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§ 241 Dnr 2021-000019 009 

Val av justerare 2021 

 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden utser Teo Zickbauer (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 242 Dnr 2021-000020 009 

Godkännande av dagordning 

 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden godkänner dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 243 Dnr 2021-000095 040 

Ekonomisk uppföljning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen redovisar teknik-, fritid- och kulturnämndens 

ekonomiska läge t.o.m. november gentemot budget 2021. Vidare informerar 

Anders Karlsson att teknik-fritid- och kulturförvaltningen avser att skriva 

fram ett ordförandebeslut till att bevilja 138 000 kr för ljudanläggning på 

Brunnsvallen från nämndens generella investeringsbudget. 

Förslag till beslut 

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

Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson (SD), Thommy Persson (S) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till att 

förvaltningen skriver fram ett ordförandebeslut gällande ljudanläggning på 

Brunnsvallen.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar redovisningen till protokollet samt 

ger förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett ordförandebeslut gällande 

ljudanläggning på Brunnsvallen. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
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§ 244 Dnr 2021-000508 809 

Besparing - stänga restaurangen på Vidablick 

 

Sammanfattning  

En stängning av restaurang Vidablick ger idag en besparing av ca 800 tkr på 

personalkostnader. Medräknat alla idag kända parametrar ger stängning 

ingen besparing innan man hittar ett annat användningsområde för lokalen.      

Bedömning 

Maten till restaurang Vidablick tillagas på köket Knut Hahn och 

transporterades dagligen till Vidablick, 7 dagar i veckan. Produktionen 

påverkas minimalt då köket redan tillagar 300 portioner till omsorgsboenden 

och matdistribution. Transporten sammanfaller inte med avdelningarnas 

mattransport. För att avdelningarna på Vidablick ska få nylagad mat 

levereras maten kl 12.00 medan restaurangens mat levereras kl 10.30 då 

restaurangen öppnar kl 11.00. 

 

Restaurangen är kommunens största för utomkommande gäster och serverar 

dagligen ca 65 portioner till seniorer, personer med funktionsnedsättning och 

deras ledsagare samt till vårdpersonal. 40 portioner köps med bistånd och 25 

portioner betalar ordinarie taxa. Antalet portioner per dag varierar mycket 

beroende på dag och maträtt. 

 

Restaurangen har tidigare kortat ner öppettiderna men önskemål framkom 

om öppethållande för caféservering under eftermiddagarna. Öppettiderna 

utökades med 2 timmar men caféförsäljningen är mycket låg, endast några 

serveringar per vecka. Restaurangen har även vid förfrågan försett 

konferenser på Vidablick med fika och lunch. 

 

Restaurangen har bufféservering med 2 rätter. Antalet besökande är högst 

varierande och svårt att beräkna. Då maten tar slut måste taxi beställas för att 

för extra leverans av mat, vilken innebär ökade kostnader. Då det inte finns 

möjlighet till nedkylning av maten måste all överbliven mat slängas vid 

dagens slut, vilket bidrar till ett stort svinn, negativ klimatpåverkan och 

ökade kostnader. Klimatlådan som införts i Ronneby kommun finns bara 

tillgänglig på kommunens skolor. 
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Tidigare försåg köket på Vidablick restaurangen med mat. Maten tillagades 

efter behov, varmhållningstiden förkortades och svinnet var betydligt 

mindre. Köket fick tyvärr stängas då det inte gick att renovera. 

 

Restaurangen är en plats där seniorer kan träffas, äta gemensamt och umgås. 

Vårdpersonalen kan enkelt köpa lunch och anhöriga kan hämta ner sina nära 

och kära från avdelningarna för en gemensam fika. 

 

Personalåtgången för restaurangen öppen är 1,4 årsarbetare varav en vakant 

tjänst om 100% och en delad tjänst om 40% på restaurang Vidablick och 

60% på köket Knut Hahn. Restaurangen bemannas varje dag med en person, 

måndag till söndag. Den vakanta tjänsten har inte tillsatts under pandemin. 

Övertaligheten om 40% på köket Knut Hahn har tillfälligt täckt frånvaro 

istället för att vikarier tillsatts. Vid en total stängning av restaurang 

Vidablick måste denna övertalighet hanteras. 

 

Restaurang Vidablick har varit stängd sedan pandemiutbrottet. Tidigare 

ätande övergick till matdistribution eller till privata restauranger. 

Matdistributionen ökade något strax efter restaurangens stängning men har 

minskat under tid. Få frågor och kommentarer har framkommit till 

kostenheten och det känns som om stängningen accepterats väl under 

rådande omständigheter. 

 

Restaurangen är idag möblerad men används inte. Hyreskostnaden kvarstår 

så länge lokalen inte nyttjas till annat. Förslagsvis kan lokalen byggas om till 

kontor och på så sätt minska externa hyreskostnader vilket ger en besparing 

till kommunen. 

 

En stängning av restaurang Vidablick innebär minskade intäkter men också 

minskade kostnader för bland annat personal, livsmedel, transporter och 

matsvinn. Befintliga café och restaurangmöbler kan användas av andra 

verksamheter. Övrig köksutrustning kan sparas och användas i befintliga kök 

istället för att investera i ny utrustning. Hyreskostnaden kvarstår dock tills 

man hittar ett annat användningsområde för lokalen som till exempel 

minskar kommunens externa kostnader.  

 

En stängning av restaurang Vidablick ger idag en besparing av ca 800 tkr på 

personalkostnader. Medräknat alla idag kända parametrar ger stängning 
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ingen direkt besparing innan man hittat ett annat användningsområde för 

lokalen.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att antingen: 

- Stänga restaurang Vidablick 

- Öppna restaurang Vidablick efter pandemin. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Teo Zickbauer (S), Jesper 

Rehn (L), Martin Johansson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

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

kulturnämnden beslutar att stänga restaurang Vidablick. 

 

Jesper Rehn (L) och Willy Persson (KD) yrkar bifall till Anders Bromées 

(M) förslag. 

 

Teo Zickbauer (S) yrkar avslag på Anders Brommés (M) förslag samt yrkar 

på att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att se om det finns 

möjlighet att öppna café/kioskverksamhet.  

 

Omid Hassib (V) och Thommy Persson (S) yrkar bifall till Teo Zickbauers 

(S) förslag.     

Propositionsordning  

Ordförande Anders Bromée (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med 

ordförandens eget yrkande. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:  

De som önskar bifalla ordförandens eget förslag röstar ja.  

De som önskar bifalla Teo Zickbauers (S) förslag röstar nej. 
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster, 

fem (5) nej-röster, varefter ordföranden finner att teknik- fritid- och 

kulturnämnden beslutar i enlighet med ordförandens eget yrkande  

 

Namn Ja Nej  Avstår 

Willy Persson (KD) X   

Teo Zickbauer (S)  X  

Fredrik Jacobsen (M) X   

Jesper Rehn (L) X   

Thommy Persson (S)  X  

Martin Johansson (S)  X  

Omid Hassib (V)  X  

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Eva-Britt Brunsmo (C) X   

Kranislav Miletic (S)  X  

Jesper Grönblad (SD) X   

Anders Oddsheden (SD) X   

Anders Bromée (M) X   

   

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att stänga restaurang Vidablick. 

Reservation 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Teo Zickbauers (S) förslag. 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, verksamhetschef 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 245 Dnr 2021-000510 809 

Besparing - Biblioteksfilial Kallinge 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid-och kulturförvaltningen ska enligt beslutat budgetförslag för 

2022 genomföra en besparing på närmare 6 miljoner kronor. I denna 

besparing ska Biblioteksverksamheten enligt beslutet spara in en 1,0 tjänst 

motsvarande 487 000 kronor. 

Bedömning 

Förvaltningen har analyserat besparingskravet. För att kunna möta 

besparingskravet krävs det att en av biblioteksfilialerna stängs. 

Ansvarig bibliotekschef har risk- och konsekvensbedömt besparingen som 

avser biblioteksfilialen i Kallinge 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden besluta att biblioteksfilialen i Kallinge stängs.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Jesper Rehn (L), Martin 

Johansson (S) och Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar på att teknik-fritid- och kulturnämnden inte ska 

stänga ned någon biblioteksfilial överhuvudtaget.  

 

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

kulturnämnden återremitterar ärendet och att förvaltningen återkommer i 

januari med ett besparingsförslag som inte avser att stänga en biblioteksfilial. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framförda yrkanden 

och finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller i enlighet med 

ordförandens eget yrkande.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden återremitterar ärendet och ger 

förvaltningen i uppdrag att återkomma i januari med ett besparingsförslag 

som inte avser att stänga en biblioteksfilial. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
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§ 246 Dnr 2021-000507 009 

Internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom 

varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller 

motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 

god intern kontroll kan upprätthållas.   

De kommungemensamma riskområdena är (KS 2021 § 279) 

 Bemanning och kompetens 

 Ekonomi 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 IT-system 

 Processer och rutiner 

 Post- och dokumenthantering 

 Introduktion av ny personal 

 

2022 kompletterades de kommunkoncernövergripande riskområdena med 

följande riskområden med särskilt fokus:  

 Arbetsmiljö-med särskilt fokus på hemarbete och dess påverkan på 

medarbetaren  

 Processer och rutiner- med särskilt fokus på levererade tjänster vid en 

fortsatt pandemi eller annan omfattande krissituation  

 

Risker och internkontrollmoment som nämnden vid uppföljning hade 

”väsentlig avvikelse” på ska tas upp i nästkommande års internkontrollplan. 

Denna punkt tas inte bort förrän ”ej väsentlig avvikelse” uppnåtts.  
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Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit fram en bruttolista för 2022 

med risker utifrån de kommungemensamma riskområdena. Förvaltningen 

önskar en diskussion kring dessa med nämnden innan arbetet med 

riskbedömning av internkontrollpunkter färdigställs.  

Det slutliga förslaget på 2022 års internkontrollpunkter presenteras för 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden i januari 2022.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Teo Zickbauer (S) och 

Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromée (M) yrkar på att notera redovisningen till 

protokollet samt att förvaltningen återkommer i januari med förslag gällande 

internkontrollpunkter för 2022.      

Propositionsordning 

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

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden att noterar redovisningen till protokollet 

samt att förvaltningen återkommer i januari med förslag gällande 

internkontrollpunkter för 2022.  

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitétsutvecklare 

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 247 Dnr 2021-000506 009 

Informationshanteringsplan för Teknik-, fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Under 2021 har ett arbete med att ta fram en informationshanteringsplan för 

Teknik- fritid- och kulturnämnden och dess verksamheter skett. Samtliga 

nämnder ansvarar för sin egen informationshanteringsplan. Syftet med 

arbetet har varit att ta fram en samlad plan för samtliga enheter under 

Teknik- fritid- och kulturnämnden. Tidigare har det funnits en 

dokumenthanteringsplan för fritid- och kulturnämnden men det har inte 

funnits någon sammanhållande plan.  

Den mall som används för planen tillhandahålls av kommunalförbundet 

Sydarkivera.  

 

Planen presenteras som ett sammanhållande dokument med ett antal 

kolumner som rör dels vilka handlingar som existera inom verksamheterna 

och hur dessa ska hanteras. Teknik- fritid- och kulturnämnden har att ta 

ställning till kolumn E och G. I kolumn E beskrivs den aktuella 

informationen och i G beskrivs huruvida informationen ska bevaras eller 

gallras. Övriga kolumner berör enbart hanteringsanvisningarna och dessa 

hanteras av respektive enhet. 

För kommunövergripande verksamhetsområde hänvisas till 

Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen. 

Bedömning 

För att informationshanteringen och arkivvården ska fungera så smidigt som 

möjligt är det viktigt att ha en aktuell och ändamålsenlig 

informationshanteringsplan. Det är viktigt att planera dokumenthanteringen 

så att det går att hitta och läsa informationen under hela den tid som den ska 

bevaras. Viss information ska bevaras för framtiden, och det kräver särskilt 

omsorgsfull planering. 

 

Genom att upprätta en informationshanteringsplan får man kontroll och 

överblick över en myndighets allmänna handlingar. Detta är ett viktigt 

komplement till myndighetens arkivbeskrivning. 

Informationshanteringsplanen fungerar även som systematisk förteckning av 

de arkiv som förvaras ute i verksamheten. 
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I Informationshanteringsplanerna beskrivs i detalj de olika handlingstyperna 

och hur de ska hanteras. I planen dokumenteras hanteringsanvisningar och 

beslut om gallring. Beslut om gallring är en förutsättning för att du ska få 

gallra (förstöra) allmänna handlingar. 

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att anta förslag till informationshanteringsplan. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M) och Thommy Persson (S). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden antar förslag till 

informationshanteringsplan. 

________________ 

Exp: 

Kristina Eklund, kvalitétsutvecklare 

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 248 Dnr 2021-000505 009 

Remiss upphävande av byggnadsplan - Västra Hallen 
1:3 mfl 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till upphävande för del av 

gällande byggnadsplan för Västra Hallen 1:3 m.fl. i Ronneby kommun. 

Syftet är att upphäva delar av gällande byggnadsplan där denna står i 

konflikt med ändamålet för Trafikverkets vägplan rörande nybyggnation av 

förbifart för Riksväg 27 väster om Hallabro. Upphävandet hanteras med ett 

förenklat förfarande enligt Plan- och bygglagen och förslaget avviker inte 

från kommunens översiktsplan. Teknik-, fritid- och kulturnämnden har fått 

ärendet gällande upphävande av planen på remiss. Planförslaget finns i sin 

helhet på Västra Hallen 1:3 m.fl. - ronneby.se 

 

Trafikverkets projekt omfattar nybyggnation av en förbifart väster om 

Hallabro, med anslutningar till befintlig Riksväg 27 cirka 150 meter söder 

om tätorten samt cirka 500 meter norr om densamma. 

Nybyggnationssträckan är drygt 2 kilometer lång och planeras som mötesfri 

landsväg med omkörningsmöjlighet, samt med referenshastigheten 100 

km/h. Sträckan ska innehålla en omkörningssträcka i norrgående riktning. 

 

Trafikverket har vägplanen utställd för granskning under tiden 2 november 

till 17 december 2021. Fullständiga granskningshandlingar för vägplanen 

finns på Trafikverkets webbsida. 

 

Mark där gällande byggnadsplan avses upphävas består idag främst av 

blandskog. Det norra området angränsar i öster till Björkvallen. Mark inom 

det södra området som avses upphävas utgörs även av en befintlig 

bostadstomt, Vierydsån och mindre del av Riksväg 27. 

 

Gällande byggnadsplan reglerar marken i det norra området till område för 

idrottsändamål och för väg- eller järnvägsändamål samt ändamål för park 

eller plantering i det södra området. 
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När beslutet att upphäva byggnadsplanen får laga kraft uppstår ett planlöst 

läge inom aktuella områden. Det innebär att områdena inte längre omfattas 

av en detaljplan. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd behöver 

kommunen göra en bedömning om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om 

åtgärden kan prövas med bygglov direkt. 

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har tagit del av handlingarna och har 

inga synpunkter i ärendet.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att inte ha något att erinra mot förslaget till upphävande för 

del av gällande byggnadsplan för Västra Hallen 1:3 m.fl.   

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden har inte något att erinra mot förslaget till 

upphävande för del av gällande byggnadsplan för Västra Hallen 1:3 m.fl. 

________________ 

Exp: 

Felicia Zittorin, planarkitekt 

Kommunstyrelsen 
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§ 249 Dnr 2021-000504 009 

Remiss detaljplan Kalleberga 1:3  

 

Sammanfattning  

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

Kalleberga 1:3 m.fl. på remiss från Kommunstyrelsen. Detaljplanen bedrivs 

enligt standardförfarande och befinner sig samrådskedet. Planhandlingarna 

återfinns i sin helhet på kommunens hemsida under Kalleberga 1:3 - 

Ellebäcken - ronneby.se 

 

Syftet med detaljplanen är att förtäta den östra delen av Kallinge tätort och 

möjliggöra för nya boendeformer i området. Vidare syftar detaljplanen till att 

möjliggöra för en utveckling av Junibackens förskola. Detaljplanen syftar 

även till att skapa en ändamålsenlig byggrätt för befintlig och 

nytillkommande bebyggelse kopplat till förtätningen i området och områdets 

kulturhistoriska värden.  

 

Området är utpekat i översiktsplanen för tätortsutveckling. Detaljplanen 

föreslår bostäder i varierade boendeformer likt friliggande enbostadshus 

(villor), radhus, parhus, kedjehus eller flerfamiljshus.  

 

Junibackens förskola har behov av en utökad byggrätt. För närvarande står 

tillfälliga baracker i norra delen av förskolans område för att möta 

platsbehovet. Vid dialog med utbildningsförvaltningen bedöms en byggrätt 

för förskola som rymmer 150 barn lämplig. Det innebär att byggnaden 

behöver byggas ut antingen i markplan eller med ett ytterligare våningsplan. 

Junibackens förskola har idag gott om friyta per barn och planförslaget 

medger en utökning av fastigheten vilket även skulle skapa en ännu större 

friyta. För att ta tillvara på den friyta som finns föreslås Junibacken få ett 

ytterligare våningsplan för att rymma tillkommande förskoleplatser. 

Konstruktionsmässigt är byggnaden lämplig för ett ytterligare våningsplan. 

Öster om Junibackens förskola finns ett naturområde som erbjuder 

utflyktsmöjligheter för barnen. 

 

Flera äldre byggnader i närområdet har kulturhistoriska värden. För 

byggnaderna gäller ett generellt varsamhetskrav enligt Kulturmiljölagen och 
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Plan- och bygglagen. Detta har förtydligats i detaljplanen. Området rymmer 

även flera fornlämningar som skyddas i detaljplanen.  

 

Detaljplanen möjliggör även för en utbyggnad av befintligt gatunät i området 

samt lösningar för fördröjning av dagvatten inom naturmark. 

Bedömning 

Planförslaget omfattar en trafikutredning som tar hänsyn både till de ökade 

trafikflödena i området och ger utrymme för oskyddade trafikanter. Dessa är 

viktiga aspekter i planförslaget. Det är även viktigt att förskolans 

parkeringsplats rymmer hela behov av parkeringsplatser för både personal 

och de som lämnar och hämtar barn. Finns inte tillräckligt med 

parkeringsplatser blir risken för trängseln och därmed olyckor större, i 

synnerhet på morgonen då många kommer samtidigt. 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden förslås lämna följande synpunkter på 

planförslaget: 

- Teknik-, fritid- och kulturnämnden anser att parkeringen till 

förskolan bör utformas så att barn enkelt och trafiksäkert kan lämnas 

och hämtas vid förskolan samt att behovet av parkeringsplatser 

tillgodoses inom tomten.    

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden anser att parkeringen till förskolan bör 

utformas så att barn enkelt och trafiksäkert kan lämnas och hämtas vid 

förskolan samt att behovet av parkeringsplatser tillgodoses inom tomten.    

________________ 

Exp: 

Karolina Bjers, planarkitekt 

Kommunstyrelsen 
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§ 250 Dnr 2021-000499 80 

Rapport dataskydd och informationssäkerhet 2021 

 

Sammanfattning  

Syftet med rapporten är att ge nämnderna och styrelserna i Ronneby 

kommun övergripande information om det arbete som har skett, sker och 

kommer att ske avseende frågor om dataskydd och informationssäkerhet. 

Nämnderna och styrelserna ska efter denna rapport ha en utökad kunskap om 

kommunens arbetssätt med områdena och om sitt respektive ansvar avseende 

frågorna. 

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 251 Dnr 2021-000405 109 

MEDBORGARFÖRSLAG skatepark bakom Järnvallen 

 

Sammanfattning  

Kallingeskolan 4 har 210415 inkommit med ett medborgarförslag om att 

anlägga en skatepark bakom Jernvallen. 

Bedömning 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har ett pågående ärende gällande en 

skatepark. I det pågående projektet har parkeringen bakom Knut Hahn 

skolan pekats ut som en tänkbar plats. Projektet är ett samarbete mellan 

Ronneby skateboardförening, Svenska skateboardförbundet, RF-SISU 

Blekinge och Ronneby kommun. Medel för detta projekt är äskade i 2022 års 

investeringsbudget.   

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, fritid och 

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 252 Dnr 2021-000460 109 

MEDBORGARFÖRSLAG anlägg en mc parkering 
centralt i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag. Undertecknad föreslår att det anläggs mc parkering mer 

centralt än i dag. 

Det är inte särskilt turistvänligt att tvingas gå långa sträckor med mc kläder 

en varm sommardag. 

 

Förslagsvis mitt emot Katrins pizzeria vid cykelparkeringen. 

Per-Olof Berggren             

Svärta v 14                                

372 73 Ronneby                        

0706 207287                      

LEVE DEN CIVILA OLYDNADEN  

MOT ÖVERSITTERI, OCH BUKSVÅGERI ETABLISSEMANGET. 

 

Bedömning 

Det finns tillräckligt med parkeringar som kan användas för motorcyklar i 

centrala Ronneby. 

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid och Kulturnämnden föreslås att förslaget avslås. 

Deltar i debatten 

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

(SD) och Martin Johansson (S).  

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

  



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(40) 
2021-12-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator  
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§ 253 Dnr 2021-000461 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - rusta upp Djupaforsklyftan 
och området däromkring 

 

Sammanfattning  

Djupaforsklyftan och området därikring verkar ha fallit i glömska hos de 

ansvariga, än mer än tidigare. Sedan pappersbruket lade ner har området 

kommit att bli något av en återvändsgränd. Det går endast en smal igenvuxen 

stig längs med staketet, upp mot f.d Kallinge järnvägsstation. Det är således 

inte så inbjudande att "ta sig en runda" förbi klyftan. Över planen där man 

tidigare förvarade massaved, nere mot Djupadals gård, finns inte heller 

någon självklar eller inbjudande stig. Och när man från det hållet når fram 

till området möts man av högt metallstängsel - känns som om man inte har 

där att göra. I övrigt ger området en känsla av bortglömdhet. Bron, från 

vilken man kan titta ner i klyftan, är hyfsat igenvuxen. Längs klyftan finns 

ett staket som nog inte underhållits på sisådär 15 - 20 år - det är rostigt, 

flagnad färg, skadat, m.m. Längs bergväggen står en telefonstolpe där gamla 

ledningar hänger ner. I vattnet ligger en del fallna träd och större grenar. På 

en "anslagstavla" (som i sig också är rätt dassig) vid bron hänger en livboj 

som ser rätt sliten ut - falsk trygghet? Som sagt, området ger en känsla av att 

ha blivit en bortglömd återvändsgränd. Förslag 1: Gör området mer 

inbjudande, att det inger mer känsla av ordning, mer så att man "råkar" 

hamna där. Förslag 2: Röj växtlighet, städa upp, fräscha upp området i 

allmänhet, m.m. Förslag 3: Gör en bättre, mer inbjudande, mer framkomlig, 

och mer "självklar" stig från dels stationshållet, dels från hållet från 

Djupadals gård. Förslag 4: Gör om möjligt något åt staketet som 

"välkomnar" besökare som kommer från Djupadals-hållet. Förslag 5: Se över 

tillfartsvägen från Ronnebyvägenhållet. Röj vid parkeringsfickan? Förslag 6: 

Se över skyltningen till platsen. Är den bra och tillförlitlig? "Lockar" 

skyltarna besökare? Ska skyltarna möjligtvis vara bruna? Ska det möjligtvis 

skyltas från fler håll, t.ex från gamla Kallinge station. Förslag 7: Renovera 

staketet invid klyftan och på bron, eller byt ut det. Förslag 8: Ta bort 

ledningarna från den gamla telefonstolpen. Förslag 9: Gör en ny, modernare 

infomationsskylt, främst avsedd för barn - sagan om jätten Rotn är ju rätt 

intressant. Sätt den i lagom ögonhöjd för barn. Slut på förslag.      

Bedömning 

Trevligt förslag, dock äger Ronneby kommun ingen mark i detta område 

som beskrivs. Kommunen har ej heller några arrenden eller skötselansvar i 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(40) 
2021-12-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

nämnt område. Således äger Ronneby kommun ingen rådighet eller ansvar 

för detta och kommer inte att utföra några åtgärder.      

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget är 

besvarat enligt ovan.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M) och 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 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

medborgarförslaget är besvarat enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 254 Dnr 2021-000459 109 

MEDBORGARFÖRSLAG angående växtligheten 
längsmed Karlshamnsvägen 

 

Sammanfattning  

Alla som har en trädgård vet att man åtagit sig ett evighetsarbete. Under 

växtsäsongen räcker det inte att klippa gräs eller rensa ogräs EN gång. Det 

måste göras kontinuerligt om man vill att trädgården ska vara fin och 

välskött. Ronneby kallar sig Hjärtat i Sveriges trädgård men lever inte upp 

till den benämningen fullt ut. Vi har fantastiska planteringar vid gamla 

tingshuset och i Brunnsparken. Stora krukor med härliga blommor gläder 

invånare och besökare i centrum. Men hur ser det ut på vägen in till 

centrum? Karlshamnsvägen från Jem och Fix till stadshusrondellen kantas av 

träd på båda sidor. Nedanför träden växer det buskar och ogräs. Många 

buskar är döda och fruktansvärt risiga. Ogräset , t.ex. tistlar växer på flera 

ställen högt över buskarna. Jag skäms när jag kör med gäster längs vägen. 

Vad tänker turister som kommer till Ronneby västerifrån? Det är så ovårdat 

och fult att det verkligen inte passar om Ronneby vill kalla sig Hjärtat i 

Sveriges trädgård! EN gång om året har jag sett att man rensat ogräs där de 

senaste tre åren. Mitt förslag är: Ta bort alla buskarna och så gräs mellan 

träden som man gjort på ena sidan av sträckan mellan stadshuset OK/Q8. 

Om ni tycker att det är synd att ta bort de buskar som fortfarande lever, så låt 

de vara kvar men ta bort allt dött och allt ogräs och sköt sedan om det så som 

man måste göra med en trädgård. 

Bedömning 

Gatu/Park enheten sköter dessa ytor utifrån vår skötselplan för området. I 

den har vi bedömt att det nuvarande skötselnivån är acceptabel givet den 

plan vi har. Det kan tyckas mycket om detta, subjektivt såklart, dock kvarstår 

vår bedömning att skötselnivån är den Ronneby kommun ska ha.    

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid och Kulturnämnden föreslås att förslaget är besvarat enligt 

ovan. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat 

enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Eva Hansson, registrator 
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§ 255 Dnr 2020-000444 880 

Information - Tidigareläggning av fönsterbyte i 
Stadshuset samt ventilation- och komfortkylinstallation 

 

Sammanfattning  

Uppdraget med fönsterbyte i Stadshuset är beställt hos MEX, mark- och 

exploateringsgruppen.  Beställningen innebär start av byte av fönster inom 

flygel C vilken överlämnades i våren 2021 samt kompletterande text till 

beställning under augusti månad. Själva bedömningen av kostnaden med 

byte av fönster gjordes under år 2018 och tillställd budget har inte reviderats 

sedan dess.   

Beställningen med ventilation- och komfortkylinstallation utreds fortfarande 

hos Fastighetsenheten då takbjälklags konstruktion och takbeläggning utreds. 

Beställning av ventilation- och komfortkylsinstallation för flygel C beräknas 

lämnas till MEX under januari månad. Arbetet sker i nära samarbete mellan 

Fastighetsenheten och MEX-gruppen.  

 

Det har framkommit under projektering att det finns ytterligare en mjukfog 

innehållande klorparafiner som ligger inom byggnaden och 

ventilationskanal. 

Mjukfogen ligger i den tilluftskanal som förser kontoren med förvärmd 

friskluft. Det medför att även denna fog ovillkorligen måste tas bort med 

hänsyn till de risker klorparafiner/klorfenoler utgör i tilluften. Se bifogad 

rapport; PM-Inomhusmiljö.  

  

Väggkonstruktionen har ytterligare analyserats och det kan konstateras att 

den, sedan tidigare redovisade fibercementskivan som också är vindskydd, 

bakom den yttre fasadskivan med klinker, måste tas ned på hela fasadytorna. 

Fibercementskivan innehåller asbest och med gällande 

arbetsmiljöskyddsföreskrifter medför detta ökat arbete med att riva dessa.  

 

Fasadskivorna är det yttre skiktet med klinker. Fasadskivorna är uppbyggda 

med en typ av glasfiberarmerad cement. Dessa fasadskivor är lösa element, 

vilka är uppdelade med att det finns separata fasadskivor över, under och 

emellan fönster. Fasadskivorna är uppskruvade på läkt som i sin tur är 

monterad på de underliggande fibercementskivorna, även innehållande 

asbest, vilket också utgör vindskydd för isoleringen.  
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Fasadskivorna har suttit på fasaderna i drygt 50 år. Det har tidigare förutsatts 

att dessa skivor inte ska gå sönder vid hantering och att dessa ska gå att 

återanvända. Det bedöms, trots varsam hantering, och kan inte uteslutas, att 

fasadskivor kan gå sönder, d.v.s. att de spricker eller brister vid hanteringen 

av dem, vid nedtagning och återsättning.  

 

Det finns inga reservskivor att tillgå, utan det behöver förberedas att ta 

skivor från en annan del av byggnaden. Detta får utredas vidare med vilket 

fasadmaterial som då skulle ersätta dessa borttagna skivor och vilka krav 

som ställs från Miljö- och Byggnadsförvaltningen på annat yttre 

fasadmaterial.   

 

Själva fönsterbytet är därmed mer av ett fönster- och fasadarbete. Kostnader 

för åtgärderna är svårbedömda i nuläget. Kostnader för arbetet med flygel C 

med fönster och fasader kan först slås fast efter att ha fått i anbudspriser för 

arbetet. Förfrågan kommer att utformas så att det finns option att kunna 

utföra hela Stadshuset/polishus med kontorsfönster. En utvärdering av 

arbetet och kostnader bör göras innan följande etapper startar.  

Det finns ett informationsärende upptaget på dagordningen till KSAU den 13 

december med samma redovisning som denna vilken vi, MEX-gruppen och 

Fastighetsenheten informerar om.      

Bedömning 

KSAU erhåller samma information den 13 december om komplexiteten och 

arbetes omfattning med fönsterbyte.      

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Willy Persson (KD). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(40) 
2021-12-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 256 Dnr 2021-000501 319 

Reparation av bro över E22 (10-261-1) 

 

Sammanfattning  

Gatu- och parkenheten ska genomföra upphandling av reparation av bron 

över E22, benämnd 10-261-1 i bro och tunnel management (BaTMan).  

Bron har inspekterats under 2021 och är i behov av ett tätskiktsbyte.  

Projektledare för projektet kommer vara Daniel Camenell på Mark- och 

exploateringsenheten och Patrik Hellsberg på Gatu- och parkenheten 

kommer vara ombud.     

Bedömning 

Bedömningen är att projektet kommer inrymmas inom gällande budget som 

är fastställ för 2021. Förutsättning för projektet är att medel för åtgärden 

överförs till 2022.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende upphandling av reparation av bron över 

E22.      

Jäv 

Teo Zickbauer (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden fastställer förfrågningsunderlaget 

avseende upphandling av reparation av bron över E22. 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg, verksamhetschef  

Daniel Camenell, exploateringsingenjör  
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§ 257 Dnr 2021-000471 300 

Individärende/sekretess 
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§ 258 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 

 

Sammanfattning  

Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund ger information om Ronneby 

kommuns trygghetsskapande arbete. Information ges med hjälp av en 

Powerpointpresentation.   

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromée (M), Thommy Persson (S), Teo 

Zickbauer (S), Martin Johansson (S), Eva-Britt Brunsmo (C) och 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 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 259 Dnr 2021-000516 800 

Information - Projekt lilla torg 

 

Sammanfattning  

Näringslivsutvecklare Annika Sandqvist och fastighetsägare Anette 

Rolfmark ger information i ärendet.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson (SD), Thommy Persson (S) och Willy Persson (KD). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(40) 
2021-12-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 260 Dnr 2021-000021 009 

Information från förvaltningen 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information från förvaltningen:  

 Hög frånvaro i förvaltningen 

 Utmaningar i form av taxor, nya skolor, brunnsbadet 

 Pågående arbete med utvärdering av 2021 

    

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 261 Dnr 2021-000023 009 

Delegationsbeslut, internkontroll 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

 Ordförandebeslut – Bidrag till RF-SISU Blekinge avseende Blekinge 

Idrottsgala 2022 

 TFKN sammanställning av delegationsbeslut  

 

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information om uppföljningen av 

internkontrollpunkterana för teknik-fritid- och kulturnämnden 2021 och 

meddelar att det inte finns några avvikelser att rapportera.   

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar återrapporterade delegationsbeslut 

till protokollet. 

 ________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 262 Dnr 2021-000022 009 

Delgivningsärenden 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:  

 Beslut 2021000470-KS-§ 282 Budget 2022-2023 plan 2024-2025 för 

Ronneby kommun 

 Beslut-2021000611-KS-§ 294 P1:an G:a vattenverket Ronneby 

äskande om medel och fyllning av tid. Vattenreservoar  

 Beslut-2021000607-KS-§ 293 Ronneby Horse Center, ändring av 

tilldelade medel för tak över stallgödselplatta 

 Beslut-2021000673-KS-§ 423 Organisation och huvudmannaskap för 

Blekinges leder 

 Beslut-202100175-KS-§ 441, Besvarande av motion från Lova 

Necksten (MP) om att införa mensskydd på kommunens offentliga 

toaletter     

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslås notera delgivningsärendena till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 263 Dnr 2021-000024 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga övriga frågor.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


