra roddbåt är 18 år. 

 Taxorna höjs med 10 % 

 

 

 

Nycklar och taggar 

 

Förlorad nyckel eller tagg 

 Taxorna höjs med 10 % med en lägsta summa på 100 kronor. 

 

 

Lotteritillstånd 

 

Bevis om registrering 

 Taxorna höjs med 10 % 

  

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att genom detta förslag så får Ronneby 

kommun mer likvärdiga taxor som övriga Blekinge. Förslaget möjliggör 

även att invånare i Ronneby kommun på ett adekvat och ekonomiskt 

fördelaktigt sätt kan ta del av Ronneby kommuns stora utbud av 

fritidssysselsättningar. Förvaltningens bedömer att det aktuella förslaget 

även ska ses som en återrapportering avseende budgetuppdraget från 2018 

gällande ”Ronnebykortet 
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och- 

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt 

ovanstående förslag och bilagt förslag till taxor samt anse budgetuppdraget 

från 2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Teo Zickbauer (S).  

 

Yrkanden 

 Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Teo Zickbauer (S) yrkar på en höjning med 5 % för gruppen 0-20 enligt 

tidigare föreslag från teknik, -fritid och kulturnämnden. 

      

Propositionsordning 

 Ordförande Anders Bromée (M) ställer tjänsteförslaget mot Teo Zickbauers 

(S) förslag och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Omröstning begärs.  

 

Ordförande fastställer följande beslutsgång. De som önskar bifalla Anders 

Bromées (M) förslag röstar JA. De som önskar bifalla Teo Zickbauers (S) 

förslag röstar NEJ.  
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Omröstningsresultat 

 Teknik, -fritid-och kulturnämnden beslutar med 8 JA-röster, 5 NEJ-röster att 

avslå Teo Zickbauers (S) yrkande.       

 

 

Namn Ja Nej Avstår  

Anders Bromée (M) X   

Willy Persson (KD) X   

Teo Zickbauer (S)  X  
Helene Fogelberg (M) X   

Robert Furlong (L) X   

Anders Petersson (C) X   
Tommy Persson (S)  X  

Catharina Christensson (S)  X  

Martin Johansson (S)  X  
Robin Bowin (V)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Sten Albert Olsson (SD) X   
Anders Oddsheden (SD) X   

Totalt  8 5  
 

 

 

Beslut 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att besluta enligt ovanstående förslag och bilagt förslag till taxor samt anse 

budgetuppdraget från 2018 gällande ”Ronnebykortet” avrapporterat. 
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Reservationer 

 

Teo Zickbauer (S), Thommy Persson (S), Catharina Christensson (S) och 

Martin Johansson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

Bilaga: 

Förslag till taxor och avgifter 

 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(52) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 205 Dnr 2022-000229 009 

Aktuell information från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

 Föreligger ingen information.     

Beslut 

Teknik, -fritid-och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(52) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 206 Dnr 2022-000007 800 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

  Anders Karlsson, ger information från förvaltningen: 

 

 Hantering av energikrisen.  

 Karöbåten – planeras att sättas i bruk, behövs för att bland 

annat öka turismen. 

 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Bengt Sven Åke Johansson 

(SD), Tommy Persson (S) och Teo Zickbauer (S). 

 

Beslut 

Teknik, -fritid-och kulturnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(52) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 207 Dnr 2022-000003 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

 Föreligger följande delgivningsärenden:  

1. Delgivning TFKN 2022-10-25 Beslut-2022000230-KS-§ 164 

2. Delgivning TFKN 2022-10-25 Beslut-2022000232-KS-§ 165 

3. Delgivning TFKN 2022-10-25 Riktlinje för styrdokument_2022_A 

4. Delgivning TFKN 2022-10-25 brev till kommunen (1) 

5. Delgivning TFKN 2022-10-25 Beslut-2022000415-KS-§ 254 

6. Delgivning TFKN 2022-10-25 Beslut-2022000110-KS-§ 290 

7. Delgivning TFKN 2022-10-25 Beslut-2022000111-KS-§ 291 

8. Delgivning TFKN 2022-10-25 Beslut-2021000721-KS-§ 298 

     

 

Beslut 

Teknik, -fritid-och kulturnämnden beslutar att noterar informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(52) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 208 Dnr 2022-000004 809 

Delegationsbeslut, internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

 Föreligger följande delegationsbeslut:   

1. Delegationsbeslut TFKN 2022-10-25 TFKN Sammanställning av 

delegationsbeslut 2022    

Beslut 

Teknik, -fritid-och kulturnämnden beslutar att noterar informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(52) 
2022-10-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 209 Dnr 2022-000005 809 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

 Teo Zickbauer (S) tar upp om ett önskat tillägg i bidragsreglerna gällande 

punkt 4.9 bekostnad av löner. Att man ändrar punkt 4.9 till bekostnad av 

löner för anställd personal. 

 

Teo Zickbauer (S) ställer en fråga angående asfaltering längs med 

Risatorpsvägen. 

Patrik Sommersgaard svarar.  

 

Willy Persson (KD) ställer en fråga. 

Patrik Sommersgaard svarar.  

 

Torbjön Lind kommer att bjudas in till nästa sammanträde. 

  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Teo Zickbauer (S), Willy 

Persson (KD) och Tommy Persson (S). 

 

Beslut 

Teknik, -fritid-och kulturnämnden beslutar att ta informationen till 

protokollet samt vidarebefordra informationen gällande tillägget i 

bidragsreglerna till Kulturutskottet för yttrande.  

________________ 

Exp: 

Kulturutskottet 

Akten  

 



Besparingar till nämnd 20221025 20 200 919 20 221 025 Avvikelse

Nämnd

Naturbruk 20% tj+Lindebo 5% klart 110 000 110 000 0

Hobyskolan 25% tj klart 110 000 110 000 0

Vidablick stänga restaurangen klart 0 150 000 150 000

Taxorhöjningar internat påg 50 000 50 000 0

Taxorhöjningar övr måltider påg 50 000 50 000 0

Nedläggning filialer 1 tj klart 487 000 487 000 0

Handläggare 1,0 tj klart 605 000 605 000 0

Kulturcentrum 0,2 tj klart 100 000 100 000 0

Fritidsledare 1,0 tj 0 0 0

Taxor Brunnsbadet 0 0 0 ingår iövriga taxor

Brunnsbadet över till Abri påg 1 200 000 1 200 000 0

Inbesparingar bidrag,temporärt för 2022 påg 0 500 000 500 000 utf 2022 beslut 20221025

Taxor övriga påg 100 000 200 000 100 000 beslut 20221025

Fiske Galtsjön, Skärsjön 0

Höja hyror Brunnsparken, marknadshyror klart 50 000 50 000 0

Avveckla kopieringscentral påg 616 000 616 000 0

Försäljning/rivning fastigheter/minskat underhåll påg 500 000 1 000 000 500 000

Taxor Karöline ej 35 000 -35 000

Avveckling av en simhall 0 0

Personal 1,0 tj park klart 487 000 487 000 0

Div övrigt påg 0 199 000 199 000 att besluta om utöver ovan beslut 20221025

Avveckling en äldre lastbil höga reparationer påg 300 000 300 000 0 allternativt andra inbesparingar

Avvveckla hamnbåt ej 100 000 0 -100 000

Skogen avverkning ej 500 000 0 -500 000

Övrigt enl KS beslut ej 580 000 -580 000

Totalt förslag inbesparingar 5 980 000 6 214 000 234 000

Inbesparingar kapitaltjänstkostnader 0 0 0

Generell  inbesparing 2019 klart 234 000 0 -234 000

Summa inbesparing för ramreducering inköpsenhet 6 214 000 6 214 000 0

Ramreducering inköps enhet ej 2 630 000 0 -2 630 000 nämnden bedömde 

Total förelagen inbesparing 8 844 000 6 214 000 -2 630 000 att denna post ej gick att genomföra

varför den lämnades utan åtgärd.

Bilaga besparingar särskilt uppdrag



 

Bilaga Platser för utegym Kallinge



Strategiska målområden - Augusti 2022 Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
Strategiska målområden Analys 

Barn och ungas behov Resultat-hur blev det? 

Kostenheten serverar god och näringsrik mat till eleverna i skolorna och förskolorna. Medicinska specialkoster och anpassade måltider lagas 
utifrån gästers behov. 

Fastighetsenheten tillhandahåller ändamålsenliga lokaler och är ansvariga för skolor och förskolors utemiljö. Samtliga skolor- och förskolors 
utemiljöer är besiktigade. En resurs från gatu- och parkenheten är ansvarig för utemiljön. Det innebär att de åtgärder som behöver göras 
snabbt och korrekt blir utförda. 

Tre kommunala lekplatser har renoverats under året. Samtliga tillgänglighetsanpassas vid renovering. 

Biblioteken genomför bokprat, bjuder in förskolegrupper och har programverksamhet för barn och unga. Barn och unga kommer även med 
inköpsförslag. Under sommaren har biblioteket med hjälp av regionalt stöd, anställt en feriearbetare som jobbat med digitalt fokus. Digitala 
aktiviteter har exempelvis varit StarWars-dagen och att testa VR. Under Fyra dagar film gjordes manus- och filmskapade aktiviteter för 
mellanstadiet på stadsbiblioteket. Robotbygge har erbjudits i biblioteksbussen när den stått utanför Bräkne-Hoby bibliotek. 

Kulturcentrum har jobbat medvetet för att nå ut till barn och unga samt med utveckling av konstpedagogik. Under sommaren har kulturcentrum 
i anslutning till pågående utställningar erbjudit handledda aktiviteter med externa och interna handledare. Aktiviteterna har varit välbesökta. 

Fritidsgårdarna har mycket verksamhet och ett högt anta besök i de flesta av kommunens fritidsgårdar. Besöksantalet uppskattas under 
hösten 2022 vara tillbaka som före pandemin och till och med högre. 

Analys-varför? 

På grund av besparingar har öppettiderna på samtliga bibliotek under året minskat med 16 timmar samt 19 personaltimmar, vilket även 
påverkar tillgången för barn och unga. 

På kulturcentrum har man märkt att kontinuitet och schemalagd verksamhet visar sig locka fler besökare än tillfälliga aktiviteter. En medveten 
satsning och förbättring av marknadsföring på sociala medier har gjort. Här har samarbetet med fritidsgårdarna varit värdefull. 

Åtgärder-vad gör vi? 

Förvaltningen har arbetat aktivt med att implementera barnkonventionen i verksamheten. Samtliga chefer och medarbetare har utbildats i 
barnkonventionen och nu fortgår arbetet med att utbilda nyanställda och implementera rutinen för barnrättsbaserade beslutsunderlag. 

Elevernas åsikter och nöjdhet kring skolmaten mäts varje år i en enkät. Svaren ligger sedan till grund för att ytterligare förbättra skolmaten och 
måltidsmiljön. Kostenheten utbildar kontinuerligt sin personal för att möta gästernas behov. Utöver enkäten hålls matråd varje termin i 
skolorna där man diskuterar matsedel, miljö och trivsel i skolrestaurangen, hur vi kan minska matsvinnet och hur vi kan arbeta med att minska 
klimatbelastningen. 

Fritid- och kulturenheten jobbar aktivt med att stötta föreningar att skapa aktiviteter och träningsmöjlighet för barn och unga. Bland annat 
informerar kommunen om de bidrag som finns att söka för de olika föreningarna. Under året har en ny funktion med nyhetsbrev riktat till 
föreningarna startats. På det sättet kan kommunen snabbt nå ut med information till föreningarna. 

Kulturcentrum har under hösten startat en Konstklubb för barn och unga. Kulturcentrum har också inlett ett samarbete med SISU där 
idrottsföreningar kan komma till kulturcentrum för att jobba med team-bildning. 

Biblioteken är lyhörda för inköpsförslag från barn och unga. 

En fritidsgård har öppnat upp verksamhet för gymnasieungdomar under hösten 2022, för att erbjuda även de äldre ungdomarna en träffpunkt. 



Strategiska målområden Analys 

För att även fånga de yngre barnen att komma till fritidsgårdarna bjuds elever i åk 3 in till fritidsgårdarna under vårterminen. 

Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument? Sammanfattning 

Förvaltningen jobbade med att väva in styrdokumenten i samband med upprättandet av aktiviteterna. Flera dokument har reviderats och 
uppdaterats sedan dess. 

Attraktiv och trygg livsmiljö för alla Resultat-hur blev det? 

Mängder med projekt har utförts under året framför allt på landsbygden inom Försköningsprojekt samt leder och byaslingor, ARK 56. Utegym 
har placerats ut i Brunnsparken vilket upplevs vara mycket uppskattat av invånarna. Tillsammans med andra förvaltningar har kommunens 
friluftsutbud synliggjorts och utvecklats ännu mer. Bland annat gör Ronneby Live det enkelt att nå ut med informationen om kommunens 
frilutsfaciliteter. 

En stor del av förvaltningens fel- och serviceanmälan har gått över till digital rapportering vilket både gjort det mer tillgängligt för invånarna 
samtidigt som det minskar det administrativa arbetet på förvaltningen. Mer information finns dessutom tillgängligt på hemsidan, vilket också 
minskar frågor in till förvaltningen. 

LONA-projekt med att gynna pollinatörer och den biologiska mångfalden pågår. Inom projektet har bland annat kommunala medarbetare 
utbildats i grunderna inom biologisk mångfald och insektshotell placerats ut i anslutning till de omställda ytorna. 

Mycket arbete har gjorts för att skapa en tryggare livsmiljö i staden. Bland annat har solcellsdrivna komprimerande soptunnor ersatt 
traditionella soptunnor, ökad belysning på strategiska platser och belysning genom fotokonst vid kulturcentrum. Utöver detta har insatser 
gjorts i stadsmiljö tillsammans med BRÅ. 

Kommunens fastigheter har till stora delar eftersatt underhåll då det förebyggande underhållsarbetet prioriterats bort under lång tid. Det 
innebär nu att det till mesta delen endast är akuta åtgärder som krävs för att lokalerna ska fungera. Belysning byts ut till LED i den omfattning 
medel tillåter. 

Kostenheten serverar god och näringsrik mat till kommunens elever och äldre. Medicinska specialkoster och anpassade måltider tillagas 
utifrån  gästernas behov. Enligt statistiken i Kolada kring upplevelser av måltiden och maten har förra årets negativa trend vänts till positiv och 
är nu uppe på samma nivå som tidigare år. 

Biblioteken har verksamheten erbjudit aktiviteter utifrån den budget som är tillgänglig. Bland annat arrangeras samtal om litteratur och möten 
med författare. 

Analys-varför? 

När det gäller tillgången i form av öppna bibliotek, så har det skett en minskning av antalet öppet-timmar på grund av besparingar på samtliga 
bibliotek utom ett. 16 timmars minskning i öppethållandet, sammanlagt 19 personaltimmar. 

Måltidsombudsmöten genomförs kontinuerligt av kostenheten för att förbättra och möta de äldres önskemål. Detta har visat bättre utfall i 
undersökningen än tidigare år. 

Skolköken jobbar tillsamman med eleverna för att minskar svinnet från skolrestaurangerna. Detta har dock inte gett önskad effekt då mer mat 
slängs totalt sett i skolorna. Bland framförallt de äldre eleverna tros en anledning vara att eleverna tar mer mat än de orkar äta för att de inte 
ska riskera att stå i kö för att backa om. 

Åtgärder-vad gör vi? 

Medel behöver avsättas under en längre tid för att åtgärda brister i kommunens fastighetsbestånd. Det gäller allt ifrån larm för brand och 
inbrott till underhåll av tak och fasader. 



Strategiska målområden Analys 

De ökande priserna på bland annat livsmedel, drivmedel och energi förväntas på effekter på i vilken omfattning verksamheten kan drivas med 
bibehållen kvalitet. 

Insatser för att minska matsvinnet borde göras i samarbete med utbildningsförvaltningen, då kostenhetens personal träffar eleverna endast 
under korta stunder. 

Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument? Sammanfattning 

Tillväxt och näringslivssamverkan Resultat-hur blev det? 

Förvaltningen jobbar aktivt inom de olika verksamheterna med att stärka näringslivets tillväxt i kommunen. 

Förvaltningens olika verksamheter tar emot många LIA-arbetare, feriearbetare, APL-elever, språkpraktikanter samt personer från 
arbetsmarknadsenheten för arbetsprövning. Utöver detta har TFK ett samarbete med utbildningsförvaltningen och har därigenom tagit emot 
"skoltrötta" elever för praktik. 

Fastighetsenheten hyr ut lokaler till näringsidkare och man jobbar ständigt för att tillgodosett hyresgästernas önskemål och behov. I år har kan 
bland annat näringsidkare på Ekenäs och Karön nämnas som exempel. Förvaltningen har arbetat aktivt med att förenkla och digitalisera fel- 
och serviceanmälan både för hyresgäster men även för allmänheten. 

Biblioteken erbjuder IT-vägledning för de medborgare som behöver hjälp och vägledning i det digitala samhället. 

Kulturcentrum har stöttat lokala organisationer, kulturutövare och andra i samband med utställningar, arrangemang, kurser, workshops och 
konstprojekt 

Analys-varför? 

Praktikanter och elever är över lag nöjda med sin praktik på TFK. Vissa har genererat anställningar, antingen tillsvidare eller som vikarie. 

Fastighetsenheten saknar till största delen underhållsplaner för fastigheterna och många av de fel- och serviceanmälningar som kommer in  
blir därför akuta felavhjälpande. Hade det funnits tid att ta fram underhållsplaner hade ett mer förebyggande arbete kunnat göras som ger 
bättre lokaler för hyresgästerna. 

Förvaltningens arbete med att förenkla och digitalisera fel- och serviceanmälan har inneburit färre telefonsamtal till förvaltningen vilket i sin tur 
gett mer tid till andra arbetsuppgifter. 

Kulturcentrum erbjuder både lokala, nationella och internationella konstnärer utställningar, workshop och arbetstillfällen. Det ger att tillresande 
konstnärer blir ofta ambassadörer för Ronneby och Kulturcentrum. I anslutning till utställningen Nordisk Akvarell uppläts kulturcentrums 
utställningslokaler, verkstäder och mötesrum till 57 konstnärer från hela Norden. 

Åtgärder-vad gör vi? 

Vi fortsätter samarbetet med alla parter och försöker ständigt variera oss så alla får en bra inblick i vår verksamhet och kommer rätt i 
arbetslivet. 

Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument? Sammanfattning 

Kontinuerligt på APT och produktionsmöten. 

Ekonomi i balans för en hållbar 
utveckling 

Resultat-hur blev det? 

Förvaltningens verksamhet jobbar med att digitalisera de arbetsuppgifter som är möjliga för att effektivisera och förbättra arbetet. Bland annat 
har fastighetsenheten har fått medel från digitaliseringsmiljonen för att införa kommungemensamt digital rapportering av brandskyddsarbetet. 

Fastighetsenheten har lagt upp fel- och serviceanmälan på webben och är nu åtkomlig för den breda allmänheten. Detta har inneburit att tid 



Strategiska målområden Analys 

har kunnat frigöras till andra arbetsuppgifter. 

För att öka beläggningen på de uthyrningsbara anläggningarna har statistik tagits fram. Det ger ett bra underlag vid diskussioner om 
fördelning och behov av fler fritidslokaler. 

Flera enheter har digitaliserat tidsrapporteringen för medarbetare, vilket ger tid för andra administrativa arbetsuppgifter. 

Kulturcentrum jobbar ständigt för att nå nya målgrupper och ökad marknadsföring på sociala medier och på hemsidor. 

Analys-varför? 

Fastighetsenheten ser möjligheten att man jobba för att synliggör energianvändning som ger hyresgästen möjlighet att minska energi- och 
vattenförbrukning. Dock finns inga medel avsatta för detta ändamål. 

Åtgärder-vad gör vi? 

Situationen i världen har medfört högre priser på bland annat livsmedel, drivmedel och energi. Det har medfört en mer återhållsamhet i 
förvaltningens arbete. Förvaltningen jobbar för att bibehållen kvalité och nå de uppsatta målen trots de ökade priserna. 

Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument? Sammanfattning 

Attraktiv arbetsgivare Resultat-hur blev det? 

Förvaltningen har under det senaste året haft lågt antal personer som slutar annat än för pension. Beräknad övertalighet har där det är möjligt 
lösts genom internrekrytering vid pensionsavgångar. 

Analys-varför? 

Förvaltningen har kompetenta chefer som jobbar för trevlig och trygg arbetsmiljö parallellt med verksamhetens utveckling. 

Åtgärder-vad gör vi? 

Ledningen utvecklar personalen genom interna och externa utbildningar och utmanar med nya arbetssätt. God exempel sprids inom 
verksamheten 

Fritid- och kulturenheten har valt att engagera politiken i tvärgrupper när det är större frågor som ska behandlas. Grupperna har bestått av 
tjänstemän och av politiker som gemensamt jobbat med en fråga. 

Förvaltningen har ett högt deltagande i HME-undersökningen och samtliga medarbetare ges tid och tillfälle att svara på undersökningen. 

Samarbetet över förvaltningsgränserna har efter pandemin återupptagits och utvecklats. 

Hur har vi arbetat med strategiska styrdokument? Sammanfattning 

Förvaltningen väver in styrdokumenten med verksamhetens mål och aktiviteter. Medarbetarna känner till vilka ramar de har att förhålla sig till. 

 



Sida 1

Sändlista

Kommunerna i Blekinge län 
Karlshamn 

Karlskrona 

Olofström 

Ronneby 

Sölvesborg

Partier
Moderaterna 

Centerpartiet 

Kristdemokraterna 

Liberalerna 

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

Miljöpartiet

Specialidrottsförbunden
Bandyförbund distrikt Småland

Svenska Biljardförbundet

Blekinge Badmintonförbund

Blekinge Fotbollförbund

Blekinge Golfförbund

Blekinge Innebandyförbund

Blekinge Ishockeyförbund

Blekinge Orienteringsförbund

Blekinge Parasportförbund

Blekinge Ridsportförbund

Blekinge Seglarförbund

Blekinge Skidförbund

Bilaga-Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023 - 2026



Sida 2

Blekinge Skyttesportförbund

Casting Region Syd

Svenska Cheerleadingförbundet

Svenska Cricketförbundet

Gymnastikförbundet Sydost

Götalands Dartförbund

Handbollförbundet Syd

Korpen Blekinge

Svenska Klättringsförbundet

Svenska Skidskytteförbundet

Svenska Rugbyförbundet

Svenska Skateboardförbundet

Skolidrottsförbundet i Blekinge

Skåne-Blekinge Judoförbund

Skånes Akademiska Idrottsförbund

Skånes Brottningsförbund

Skånes Cykelförbund

Skånes Konståkningsförbund

Skånes Simförbund

Småland Blekinge Bowlingförbund

Småland-Blekinge Basketbollförbund

Småland-Blekinge Kanotförbund

Småland-Blekinge Mångkampförbund

Småland-Blekinge Flygsportförbund

Svenska Budo & Kampsportförbundet Distrikt Öst

Svenska Tennisförbundet Syd

Sydost Islandshästförbundet

Sydsvenska Bangolfförbundet

Sydsvenska Bouleförbundet

Sydsvenska Boxningsförbundet

Sydsvenska Frisbeesportdistriktet

Sydsvenska Fäktförbundet

Sydsvenska Squashförbundet

Sydsvenska Styrkelyftförbundet

Sydsvenska Triathlonförbundet



Sida 3

Sydsvenska Volleybollförbundet

Sydsveriges Curlingförbund

Sydöstra Danssportförbundet

Sydöstra Götalands Bordtennisförbund

Sydöstra Götalands Bågskytteförbund

Södra Baseboll o Softbollförbundet

Södra Bilsportförbundet

Södra Götalands Tyngdlyftningsförbund

Södra Motorcykelförbundet

Södra Sveriges Amerikanska FF

Östra Karateförbundet

Östsvenska Friidrottsförbundet



Sida 1

Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023 – 2026

Förord
När detta förord skrivs har vi ganska nyligen tagit oss igenom en världsomspännande 
pandemi, samtidigt som vi befinner oss i en energikris i Europa och det pågår ett krig 
i kontinentens utkanter. Men just nu, precis i detta nu, håller vi på att resa oss. Lite 
som när man ramlat och slagit sig; man är en smula omtumlad och kontrollerar om 
man har ont någonstans, eller om man blöder. Precis där är vi idag med samhället. Ja, 
det skaver lite här och där, men det kommer att bli bra. Vi kommer att lägga om de 
sår vi har och bli hela igen. Det kommer förvisso att ta olika lång tid för olika skador, 
men vi, samhället, kommer att läka och vi kommer att bli starkare.

Ett av de många såren är att idrottsrörelsen i Blekinge under pandemin förlorade 
massor av aktivitetstimmar. Många slutade att träna och långt ifrån alla har kommit 
tillbaka. Träningar har ställts in och rutiner har ändrats. Lagsporter, gruppträningar 
och kampsport med mera har inte gått att utföra, vilket resulterat i isolering och 
ensamhet. Många publika arrangemang har heller inte gått att genomföra, vilket 
skapat minskade möjligheter att få se sina förebilder, eller att själv delta i sin första 
stora tävling eller påbörja sin elitkarriär. Här kommer att behövas både kylspray och 
medicin.

Vi kommer att behöva satsa på idrott – på bredden och på djupet. Vi kommer att 
behöva tillåtas vara nybörjare hela livet. Vi behöver förebilder och gemenskap. Vi 
behöver tränare, ledare och eldsjälar. Vi behöver inspirera och inspireras. Vi behöver 
träna utan att tävla och vi behöver satsa på de som vill bli bäst. Vi behöver träna och 
idrotta hela livet, från barndom tills vi blir seniorer.

Det idrottspolitiska program du nu håller i din hand är ett av verktygen för att läka 
såren och göra Blekinge starkare. Genom samlade krafter från civilsamhälle, 
näringsliv, region, kommun och stat kan vi bli starkare än vi någonsin varit.

Kevin Ny

Nämndsordförande Kultur och bildning
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Svensk idrott
Svensk idrott är ett samlingsnamn för alla de idrottsföreningar, förbund och 
medlemmar som utgör den organiserade idrotten i Sverige. Sammanlagt handlar det 
om över tre miljoner personer i cirka 20 000 föreningar fördelade på 71 idrotter, som 
är samlade i en obunden demokratisk rörelse där idrottsförbunden gemensamt 
beslutar hur svensk idrott ska fungera.

Alla människor ska vara välkomna till svensk idrott, oavsett bakgrund eller 
ambitionsnivå. Det ska vara möjligt att kunna satsa på att bli så bra som möjligt eller 
träna för att umgås och må bra. Genom att bli mer flexibel och erbjuda något för alla 
ska svensk idrott nå nya grupper, få fler att stanna längre, bidra till ett starkare och 
mer hälsosamt samhälle och bygga en starkare elitidrott.

Svensk idrott – världens bästa
Visionen för svensk idrott är: Svensk idrott – världens bästa.

Den nationella idrottsrörelsen har för att nå visionen beslutat om fem prioriterade 
”utvecklingsresor”. Utvecklingsresorna ska leda till att alla som vill ska kunna idrotta 
hela livet i föreningar, med fokus på glädje och utveckling. Utvecklingsresorna är:

 En ny syn på träning och tävling
 Den moderna föreningen engagerar
 Inkluderande idrott för alla
 Jämställdhet för en framgångsrik idrott
 Ett stärkt ledarskap

Idrott i Blekinge
I Blekinge finns det över 50 000 medlemmar i närmare 400 idrottsföreningar. Dessa 
representeras av RF-SISU Blekinge. RF-SISU Blekinge är Riksidrottsförbundets 
förlängda arm och har till uppgift att stödja, leda och företräda idrotten i regionen. 
RF-SISU är också idrottens studieförbund och ska stimulera människors lärande, 
stärka engagemanget och utveckla idrottens verksamhet. Ledstjärnan i arbetet är: Vi 
är där när idrotten lär. RF-SISU Blekinge leds av en styrelse och en distriktidrottschef.

Idrotten framåt – i spåren av en pandemi
I mars 2020 förändrades världen och vardagen dramatiskt. Coronaviruset spred sig 
som en löpeld över världen och Sverige. Coronapandemin och dess restriktioner har 
varit påfrestande för de flesta föreningar. Mer än varannan förening är fortfarande 
orolig för att inte kunna rekrytera nya medlemmar eller tränare/ledare, och för en 
svag ekonomi. De åtgärder som samhället och idrottsrörelsen vidtog begränsade 
möjligheten att idrotta och bedriva föreningsverksamhet, och efter två år med 
pandemi har de haft omfattande påverkan på de närmare 400 idrottsföreningarna i 
Blekinge. Träningar och tävlingar har ställts in och många idrottare, ledare och 
domare har slutat.
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Det kommer att ta lång tid att bygga upp idrottsrörelsen igen. Men det har också 
kommit ljusglimtar ur mörkret, som nya sätt att träna och tävla, att mötas, att utbilda 
och att driva demokratiska processer – positiva förändringar som kommer att leva 
kvar även efter pandemin. Några idrotter har till och med fått fler medlemmar och en 
del föreningar menar att demokratin rentav har stärkts under pandemin.

För att klara återstarten och utveckla idrotten i Blekinge ytterligare tas det nu fram ett 
idrottspolitiskt program för åren 2023–2026.

Syfte med programmet
Syftet med det idrottspolitiska programmet är att tydliggöra Region Blekinges Kultur- 
och bildningsnämnds uppdrag för att:

 Uppnå den idrottsliga visionen i den regionala utvecklingsstrategin Växtplats 
Blekinge.

 Tydliggöra det regionala uppdraget till RF-SISU Blekinge.
 Främja samarbeten och skapa en plattform från vilken idrotten genom 

samhällsstöd och ideellt engagemang kan utvecklas.

Programmet beskriver den regionala idrottspolitiska viljan att utveckla idrotten i 
Blekinge. Det pekar också ut de utvecklingsområden som ses som särskilt viktiga för 
att utveckla idrotten i Blekinge och i förlängningen bidra till att den regionala 
utvecklingsstrategin uppnås.

Programmet är också Region Blekinges Kultur- och bildningsnämnds uppdrag till 
RF-SISU i Blekinge, som i sin tur arbetar i nära samråd med kommunerna och 
specialidrottsdistriktsförbunden för att driva den regionala utvecklingen.

Dialog och samverkan
Det idrottspolitiska programmet har tagits fram i samråd mellan Blekinges fem 
kommuner, Region Blekinge, RF-SISU Blekinge och föreningslivet i Blekinge. 
Särskild dialog har förts med folkhälsostrateger samt fritidsansvariga i kommunerna.

RF-SISU ansvarar för att en fortsatt kontinuerlig dialog förs med 
specialidrottsförbund och kommuner.

Finansiering
RF-SISU erhåller årligt regionalt verksamhetsstöd från Region Blekinge och ska i 
enlighet med de därtill kopplade villkoren vara en aktör för att uppnå målen i det 
idrottspolitiska programmet och därigenom också bidra till att den regionala 
utvecklingsstrategin uppnås.

För att ytterligare stärka RF-SISU:s bidrag till den regionala utvecklingsstrategin 
identifieras i programmet särskilda utvecklingsområden som benämns särskilda 
satsningar.
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Uppföljning och utvärdering
Det idrottspolitiska programmet följs upp genom att RF-SISU Blekinge en gång per 
år lämnar en verksamhetsberättelse som beskriver det arbete som genomförts inom 
respektive utvecklingsområde. Årligen genomförs dessutom muntliga 
uppföljningssamtal mellan Region Blekinge och RF-SISU Blekinge.

Politiska utgångspunkter

Nationellt
Idrottspolitiken utgör en del av politiken för det civila samhället. Idrottsfrågorna 
inrymmer verksamheter som främjar idrott och motion och som samtidigt bidrar till 
förbättrad folkhälsa.

Den statliga idrottspolitikens mål handlar om ”…att ge möjligheter för flickor och 
pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, att 
stödja en fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar, kvinnor 
och män positiva upplevelser av idrott som underhållning”.

Regionalt
Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi Växtplats Blekinge är den samlade 
strategin för Blekinges utvecklingsarbete. Visionen för den regionala 
utvecklingsstrategin är att:

”Fler människor lever, arbetar och utvecklas i Blekinge. En god och trygg uppväxt- och livsmiljö 
tillsammans med öppenhet för nya idéer och innovationer ger kraft till hållbar tillväxt, utveckling 
och livskvalitet. Blekinge är en plats där både människor och företag växer.”

Blekinges idrottspolitiska program ska ha en tydlig koppling till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den tydligaste kopplingen återfinns inom utvecklingsområdet 
”Hög livskvalitet”:
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I anslutning till de nationella idrottspolitiska målen och de prioriteringar, mål och 
delmål som beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin har följande tre 
utvecklingsområden valts för det idrottspolitiska programmet i Blekinge:

 Idrott hela livet
 Jämställd, tillgänglig och inkluderande idrottsrörelse
 Elit- och evenemangsutveckling

Utvecklingsområden

Idrott hela livet
 Inom de svenska idrottsrörelsen pågår just nu ett omfattande förändringsarbete, 
Strategi 2025, som har som mål att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela 
livet. Fysisk aktivitet och föreningsidrott har flera positiva effekter för såväl individ 
som samhälle. Bättre hälsa, social sammanhållning och lärande är bara några av de 
vinster som föreningsidrotten ger – genom hela livet. Samtidigt visar undersökningar 
att många slutar idrotta i förening redan i 11-årsåldern, en trend som kräver 
nytänkande för att kunna brytas.
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Framtidens idrott ska inspireras av förändringarna som sker i samhället. Trösklarna 
måste sänkas och det måste gå att idrotta på fler olika sätt. Trenden är nämligen att 
människor lever längre och mer olika liv. Det behöver finnas tillgång till idrott och 
föreningsliv i alla delar av Blekinge, även på landsbygden och i socioekonomiskt 
utsatta områden. Samtidigt behöver idrottsföreningarna, med relevant stöd, utforska 
nya sätt att fånga människors engagemang genom olika delar av livet.

Varje dag tar föreningslivet i Blekinge ytterligare ett steg på resan mot en mer nyfiken 
och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla i 
gång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential.

Region Blekinge vill:
 Att ett livslångt idrottsintresse stimuleras och att det finns möjlighet att prova 

på olika idrotter genom hela livet.
 Att det ska finnas möjlighet till föreningsidrott för alla i Blekinge, oavsett 

ambitionsnivå.
 Skapa förutsättningar för hållbara och attraktiva föreningar samt ett stärkt 

ledarskap.
 Stimulera samarbeten mellan olika samhällsaktörer och över kommun- och 

idrottsgränser.

Särskilda satsningar:
 I samverkan med idrottsföreningar initiera särskilda rekryteringssatsningar 

mot idrottssvaga målgrupper.
 Skapa mer tid för idrott genom stöd till föreningar kring ekonomi och juridik.

Jämställd, tillgänglig och inkluderande idrottsrörelse
En tredjedel av Blekinges invånare är idag medlemmar i en idrottsförening. Med de 
som dessutom bidrar till idrottsrörelsen på andra sätt, som exempelvis volontärer 
eller publik, blir andelen ännu större. Det är dock många som inte är en del av 
idrottsrörelsen, eller som känner sig exkluderade. Det är till exempel stora skillnader i 
föreningsanslutning beroende på bostadsområde, ekonomiska förutsättningar och 
tidigare idrottskoppling genom egen eller förälders erfarenhet.

Jämställdhet innebär att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
inom alla nivåer och inom alla områden inom idrotten. Det är också centralt att 
förstå att förutom kön samspelar flera maktordningar, såsom ålder, etnicitet, 
funktionsvariation eller sexuell läggning.

I idrottsrörelsen idéprogram Idrotten vill slås fast att idrotten ska utformas så att alla 
som vill, oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 
idrottsverksamhet. För att det ska vara möjligt krävs att idrottsverksamheten är 
tillgänglig för alla.

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder för 
ett livslång idrottande. Det handlar även om bemötande och attityder. Alla ska ha 
samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen i Blekinge.
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Region Blekinge vill:
 Att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning eller ålder, ska ha samma möjligheter att delta i föreningsidrott.

 Att Blekinges idrottsföreningar bygger på stark föreningskunskap och former 
för delaktighet och demokratiska processer.

 Att representationen i styrelser inom föreningar och förbund speglar 
medlemmarnas sammansättning.

Särskilda satsningar:
 Inrätta utvecklingsstöd utifrån den nationella värdegrunden ”Allas rätt att 

vara med”.

Elit- och evenemangsutveckling

Elitidrott
Elitidrotten inspirerar nya generationer till att idrotta och bidrar till en aktiv 
befolkning och hälsosamma levnadsvanor. Idrott med både bredd och spets är 
viktiga och skapar förutsättningar för varandra.

Genom samverkan mellan olika aktörer ska Blekinge underlätta för elitidrottare att 
bo kvar och etablera sig i Blekinge, från gymnasie- till universitetsstudier och arbete. 
Alla som har talang och ambition att göra en elitsatsning ska ges möjlighet till det 
under socialt trygga former. Genom att stötta elitidrotten tar Blekinge tillvara det 
marknadsföringsvärde som elitidrotten har och den positiva påverkan som 
framgångsrika idrottare har för Blekinge.

Idrottsevenemang
Idrottsevenemang ger mervärden och positiva upplevelser för invånarna, idrotten 
och regionen. Evenemang skapar glädje och engagemang, tillväxt och stolthet. 
Idrottsföreningar i Blekingen arrangerar evenemang runt om i distriktet, på lokal, 
nationell och internationell nivå. Ett väl genomfört evenemang ger föreningen 
lyskraft och utveckling – till den egna organisationen, medlemmarna och klubbens 
varumärke. Idrottsevenemang bidrar till att göra Blekinge attraktivt för boende, 
företag och besökare, och ger värdefulla intäkter till föreningar och näringsliv. För att 
skapa och utveckla hållbara idrottsevenemang är det viktigt att olika aktörer 
samverkar för att ge kraft åt varandra.

Region Blekinge vill:
 Att det ska finnas förutsättningar för elitsatsande idrottare och tränare att bo 

och utvecklas i Blekinge.
 Att det ska finnas ett starkt ledarskap och god kunskap kring sund 

prestationsinriktad träning/tävling.
 Att förebildernas positiva påverkan tas tillvara.
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 Att idrottens förmåga att arrangera evenemang ökar, genom utbildning och 
samverkan.

Särskilda satsningar:
 Förstärka Blekinges varumärke som framgångsrik och pålitlig arrangör av 

idrottsevenemang.
 Utveckla former för internationella utbyten.



Från: Kultur och Bildning <kulturochbildning@regionblekinge.se> 
Skickat: den 29 september 2022 14:25 
Till: Kultur och Bildning 
Ämne: Remiss - Idrottspolitiskt program 2023 - 2026 
Bifogade filer: Remissversion - Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023-2026.pdf; Sändlista 

idrottspolitiskt program för Blekinge 2023-2026.pdf 

Kultur- och bildningsnämnden i Region Blekinge har den 27 september 2022 beslutat att remittera 
förslag till nytt Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023-2026. Ni erbjuds härmed att lämna 
synpunkter på förslaget. Då remissen når er via en funktionsbrevlåda ber vi er att skicka remissen vidare 
till den/de som har störst intresse av att ta del av det idrottspolitiska programmet. 

Syftet med det idrottspolitiska programmet är att tydliggöra Region Blekinges Kultur- och 
bildningsnämnds uppdrag för att: 

 Uppnå den idrottsliga visionen i den regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge.

 Tydliggöra det regionala uppdraget till RF-SISU Blekinge.

 Främja samarbeten och skapa en plattform från vilken idrotten genom samhällsstöd och ideellt
engagemang kan utvecklas.

Programmet har tagits fram i samarbete mellan Kultur- och bildningsnämnden i Region Blekinge och 
RF-SISU Blekinge, i bred dialog med kommuner, folkhälsostrateger och civilsamhället. Dialogerna har 
varit ett viktigt underlag för framtagande av de föreslagna utvecklingsområden och särskilda satsningar 
som beskrivs i programmet. Det förslag till program som nu går ut på remiss ska, från och med dess 
antagande i Kultur- och bildningsnämnden i december 2022, ersätta det befintliga idrottspolitiska 
programmet 2018-2022.  

Remisstid 2022-09-30 – 2022-11-21 
Remissvaret ska märkas i ämnesraden med nummer 2022/01970 samt avsändare och skickas till 
kulturochbildning@regionblekinge.se. 

Bifogat finner ni; 
Remissversion – Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023 – 2026 
Sändlista – Idrottspolitiskt program för Blekinge 2023 – 2026 

Hälsningar, 

Region Blekinge 
Kultur och bildning 

Webbplats: www.regionblekinge.se 

mailto:kulturochbildning@regionblekinge.se
https://smtp.ronneby.se/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVs5MjYyOSV1PjEtMyVqZz4zMjkzMiVwamRtYnd2cWY+YjNgZWFhMjozOzAwZmBnMDQ2ZjRgYGc3YGdgNzplYTA7NzdnNjJiYiV3PjI1NTc3NjcwNTElcmpnPjE7V0BTUWpHMzI6OzA2LjE7V0BTUWpFMzI6OzA2JXFgc3c+cHdiZ3BrdnBmd0NxbG1tZmF6LXBmJWA+NjIla2dvPjM=&url=http%3a%2f%2fwww.regionblekinge.se%2f


Förslag till taxor och avgifter för nyttjande av kommunala idrotts-, fritids-och 

kulturanläggningar, båtplatser, husvagnsuppställningsplatser och lotteritillstånd. 

Bilaga Förslag till taxor och avgifter 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

2 BOKNING OCH FÖRDELNING AV TIDER 

3 BESTÄMMELSER IDROTTSANLÄGGNINGAR 

4 SPORT- OCH GYMNASTIKSALAR 

5 FOTBOLLSPLANER OCH FRIIDROTT 

6 IS-YTOR 

7 BAD OCH SIMHALLAR 

8 ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR 

9 ÖVRIGA LOKALER 

10 HUSVAGNSUPPSTÄLLNIN OCH BÅTPLATSER 

11 FISKEKORT OCH RODDBÅTAR 

12 NYCKLAR OCH TAGGAR 

13 LOTTERITILLSTÅND 

14 BIBLIOTEK 



1 Allmänna bestämmelser 

• Med förening avses, i denna handling, ideell förening som är registrerad hos och godkänd av Teknik-,

fritid- och kulturnämnden i Ronneby Kommun.

• Vid arrangemang, cuper, tävlingar som stöds av Ronneby Kommun genom bidrag eller särskilt avtal och

hyreskostnaderna beslutas av Teknik-, fritid- och kulturnämnden genom delegationsordningen, skall

Ronneby Kommuns logga finnas med i marknadsföringen eller skall det på annat sätt framgå att Ronneby

Kommun stödjer arrangemanget.

• Fakturering sker den sista i varje månad. Om fakturan inte är betald inom 90 dagar, får hyresgästen inte

boka nya tider och eventuellt redan bokade tider avbokas i alla kommunens anläggningar och lokaler,

tills skulden är reglerad.

• Åldersgräns är 18 år för att få hyra lokal och roddbåtar

• Gällande ordningsregler för respektive anläggning/lokal skall följas.

• Hyresgäst är ansvarig för eventuell skadegörelse i hyrd anläggning/lokal.

• När bokningstiden är slut skall lokalen vara återställd, tom och lämnad.



2 Bokning och fördelning av tider 

• Föreningar registrerade i Ronneby kommuns föreningsregister har förtur framför andra hyresgäster.

• Verksamheter för barn- och ungdomar upp till 20 år har förtur till tider och yngst prioriteras först.

• Avbokning av förhyrd tid skall göras senast 5 arbetsdagar innan uthyrningstillfället. Inte utnyttjad eller

avbokad tid debiteras med 210 kr + ordinarie taxa.

• Anläggningar och lokaler får inte hyras ut i andra hand om inget annat anges.

3 Bestämmelser idrottsanläggningar 

3.1 Allmänt idrottsanläggningar 

• Ronneby kommuns idrottsanläggningar och idrottslokaler som hyrs ur skall vara drog- och dopingfria. Vid

överträdelse av denna regel stängs personen av från att hyra eller träna i kommunens anläggningar

motsvarande tid som av Riksidrottsförbundet utdömd dom.

• Arrangemang, träningsläger, matcher för Ronneby kommuns föreningar har förtur framför

långtidsbokningar om de bokas 20 dagar i förväg.

• Vid bokning ingår omklädningsrum, där det finns, vilket får disponeras 30 minuter innan och efter

respektive hyrd tid.

• Förråd, omklädningsrum för hemmalag klassas som förråd och hyrs på årsbasis/m2

• Kansli hyrs på årsbasis/m2.



3.2 Prioriteringsordning av verksamhet vid idrottsanläggningar: 

1. Ronneby kommuns egna arrangemang

2. I Ronneby kommun registrerad förening som bedriver ungdomsidrott som har säsong och deltar i seriespel,

vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dessa anläggningar.

3. I Ronneby kommun registrerad förening som bedriver tävlingsidrott som har säsong och deltar i seriespel,

vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till dessa anläggningar.

4. I Ronneby kommun registrerad förening som bedriver ungdoms- och tävlingsidrott som inte har säsong

eller inte deltar i seriespel.

5. I Ronneby kommun registrerad förening som bedriver motions-, korp- eller fritidsgårdsverksamhet.

6. Företag och kommersiella intressen där företaget är eller arrangören har sitt säte i Ronneby kommun.

7. Privatpersoner som är mantalsskrivna i Ronneby Kommun.

8. Företag, föreningar eller kommersiella intressen där företaget, föreningen eller arrangören inte har sitt säte

i Ronneby Kommun.

9. Privatpersoner som inte är mantalsskrivna i Ronneby Kommun.

3.3 Taxeklasser för idrottsanläggningar 

För idrottsföreningar eller övriga föreningar registrerade i Ronneby Kommuns föreningsregister och som 

bedriver träningsverksamhet för barn och unga i åldrarna 0-20 år, samt i Ronneby kommuns föreningsregister 

registrerade pensionär- och handikapporganisationer/föreningar gäller taxa A 

All verksamhet i A- och B-lag räknas som vuxenverksamhet oavsett deltagarnas ålder. 

Taxorna gäller per hyrd timme (60 minuter) om inget annat anges. 



A Föreningar med träningsverksamhet, för barn och ungdomar mellan 0-20 år, samt pensionär- och 

handikapporganisationer/föreningar. Taxa A gäller även Utvecklingslag (U-lag) och J20 lag där 

deltagare över 20 år kan delta. Föreningen/organisationen ska vara registrerad i Ronneby Kommuns 

föreningsregister. 

B Föreningar med tävlingsverksamhet, för barn och ungdomar mellan 0-20 år, samt pensionär- och 

handikapporganisationer/föreningar. Taxa B gäller även Utvecklingslag (U-lag) och J20 lag där 

deltagare över 20 år kan delta. Föreningen/organisationen ska vara registrerad i Ronneby Kommuns 

föreningsregister. 

C Föreningar med träningsverksamhet för vuxna i åldern 21 år och uppåt. Föreningen ska vara 

registrerad i Ronneby Kommuns föreningsregister. 

D Föreningar med tävlingsverksamhet för vuxna i ålder 21 år och uppåt. Föreningen ska vara 

registrerad i Ronneby Kommuns föreningsregister. 

E Privatpersoner och företag som är mantalsskrivna/ har sitt säte i Ronneby Kommun. 

F Privatpersoner, företag, samt föreningar som inte är mantalsskrivna/har sitt säte i Ronneby 

Kommun. 



4. Sport- och
gymnastiksalar
4.1 
Sporthallar 

A B C D E F 

Föreningar 
Träning 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören 

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Träning 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Privatpersoner 
Företag 

Inom Ronneby 
Kommun 

Privatpersoner 
Företag 
Föreningar 

Utanför Ronneby 
Kommun 

Kostnad/timme 
Ronneby SH 
A-sal

37 91 97 243 533 635 

Ronneby SH 
B-sal

37 91 97 243 533 635 

Kallinge SH 37 91 97 243 533 635 

Bräkne-Hoby SH 37 91 97 243 533 635 

Parkdala SH NY 37 91 97 243 533 635 

Snäckebacksskolans SH 
(ombyggnad, hallen stängd) 

37 91 97 243 533 635 

4.2 
Bågskytte 
Kampsport 
Ronneby Sporthall 37 91 72 243 533 635 

4.3 
Omklädningsrum 
Samtliga anläggningar 37 91 72 243 533 635 



4.4 
Gymnastiksalar 

A B C D E F 

Föreningar 
Träning 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören 

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Träning 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Privatpersoner 
Företag 

Inom Ronneby 
Kommun 

Privatpersoner 
Företag 
Föreningar 

Utanför Ronneby 
Kommun 

Kostnad/timme 
Ronneby SH C-sal 37 91 72 243 267 318 

Fredriksberg ”Nya” 37 91 72 243 267 318 

Fredriksberg ”Gamla” 37 91 72 243 267 318 

Espedalsskolan 37 91 72 243 267 318 

Saxemaraskolan 37 91 72 243 267 318 

Slättagårdsskolan 37 91 72 243 267 318 

Backarydsskolan 37 91 72 243 267 318 

Hallabroskolan 37 91 72 243 267 318 

Eringsbodaskolan 37 91 72 243 267 318 

Johannishussklan 37 91 72 243 267 318 

Listerbyskolan 37 91 72 243 267 318 

Parkdala lilla 37 91 72 243 267 318 

Kuggebodaskolan (UTB) 37 91 72 243 267 318 



5. Fotbollsplaner
och friidrott

A B C D E F 

Föreningar 
Träning 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören 

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Träning 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Privatpersoner 
Företag 

Inom Ronneby 
Kommun 

Privatpersoner 
Företag 
Föreningar 

Utanför Ronneby 
Kommun 

5.1 
Fotbollsplaner 

Kostnad/timme 
7-manna gräs/konst 37 91 97 243 267 305 

11-manna gräs/konst 37 91 97 364 533 635 

5.2 
Banor för friidrott 
Brunnsvallen 
Kostnad/timme 
Friidrott 37 91 97 243 533 635 

Gräsyta B-plan 37 91 97 381 533 635 



6. Isytor A B C D E F 

Föreningar 
Träning 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.

- HCP-org. 
- HCP-fören

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.

- HCP-org. 
- HCP-fören 

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Träning 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Privatpersoner 
Företag 

Inom Ronneby 
Kommun 

Privatpersoner 
Företag 
Föreningar 

Utanför Ronneby 
Kommun 

6.1 
Isbana 

Kostnad/timme 
Lugnevi isarena 37 91 218 607 1092 1300 

6.2 
Ishall 

Kostnad/timme 
Soft Center Arena 37 91 218 607 849 1011 



7. Simhallar och
bad

A B C D E F 

Föreningar 
Träning 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören 

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Träning 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Privatpersoner 
Företag 

Inom Ronneby 
Kommun 

Privatpersoner 
Företag 
Föreningar 

Utanför Ronneby 
Kommun 

7.1 
Simhallar/ 
träningsbassänger 

Kostnad/timme Per bana/ 6 banor Alla banor Per bana/ 6 banor Alla banor Alla banor 
+ avgift för 2-3 
badvakter.

Alla banor 
+ avgift för 2-3 
badvakter.

Ronneby simhall 6 banor 6/38 91 15/95 243 800 + avgift 907 + avgift 

Brunnsbadet 6 banor 6/38 91 15/95 243 800+ avgift 907+ avgift 

Kallinge simhall/alla banor 37 91 97 243 533+ avgift 605+ avgift 

7.2 
Badavgift 
Simhallar 
Kostnad/besök 
Barn 0-12 år Barn 0-12 år, fri entré, 

endast i sällskap med 
simkunnig person som fyllt 
18 år.(Max 2 barn) 

Vuxen 41 

Ungdom 13-20 år 24
Pensionär 24



10-kort vuxen 331
10-kort ungdom 166 

10-kort pensionär 166 

Terminskort vuxen 661 

Terminskort ungdom 331 

Terminskort pensionär 331 

Tillägg hytt 12
Värdeförvaring 12 

7.3 
Bad-avgift 
Brunnsbadet 
Barn 0-12 år Barn 0-12 år, fri entré, 

endast i sällskap med 
simkunnig person som fyllt 
18 år.(Max 2 barn) 

Vuxen 110
Ungdom 13-20 år 56 

Pensionär 56 

Familj/grupp 
1 vuxen + max 4 ungdomar 

276 

Familj/grupp 
2 vuxna+ max 6 ungdomar 

331 

15-kort vuxen 882 

15-kort ungdom 13-20 år 441 

15-kort pensionär 441 

Säsongs-kort vuxen 1764 

Säsongskort ungdom 13-20 
år 

882 

Säsongskort pensionär 882
Skolor i Ronneby kommun 
Per elev 

Ingen avgift 

Skolor utanför Ronneby 
Kommun, per elev 

44 

Brunnshotellets gäster Enligt avtal 

Företag Enligt avtal 



7.4 
Morgon-bad 
Brunnsbadet. 
OBS inga barn 0-12 år! 

Endast 25-meters 
bassängen 

Vuxen 66 

Ungdom 13-20 år 34
Pensionär 34 

Säsongs-kort vuxen 662 

Säsongs-kort ungdom 13-20 
år 

331

Säsongs-kort pensionär 331 

8. Övriga
anläggningar

A B C D E F 

Föreningar 
Träning 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 

- Ungdom 0-20 år
- U-lag
- J20-lag
- Pensionärsorg.
- Pensionärsför.
- HCP-org. 
- HCP-fören 

Registrerade i Ronneby 
Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Träning 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Föreningar 
Tävling/match 
För vuxna i ålder 21 
år och äldre 

Registrerade i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Privatpersoner 
Företag 

Inom Ronneby 
Kommun 

Privatpersoner 
Företag 
Föreningar 

Utanför Ronneby 
Kommun 

8.1 
Boule 

Kostnad 
Jernvallen Utomhus 34 44 34 44 110 

Match 221 
131 
Match 263 

Kallinge Boule-hall 34 44 34 44 110 
Match 221 

131 
Match 263 



8.2 
Tennisbanor 
Brunnsparken 
utomhus 
Kostnad 
Ej medlem i RTK vuxen 182 

Ej medlem i RTK ungdom  0 - 
20 år 

72

8.3 
Ronneby Horse Center 

Förening/timme 
Privatperson/timme 

Förening/hel dag 
Privatperson/hel dag 
Kl. 08.00-18.00 

Kostnad 
Lilla Ridhuset 166 1103 

Stora ridhuset 248 1654 

Halva Stora ridhuset 166 Ej möjligt 

Paddocken 166 1103 

Återställning av underlag 551/timme 551/timme 

8.4 
Kvitterplatsen 

Kostnad Registrerad förening i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Övriga 

Hel dag 551 772 

Hel vecka 2205 Enligt avtal 

8.5 
Cirkusplatsen 

Registrerad förening i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Övriga 

Hel dag 1102+ eventuellt el, VA 
och sophämtning 

772 + eventuellt el, 
VA och sophämtning 



9. Övriga
anläggningar
9.1 
Sammanträdeslokaler 

Registrerad förening i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Registrerad förening i 
Ronneby Kommuns 
föreningsregister 

Övriga Övriga 

Kostnad 4 timmar 8 timmar 4 timmar 8 timmar 

Ronneby SH 121 244 182 363 

Hoby SH 121 244 182 363
VIP Soft Center Arena 121 244 182 363
Vidablick Kalasrummet 121 244 182 363
Gamla teater Bakfickan 121 244 182 363

9.2 
Konferenslokaler 

Kostnad 4 timmar 8 timmar 4 timmar 8 timmar 
Kulturcentrum Hörsalen 331 551 1985 3308 

Kulturcentrum Stora salen 3308 6615 9923 13230 

Vidablick Samlingssalen 221 441 882 1103 

Gamla Teatern 
Plan 2, exkl teknik 

221 441 882 1764 

9.3 
Rep-lokaler Bruket 

Ungdom 18-20 år/ 
timme 

1) Registrerad
förening i Ronneby
Kommuns
Föreningsregister

2) Studieorganisation
registrerad i
Ronneby Kommun/
termin

Övriga/termin 

Bruket 1 34 Ej terminsvis Ej terminsvis 

Bruket 2 34 2812 5623 

Bruket 3 34 1100 1152 

Bruket 4 34 1985 2083 



9.3 FORTS. Registrerad förening i 
Ronneby Kommuns 
Föreningsregister/ 
timme 

Övriga/ 
timme 

Bruket Svarta Lådan 88 210 

Gamla Teatern Plan 4 88 210 

9.4 
Verkstäder m. m 

Registrerad förening i 
Ronneby Kommuns 
Föreningsregister/ 
dag 

Övriga/dag Enskild 
konstnär/dag 

Enskild 
konstnär/ 
vecka 

Studieorganis 
ation 
registrerad i 
Ronneby 
Kommun/ 
4 timmar 

Studieorganis 
ation 
registrerad i 
Ronneby 
Kommun/ dag 

Kostnad 
Emaljverkstad 551+ el för ugn 3308+ el för ugn 161+ el för ugn 331+ el för ugn 661+ el för ugn 1103+ el för ugn 

Grafikverkstad 441 1654 110 276 551 882 

Textilverkstad 441 1654 110 276 551 110 

9.5 
Konsertlokal och scen 

Registrerad förening i 
Ronneby Kommuns 
Föreningsregister 
4 timmar 

Registrerad förening 
i Ronneby Kommuns 
Föreningsregister 
8 timmar 

Övriga 
4 timmar 

Övriga 
8 timmar 

Kostnad 
G:a teatern 
Stora scenen 

331 551 1985 3308

9.6 
Kansli och förråd 

Kostnader Per kvm/år 

Kansli och övriga likvärdiga 
lokaler 

485 

Kallförråd 61 

Varmförråd 91 



10. Husvagns- 
uppställning och
båtplatser
10.1 
Husvagnsuppställning 

Husvagnsuppställning 
Säsong 1 april – 30 
september 

Kostnad 
Aspan 5513 

Saxemara **) 6615 

**) För permanent el 
tillkommer 500 kr + 
förbrukning (kwh-pris efter 
aktuellt pris) 

10.2 
Båtplatser 

Per löpmeter brygga+ 
25 kr/plats 

Boj med kätting- 
förankring 
Inklusive el 

Boj med 
kätting- 
förankring 
Exklusive el 

Y-bom
bryggmeter
inklusive el
(CC-mått bom)

Y-bom
bryggmeter
Exklusive el
(CC-mått bom)

Kostnad 
Järnavik 331 1050 551 1575 1145 

Ekenäs 1050 827 1575 1145 

11. Fiskekort och
roddbåtar

Barn 0-12 år gratis. Barnet 
fiskar på samma fångstkvot 
som den vuxne 
kortinnehavaren 

11.1 
Fiskekort 

Ungdom 13-20 år/dag Vuxen/ dag Ungdom 
13-20år/år 

Vuxen/år 

Kostnad 
Skärsjön 34 110 441 1102 

Galtsjön 34 110 441 1102 



Skärsjön+ Galtsjön 630 1575 

Ronneby-ån 
Säsong från 2:a 
lördagen i mars-30 
september 

Ungdom 13-20 år/dag Vuxen/dag Ungdom 
13-20år/säsong 

Vuxen/säsong 

Premiär 
2:a lördagen i mars 

166 331 

Ronneby-ån 34 110 221 772 

11.1 
Hyra roddbåt 

Kostnad 4 timmar 8 timmar 
Båt finns tillgänglig säsong 
1/4-30/9, under förutsatt att 
sjön är isfri. 
Minimiålder för att hyra båt 
är 18 år 

Skärsjön/Galtsjön 77 110 

12. Nycklar och
taggar
Kostnad 
Förlorad nyckel 606 

Förlorad tagg 105 

13. Lotteri- 
tillstånd
Registrering av lotteri 331 kr 



14. Bibliotek

Taxor tagna i KF 220127 

Försenad vuxenmedia 

2 kr/media och dag. Max 30 kr/media. Max 300 kr/tillfälle. 

Om du har mer än 200 kr i skuld blir lånekortet spärrat. Ingen förseningsavgift tas ut på barnmedier, men om barnmediet är försvunnet eller förstört får du 

betala för detta. 

Avgifter för försvunna/förstörda medier 

Räkningsavgift 30 kr 

Vuxenmedia (bok, ljudbok m.m) 250 kr 

Barnmedia (bok, bilderbok, ljudbok m.m) 10 kr 

Pocketbok 50 kr 

Musik CD 150 kr 

DVD 400 kr 

TV-spel 400 kr 

Tidskrift, vuxen 50 kr 

Tidskrift, barn 10 kr 

Kopiering 

Allmän handling/ark 2 kr 

A4 2 kr/ark 

A3 4 kr/ark 

FAX/ark 2 kr/ark 

Artikelkopia 60 kr 

Kopior från utanför Sverige Faktisk kostnad 

Borttappat lånekort 

Nytt lånekort, vuxen 20 kr 

Nytt lånekort, barn 5 kr 

Fjärrlån 10 kr 





 

         

Författningssamling Sida 1 (9) 

Taxor och avgifter avseende kommunala idrotts-, fritids- 

och kulturanläggningar, lokaler m.m. 
  
Utgivare: Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
Gäller från: 2020-01-01 
Antagen: KF 2019-12-18, § 386 

 

2019-11-26 kl 14:25:17 

 

 

 
 
 

Taxor och avgifter  
   

för nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanlägg-
ningar, simskolor, fiskekort och lotteritillstånd. 

  



Ronneby kommuns författningssamling Sida 2(9) 
  Taxor och avgifter avseende 

kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

 

 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ............................................................................. 3 

2 BOKNING OCH FÖRDELNING AV TIDER ............................................................ 3 

3 BESTÄMMELSER IDROTTSANLÄGGNINGAR .................................................... 3 

4 SPORT- OCH GYMNASTIKSALAR ....................................................................... 4 

5 FOTBOLLSPLANER OCH FRIIDROTT ................................................................. 5 

6 ISYTOR ................................................................................................................... 5 

7 BAD OCH SIMHALLAR ......................................................................................... 5 

8 ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR.................................................................................... 6 

9 ÖVRIGA LOKALER ................................................................................................ 7 

10 HUSVAGNSUPPSTÄLLNING OCH BÅTPLATSER .............................................. 8 

11 FISKEKORT OCH RODDBÅTAR ........................................................................... 8 

12 NYCKLAR OCH TAGGAR ..................................................................................... 8 

13 LOTTERITILLSTÅND ............................................................................................. 8 

14 BIBLIOTEKET ........................................................................................................ 9 

 
  



Ronneby kommuns författningssamling Sida 3(9) 
  Taxor och avgifter avseende 

kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

 
 

1 Allmänna bestämmelser 

 Med förening avses, i denna handling, ideell förening eller förbund som är registrerad hos och 
godkänd av Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden i Ronneby kommun. 

 Vid arrangemang, cuper, tävlingar som stöds av Ronneby kommun genom bidrag eller särskilt 
avtal och hyreskostnaden beslutas av Fritid- och kulturnämnden genom delegationsordningen 
ska kommunens logga finnas med i marknadsföringen eller det ska på annat sätt framgå att Ron-
neby kommun stödjer arrangemanget. 

 Fakturering sker den sista i varje månad. Om fakturan inte är betald inom 90 dagar, får hyresgäs-
ten inte boka nya tider och eventuella redan bokade lokaler avbokas i alla kommunens anlägg-
ningar och lokaler tills skulden är reglerad.  

 Åldersgräns är 18 år för att få hyra lokal och roddbåtar. Minderårig måste ha målsmans under-
skrift. 

 Gällande ordningsregler för respektive anläggning/lokal ska åtföljas. 

 Hyresgäst är ansvarig för eventuell skadegörelse i hyrd anläggning/lokal. 

 När bokningstiden är slut ska lokalen, vara lämnad och tom.  

2 Bokning och fördelning av tider 

 Föreningar har förtur framför andra hyresgäster.  

 Verksamheter för barn- och ungdomar upp till 25 år har förtur till tider och yngst prioriteras först. 

 Avbokning av förhyrd tid ska göras senast 5 arbetsdagar innan uthyrningstillfället. Inte utnyttjad 
eller avbokad tid debiteras med 200 kr + ordinarie taxa. 

 Anläggningar och lokaler får inte hyras ut i andra hand om inte annat anges. 

3 Bestämmelser idrottsanläggningar 

3.1 Allmänt idrottsanläggningar 

 Ronneby kommuns idrottsanläggningar och idrottslokaler som hyrs ut ska vara drog- och doping-
fria. Vid överträdelse av denna regel stängs personen av från att hyra eller träna i kommunens 
anläggningar motsvarande tid som av Riksidrottsförbundet utdömd dom.  

 Arrangemang, träningsläger, matcher för Ronneby kommuns föreningar har förtur framför lång-
tidsbokningar om de bokas 20 dagar i förväg. 

 Vid bokning ingår omklädningsrum, där det finns, vilket får disponeras 30 minuter innan respek-
tive efter hyrd tid. 

 Kansli, förråd, omklädningsrum för hemmalag = förråd, hyrs på årsbasis. 

3.2 Prioriteringsordning av verksamhet vid idrottsanläggningar: 

1. Ronneby kommuns egna arrangemang. 

2. Föreningar som bedriver ungdomsidrott som har säsong och deltar i seriespel, vars huvudsakliga 
verksamhet är förlagd till dessa anläggningar.  

3. Föreningar som bedriver tävlingsidrott som har säsong och deltar i seriespel, vars huvudsakliga 
verksamhet är förlagd till dessa anläggningar. 

4. Föreningar som bedriver ungdoms- och tävlingsidrott som inte har säsong eller inte deltar i serie-
spel. 

5. Föreningar som bedriver motions-, korp- eller fritidsgårdsverksamhet. 

6. Företag och kommersiella intressen.  

7. Privatpersoner. 
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3.3 Taxeklasser för idrottsanläggningar 

Föreningar med träningsverksamhet, för barn och ungdomar mellan 0-25år, för pensionärer samt handi-
kapporganisationer betalar 30kr/60 minuter oavsett lokal. A-lag eller likvärdigt räknas som vuxen/ taxa C 
och D.  

Taxorna är per 60 minuter om inte annat anges. 

A Föreningar med träningsverksamhet, för barn och ungdomar mellan 0-25år, för pensionärer samt 
handikapporganisationer 

B Match: föreningar för barn och ungdomar mellan 0-25år, pensionärsorganisationer samt handi-
kapporganisationer. 

C Föreningsverksamhet för vuxna. 

D Match: föreningsverksamhet för vuxna. 

E Privatpersoner, företag samt externa föreningar. 

4 Sport- och gymnastiksalar 

4.1 Sporthallar A B C D E

Föreningar m tränings-

vht för ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningar, match för 

ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningsvht,

vuxna

Föreningsvht, 

match, vuxna

Privatpersoner, 

företag, externa 

föreningar

Kostnad 33 kr 83 kr 88 kr 220 kr 484 kr

Ronneby Sporthall A-sal

Ronneby Sporthall B-sal

Kallinge Sporthall

Hoby Sporthall  
 

4.2 Bågskytte-, judo- och 

styrketräningslokal A B C D E

Föreningar m tränings-

vht för ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningar, match för 

ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningsvht,

vuxna

Föreningsvht, 

match, vuxna

Privatpersoner, 

företag, externa 

föreningar

Kostnad 33 kr 66 kr 242 kr

Ronneby Sporthall

Hoby Sporthall  
 

4.3 Omklädningsrum A B C D E

Föreningar m tränings-

vht för ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningar, match för 

ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningsvht,

vuxna

Föreningsvht, 

match, vuxna

Privatpersoner, 

företag, externa 

föreningar

Kostnad 33 kr 66 kr 242 kr

Ronneby Sporthall  
 

4.4 Gymnastiksalar/skolor A B C D E

Föreningar m tränings-

vht för ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningar, match för 

ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningsvht,

vuxna

Föreningsvht, 

match, vuxna

Privatpersoner, 

företag, externa 

föreningar

Kostnad 33 kr 66 kr 242 kr

Ronneby Sporthall C-sal

Snäckebacksskolan östra o västra

Fredriksbergsskolan nya  o gamla

Espedalsskolan

Saxemaraskolan*)

Slättagårdsskolan

Backarydsskolan*)

Hallabroskolan*)

Eringsbodaskolan*)

Johannishusskolan

Listerbyskolan

Kuggebodaskolan*)

*) Omklädningsrum med bastu f inns.  
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5 Fotbollsplaner och friidrott 

5.1 Fotbollsplaner A B C D E

Föreningar m tränings-

vht för ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningar, match för 

ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningsvht,

vuxna

Föreningsvht, 

match, vuxna

Privatpersoner, 

företag, externa 

föreningar

7-manna 33 kr 83 kr 88 kr 220 kr 242 kr

11-manna 33 kr 83 kr 88 kr 330 kr 484 kr

Brunnsvallen

Järnvallen

Karlstorpsplanen  
 

5.2 Banor för friidrott A B C D E

Föreningar m tränings-

vht för ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningar, match för 

ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningsvht,

vuxna

Föreningsvht, 

match, vuxna

Privatpersoner, 

företag, externa 

föreningar

Brunnsvallen 33 kr 83 kr 88 kr 220 kr 484 kr

Brunnsvallen + gräsyta 33 kr 83 kr 88 kr 330 kr 484 kr  
 

6 Isytor 

6.1 Isbana A B C D E

Föreningar m tränings-

vht för ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningar, match för 

ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningsvht,

vuxna

Föreningsvht, 

match, vuxna

Privatpersoner, 

företag, externa 

föreningar

Kostnad 33 kr 83 kr 198 kr 550 kr 990 kr

Ronneby Isarena, Lugnevi  
 

6.2 Ishall A B C D E

Föreningar m tränings-

vht för ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningar, match för 

ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningsvht,

vuxna

Föreningsvht, 

match, vuxna

Privatpersoner, 

företag, externa 

föreningar

Kostnad 33 kr 83 kr 198 kr 550 kr 770 kr

Ishallen, Kallinge  
 

7 Bad och simhallar 

7.1 Föreningar:

Simhallar/utomhus A B C D E

Föreningar m tränings-

vht för ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningar, match för 

ungdomar 0-25, 

pensionärer, hcp-org

Föreningsvht,

vuxna

Föreningsvht, 

match, vuxna

Privatpersoner, 

företag, externa 

föreningar

Kostnad Per bana Alla banor Per bana Alla banor Par bana

Ronneby Simhall 6 kr 83 kr 14 kr 220 kr 121 kr

Brunnsbadet 6 kr 83 kr 14 kr 220 kr 121 kr

Alla banor Alla banor Alla banor Alla banor Alla banor

Kallinge Simhall 33 kr 83 kr 88 kr 220 kr 484 kr  
 

7.2 Badavgifter simhallar

Vuxen 39 kr

Pensionär 22 kr

Ungdom 13-25 år 22 kr

Tillägg hytt 12 kr

Tillägg värdeförvaring 12 kr

10-kort, vuxen 330 kr

10-kort, ungd 13-25 år 165 kr

Terminskort, vuxen 660 kr

Terminskort, ungd 13-25 år 330 kr

Barn 0 år - 12 år gratis men endast i sällskap med person som fyllt 18 år.  
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7.3 Badavgifter Brunnsbadet

Vuxen 100 kr

Ungdom 13-25 år 50 kr

Familj/grupp, 1 vuxen, 3 barn 250 kr

Familj/grupp, 2 vuxna, 3 barn 300 kr

15-kort, vuxen 800 kr

15-kort, ungdom 13-25 år 400 kr

Säsongskort, vuxen 1 600 kr

Säsongskort, ungdom 13-25 år 800 kr

Elev, skolbad, skolor i 

Ronneby 0 kr

Elev, skolbad, externa skolor 40 kr

Brunnshotellets gäster Enligt avtal

Företag Enligt avtal  
 

7.4 Morgonsim Brunnsbadet

Vuxen 60 kr

Ungdom 13-25 år 30 kr

Säsongskort, vuxen 600 kr  
 

7.5 Simskolor  
 

8 Övriga anläggningar 

8.1 Boulebanor
Förening,

träning/timme

Förening,

match/timme

Övriga

bana/tim

Övriga, 

match/tim

Kostnad 30 kr 40 kr 100 kr 200 kr

Järnvallen, utomhusbanor

Kallinge Boulehall  
 

8.2 Tennisbanor
Ungdom 13-25 år, 

icke medlem, 

bana/tim

Vuxen, icke medlem, 

bana/tim

66 kr 165 kr

Brunnsparken, utomhusbanor  
 

8.3 Ronneby Horse Center

Kostnad
Förening och 

privatperson/tim

Förening och privatperson 

heldag, 08:00-18:00

Lilla ridhuset 150 kr 1 000 kr

Stora ridhuset 225 kr 1 500 kr

Halva stora ridhuset 150 kr

Paddocken 150 kr 1 000 kr

Återställning av underlag 500 kr /tim  
 
8.4 Kvitterplatsen

(utomhusteater, Brunnsskogen) Förening/dag Förening/vecka Övriga/dag

Kostnad 500 kr 2 000 kr 700 kr  
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8.5 Cirkusplatsen

Förening/dag Övriga/dag exkl. el, va, 

sophämtning

Kostnad 1 000 kr 1 500 kr  
 

9 Övriga lokaler 

9.1 Sammanträdeslokaler

Kostnad Förening/gång Övriga/gång

Ronneby Sporthall 110 kr 165 kr

Hoby Sporthall 110 kr 165 kr

Ishallen VIP-lokalen 110 kr 165 kr

Äldreboendet, Vidablick, Kalasrummet 100 kr 150 kr

Gamla Teatern Bakfickan 100 kr 150 kr  
 

9.2 Konferenslokaler

Kostnad Förening/4 tim Förening/8 tim Övriga/4 tim Övriga/8 tim

Kulturcentrum, Hörsalen 300 kr 500 kr 1 800 kr 3 000 kr

Kulturcentrum, Stora salen 3 000 kr 6 000 kr 9 000 kr 12 000 kr

Vidablick, Stora salen 200 kr 400 kr 800 kr 1 000 kr

Gamla Teatern, Plan 2, exkl teknik 200 kr 400 kr 800 kr 1 600 kr  
 

9.3 Repetionslokaler

Kostnad

Barn och ungdom 

0-25 år/tim

Studieorganisation 

förening/termin

Övriga/termin

Bruket, Repetionslokal 1 30 kr

Bruket, Repetionslokal 2 2 550 kr 5 100 kr

Bruket, Repetionslokal 3 1 950 kr 3 900 kr

Bruket, Repetionslokal 4 1 800 kr 3 600 kr

Förening/tim Övriga/tim

Bruket, Svarta lådan 80 kr 200 kr

Gamla Teatern, Plan 4 80 kr 200 kr  
 

9.4 Verkstäder m m

Kostnad

Förening/dag Övriga/dag Enskilda 

konstnärer/dag

Enskilda 

konstnärer/vecka

Studieorg, 

max 4 tim

Studieorg/dag

Emaljverkstad*) 500 kr 3 000 kr 150 kr 300 kr 600 kr 1 000 kr

Grafikverkstad 400 kr 1 500 kr 100 kr 250 kr 500 kr 800 kr

Textilverkstad 400 kr 1 500 kr 100 kr 250 kr 500 kr 100 kr

*) Elförbrukning ugn debiteras enligt gällande taxa  
 

9.5 Konsertlokal/scen

Kostnad Förening/4 tim Förening/8 tim Övriga/4 tim Övriga/8 tim

Gamla Teatern, Stora scenen 300 kr 500 kr 1 800 kr 3 000 kr  
 

9.6 Kansli

Per kvadratmeter 440 kr  
 

9.7 Förråd

Kallförråd, per kvadratmeter 55 kr

Varmförråd, per kvadratmeter 83 kr  
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10 Husvagnsuppställning och båtplatser 

10.1 Husvagnsuppställning

Kostnad/säsong')

Aspan 5 000 kr

Saxemara**) 6 000 kr

**) För permanent elanslutning tillkommer elförbrukningsavgifter.

*)Säsong för husvagnar vid Aspans och Saxemaras upp-

ställningsplatser är från mitten av april till och med mitten av 

september. Datum fastställs av chefen för Fritid- och kultur-

förvaltningen.
 

 

10.2 Båtplatser
Per löpmeter 

brygga+25 kr/plats

Boj m kätting-

förankring

Y-bom/bryggmeter

(CC-mått bom)

Årskostnad

Järnavik 300 kr 500 kr 1 650 kr

Ekenäs 750 kr *) 1 038 kr *)

*) För permanent elanslutning tillkommer 500 kr samt elförbrukningsavgifter.  
 

11 Fiskekort och roddbåtar 

11.1 Fiskekort
Ungdom 13-18 år, 

dag

Vuxen, dag Ungdom 13-18 år, 

säsong

Vuxen, 

säsong

Kostnad

Skärsjön 30 kr 100 kr 400 kr 1 000 kr

Galtsjön 30 kr 100 kr 400 kr 1 000 kr

Skärsjön + Galtsjön 600 kr 1 500 kr

Ronnebyån 30 kr 100 kr 200 kr 700 kr

Ronnebyån, premiär 150 kr 250 kr

Barn upp till 12 år kostnadsfritt i vuxens sällskap.  
 

11.2 Hyra roddbåtar

Kostnad 4 tim 12 tim

Skärsjön/Galtsjön 70 kr 100 kr

Minimiålder 18 år för att hyra roddbåt.  
 

12 Nycklar och taggar 

Kostnad

Förlorad nyckel 550 kr

Förlorad tagg 55 kr  
 

13 Lotteritillstånd 

Bevis om registrering enligt § 15-16   Omslutning upp till 300 000 kr 300,00 kr

Omslutning över 300 000 kr 800,00 kr

Bevis om registrering enligt § 17          Omslutning upp till 20 basbelopp 300,00 kr  
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14 Biblioteket 

Förseningsavgifter för media (böcker, ljudböcker, CD, DVD, tidskrift,  
språkkurser): 

Förseningsavgiften är 2 kr per dag och media. Det vill säga, att om du återlämnar din bok efter sista datu-
met, så blir det en avgift på 2 kr per dag.  

Du kan maximalt få upp till 50 kr i skuld per bok. Har du en skuld som uppgår till 150 kr är du spärrad i 
systemet och du kan inte låna nya böcker eller medier. Betalar du av 2 kr på skulden och kommer under 
150 kronor kan du låna på nytt. 

Avgifter för media (böcker, ljudböcker, CD, DVD, tidskrift, språkkurser) som inte 
återlämnas: 

Slarvar du bort boken du lånat, eller förstört den (hunden tuggat på den) blir du ersättningsskyldig och 

måste betala: 

Barnbok (lånad av vuxen) 100,00 kr

Vuxenbok 250,00 kr

Ljudbok, bok med CD, el Daisy 250,00 kr

Tidskrift 50,00 kr

Musik CD 150,00 kr

DVD 500,00 kr

Språkkurser 700,00 kr

Kopiering
Allmän handling, upp till 10 ark 0,00 kr /ark

Allmän handling, över 10 ark 2,00 kr /ark

A4 2,00 kr /ark

A3 4,00 kr /ark

Fax 2,00 kr /ark

Kopior fr. andra bibl. 50,00 kr /artikel

Kopior fr utanför Sverige Faktisk kostnad  
 




